UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy zatwierdzenia listy wniosków, które spełniły warunki udzielenia
wsparcia i wybrane zostały do dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla naboru
nr 3/2018 ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Dolina Drwęcy”,
nabór IZ RPO WK-P nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18 dla Osi priorytetowej 7. Rozwój
lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność.
2. Omówienie podstawy prawnej:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE
L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r. z późn. zm.), (dalej: Rozporządzenie Ogólne);
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu
i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz.
UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.);
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006;
4. Umowa Partnerstwa 2014-2020 – dokument przyjęty przez Komisję Europejską
w dniu 21 maja 2014 r. ze zmianami (dokument określający kierunki i priorytety
dotyczące korzystania przez Polskę ze środków europejskich w perspektywie
finansowej 2014-2020);
5. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 poz.
1460 z późn. zm.), dalej: Ustawa Wdrożeniowa;
6. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
(Dz. U. 2018.140 j.t.), dalej: Ustawa o RLKS;
7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. nr
CCI 2014PL16M2OP002, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr 7/284/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 22.02.2017 r., dalej: RPO WK-P
2014-2020;
8. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą
Nr 16/765/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018
r., dalej: SZOOP;
9. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą
Nr 12/492/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r.
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(patrz: rozdział 5 Systemu oraz zał. nr 1 i 6 do Systemu), dalej: System oceny
projektów;
Strategia zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia
6 kwietnia 2016 r.;
Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dalej: Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków;
Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na
lata 2014-2020;
Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014-2020;
Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020;
Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa
na lata 2014-2020;
Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na
lata 2014-2020;
Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania
i odzyskiwania nieprawidłowości wydatków oraz raportowania nieprawidłowości
w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020;
Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 20142020;
Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji
programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na
lata 2014-2020;
Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci
elektronicznej na lata 2014-2020.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 jest odpowiedzialny za weryfikację wniosków o udzielenie wsparcia zgodnie
z Listą warunków udzielenia wsparcia dla projektów własnych LGD oraz projektów

realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach RLKS weryfikowanych przez
IZ RPO WK-P z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W dniu 18 maja 2018 r. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie przez
Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Dolina Drwęcy” (nabór IZ RPO WK-P
nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18) na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Nabór wniosków
rozpoczął się w dniu 01 czerwca i trwał do 25 czerwca 2018 r. Konkurs miał charakter
zamknięty.
Wielkość środków przewidziana w ramach naboru nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18
wynosiła 4.500.000,00 PLN. W ramach naboru zostało złożonych 8 wniosków
o łącznej wartości
dofinansowania z EFRR wynoszącej 2.838.041,93 PLN.
Obecnie 4 wnioski przeszły etap weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia,
w ramach której otrzymały wynik pozytywny. Pozostałe 4 wnioski pozostają w trakcie
weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia.
W wyniku oceny dokonanej przez KOP, cztery wnioski o dofinansowanie projektu na
łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 1 641 865,00 PLN, otrzymały pozytywną ocenę,
spełniając warunki udzielenia wsparcia przyjęte Uchwałą Nr 14/2018 Komitetu
Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 22 stycznia 2018 r. Pozostałe cztery
wnioski pozostają w trakcie weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia i w przypadku ich
pozytywnej oceny zostaną skierowane do dofinansowania.
Z uwagi na fakt, iż wielkość alokacji w przedmiotowym konkursie jest wystarczająca,
aby przyznać dofinansowanie dla wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu
rozstrzygnięcie konkursu może odbywać się etapowo (tzw. cząstkowe rozstrzygnięcie
konkursu), w ten sposób, że w przypadku tej części projektów, co do których została
pozytywnie zakończona weryfikacja z warunkami udzielenia wsparcia i projekt został
pozytywnie oceniony, Zarząd Województwa może zatwierdzić listę (lista, o której mowa
w art. 45 ust. 6 ustawy) i rozstrzygnąć w tym zakresie konkurs, a następnie podpisać umowy
o dofinansowanie projektu z tymi wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do
dofinansowania. Powyższe oznacza, że dopuszcza się możliwość cząstkowego
rozstrzygnięcia konkursu, tj. poprzez etapową aktualizację listy, o której mowa w art. 45 ust.
6 ustawy.
Powyższy sposób postępowania jest możliwy wyłącznie w sytuacji, gdy suma
wartości dofinansowania projektów nie przekracza kwoty przeznaczonej na dofinansowanie
projektów w konkursie, gdy suma wartości projektów złożonych w ramach danego konkursu
mieści się w pierwotnej lub zwiększonej alokacji przeznaczonej na konkurs (dotyczy
projektów finansowanych z EFRR). Powyższe zmiany zostały wprowadzone na korzyść
wnioskodawców, celem umożliwienia wcześniejszego podpisania umów i przyspieszenia
wydatkowania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji przez
Zarząd Województwa, kwalifikują się do dofinansowania, ujęte zostały w tabeli
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, jednocześnie zostały przekazane
Zarządowi Województwa celem przyznania dofinansowania.
5. Ocena skutków regulacji:
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmuje decyzję o zatwierdzeniu
listy wniosków, które spełniły warunki udzielenia wsparcia oraz o przyznaniu dofinansowania
z EFRR w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność,

Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr naboru
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” 3/2018 (nabór IZ RPO WK-P
Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18).

