UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym
pozytywnie projektem pozakonkursowym wybranym do dofinansowania złożonym
w odpowiedzi na wezwanie Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-19P/17 w ramach Poddziałania 3.5.2
Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020.
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 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 i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie EFRR 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 delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
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 (Dz. Urz. UE L 138 z dnia
13 maja 2014 r., str. 5),
4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów
z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów
finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych
w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz.
UE L 223 dnia 29 lipca 2014 r., str. 7),
5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia
25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu
ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.
Urz. UE L 298 z dnia 26 października 2012 r., str. 1) (dalej: rozporządzenie 966/2012),
6) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 964/2014 z dnia 11 września 2014 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących instrumentów
finansowych (Dz. Urz. UE L 271 z 12 września 2014 r., str. 16),
7) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z dnia 30 września
2014 r., str. 1),
8) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–202 0 (Dz. U. z 2017 r. poz.
1460, z późn. zm.), dalej: ustawa wdrożeniowa,
9) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,
z późn. zm.), zwana dalej: u.f.p,
10) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), dalej: Kpa (w zakresie doręczeń, sposobu obliczania
terminów, wyłączeń pracowników),
11) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn.
zm.), dalej: Prawo pocztowe,
12) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.), dalej: u.p.p. 13),
13) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.),
dalej: Prawo budowlane.
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 nabór i ocenę wniosków ubiegających się
o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
W dniu 9 marca 2017 r. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów
w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu należało złożyć do 31 lipca 2017 r.
zgodnie z pisemnym wezwaniem do złożenia wniosku określonym pismem znak
WP-I-K.432.10.10.2017 z dnia 9 marca 2017 r.
Do wsparcia w ramach trybu pozakonkursowego przewidziano projekty wskazane
w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowy ch Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Wykazie projektów
zidentyfikowanych1 przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz
z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą” w ramach osi
finansowanych z EFRR (dalej: załącznik nr 5 do SzOOP) oraz wpisujące się w typy
projektów wskazane we właściwych Kryteriach wyboru projektów zatwierdzonych uchwałą
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony
przez wnioskodawcę wskazanego w załączniku nr 5 do SzOOP. Typ wnioskodawcy powinien
być zgodny z typem wskazanym we właściwych Kryteriach wyboru projektów. Instytucja
Zarządzająca RPO oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach instrumentu
1 1
Zidentyfikowany

w znaczeniu art.48 ust.3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójno ści finansowanych w perspektywie finansowej 2014–202 0 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460,
1475).

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Instytucja Pośrednicząca, dokonają oceny
i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów. Szacowana wartość
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz szacowana wartość
kosztów kwalifikowalnych została wskazana w załączniku nr 5 do SzOOP. W zakresie
dofinansowania oraz wartości wydatków kwalifikowalnych wnioskodawca powinien
stosować równie z zasady/limity określone w Kryteriach wyboru projektów.
Zgodnie z Zasadami Składania i Wyboru Projektów Pozakonkursowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr 8/294/17 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r. wnioski o dofinansowanie projektu składane w tym
trybie nie są weryfikowane w zakresie braków formalnych i oczywistych omyłek, tylko
dopuszczone jest dokonywanie modyfikacji wskazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO.
ww. modyfikacja jest możliwa w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia pisma
z uwagami. Niedokonanie modyfikacji w zakresie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą
RPO skutkuje przeprowadzeniem oceny na podstawie posiadanych dokumentów. Nie
przewiduje się procedury odwoławczej. Proces oceny projektów składa się z etapu oceny
formalno-merytorycznej. Ocena formalno-merytoryczna polega na sprawdzeniu czy i w jakim
stopniu projekt planowany do realizacji spełnia kryteria formalne merytoryczne zatwierdzone
przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020.
Wniosek pn. „Budowa bus pasa w ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy
Rynek do ul. Zbożowy Rynek” złożony przez Miasto Bydgoszcz w ramach przedmiotowego
wezwania w wyniku weryfikacji Komisji Oceny Projektu uzyskał pozytywną ocenę
formalno-merytoryczną, spełnił kryteria formalne, kryteria merytoryczne ogólne przyjęte
Uchwałą Nr 115/2016 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 2 grudnia
2016 r. Zatem uchwałą nr 37/1690/17 z dnia 20 września 2017 r. dla przedmiotowego
projektu przyznano dofinansowanie w wysokości 2 073 170,74 PLN.
Pismami znak BZIT.040.9.1.4.2018 z dnia 01.06.2018 r. oraz znak
BZIT.040.9.1.6.2018 z dnia 03.08.2018 r. Biuro ZIT BTOF zwróciło się o zwiększenie
poziomu dofinansowania do 85% dla podpisanych już umów w ramach Poddziałania 3.5.2
Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT w
trybie pozakonkursowym. Jednocześnie Biuro ZIT BTOF pismem znak BZIT.040.9.1.9.2018
z dnia 27.11.2018 r. przesłało dokumenty potwierdzające akceptację Zarządu ZIT w zakresie
ustaleń dotyczących zwiększenia poziomu dofinansowania w projektach pozakonkursowych
w aspekcie zapisów Załacznika nr 4 do Strategii ZIT BTOF.
Zatem niniejszą uchwałą zwiększono kwotę dofinansowania dla Miasta Bydgoszcz
dla projektu nr RPKP.03.05.02-04-0006/17 pn. „Budowa bus pasa w ul. Wały Jagiellońskie
na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek” z kwoty 2 073 170,74 PLN do kwoty
2 455 061,22 PLN (tj. o kwotę 381 890,48 PLN).
Wniosek, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnomerytorycznej, ujęty w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały został
przekazany Zarządowi Województwa celem zatwierdzenia listy z ocenionym pozytywnie
projektem pozakonkursowym wybranym do dofinansowania.
5. Ocena skutków regulacji:
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmuje decyzję o wybraniu do
dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projektu na kwotę 2 455 061,22 PLN w ramach
Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii
niskoemisyjnych w ramach ZIT, wezwanie Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-19P/17.

