UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zatwierdzenie listy ocenionych projektów w trakcie prac Komisji Oceny Projektów
w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19 oraz wykazu wskaźników
zakładanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów wybranych do dofinansowania.
2. Omówienie podstawy prawnej:
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa stanowi,
iż do zadań Zarządu Województwa należy m.in. przygotowanie regionalnego programu
operacyjnego i jego wykonanie,
art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
wskazuje, iż właściwa instytucja rozstrzyga konkurs, zatwierdzając listę ocenionych
projektów.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19 w ramach
Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wpłynęło 16 wniosków
o dofinansowanie projektu. Wnioski przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych
i oczywistych omyłek i zostały poddane ocenie formalno-merytorycznej. Po zakończeniu
oceny, 3 wnioski nie spełniły kryterium dostępu weryfikowanego na etapie oceny formalnomerytorycznej, kolejne 3 wnioski o dofinansowanie projektu zostały wycofane
z konkursu. Pozostałe 10 projektów spełniło wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny
formalno-merytorycznej i zostały skierowane do etapu negocjacji. 10 projektów spełniło
wymagane kryteria wyboru projektów i tym samym mogą zostać skierowane do
dofinansowania.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu
RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19 wynosi 31 858 266,81 zł, z czego 30 088 363,09 zł pochodzi
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 1 769 903,72 zł pochodzi z budżetu państwa.
Łączne dofinansowanie pozytywnie ocenionych projektów przyjętych do dofinansowania
zgodne jest z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz wskaźników zakładanych do
osiągnięcia poprzez realizację projektów wybranych do dofinansowania, stanowi załącznik
nr 2 do uchwały.
5. Ocena skutków regulacji:
Przyjęcie uchwały umożliwi zatwierdzenie listy ocenionych projektów w trakcie prac
Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19 oraz
poinformowanie wnioskodawców o wyniku dokonanej oceny. Środki na realizację projektu
będą przekazywane beneficjentowi jako płatność ze środków europejskich i dotacja celowa
z budżetu państwa. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków
kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%. Do realizacji projektu jest wymagane
wniesienie wkładu własnego wnioskodawcy stanowiącego minimum 10% wydatków
kwalifikowalnych w ramach projektu.

