UCHWAŁA NR 47/2143/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
dla konkursu Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn.
zm.1), uchwala się, co następuje:
§ 1. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego zatwierdza listę ocenionych projektów, przygotowaną przez Komisję
Oceny Projektów, złożonych w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17
w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.6 Ochrona
środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie
ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, Schemat: Wszystkie typy projektów
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z wyróżnieniem:
projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów lub uzyskały wymaganą liczbę punktów
i kwalifikują się do dofinansowania w ramach dostępnej alokacji, zgodnie z załącznikiem
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1475.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy zatwierdzenia listy z ocenionymi pozytywnie projektami wybranymi
do dofinansowania i złożonymi w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17
w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.6 Ochrona
środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie
ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, Schemat: Wszystkie typy projektów
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
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.
ze 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) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz.
217 z późn. zm.), dalej: ustawa wdrożeniowa,
4) 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,
5) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), dalej: OOŚ,
6) 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),
7) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2016, poz. 1113 z późn. zm.),
dalej: Prawo pocztowe,
8) 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.
9) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.),
dalej: Prawo budowlane.
10) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020 (Dz. U. poz. 488).
3.

Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.

4.

Uzgodnienia 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 26 maja 2017 r. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej
4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów
kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych
w ramach ZIT, Schemat: Wszystkie typy projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020. Nabór wniosków trwał od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia
13 lipca 2017 r. Konkurs ma charakter zamknięty.
Wielkość środków przewidziana do alokacji na konkurs Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04108/17 wynosi 7 795 260,00 PLN. W ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło
9 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty
dofinansowania z EFRR wyniosła 7 287 653,21 PLN.
W ramach przedmiotowego konkursu 9 wniosków przeszło etap badania wymogów
formalnych i zostało przekazanych do etapu oceny formalno-merytorycznej. Projekty zostały
pozytywnie ocenione w ramach kryteriów dopuszczających.
W wyniku weryfikacji Komisji Oceny Projektu 9 projektów na kwotę 7 287 653,21
PLN dofinansowania otrzymały pozytywną ocenę formalno-merytoryczną. Następnie
projekty zostały przekazane do etapu oceny strategicznej uzyskując ocenę pozytywną. Zatem
9 projektów na kwotę 7 287 653,21 PLN dofinansowania spełniły kryteria oceny przyjęte
Uchwałą Nr 33/2017 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia
7 kwietnia 2017 r.
Wnioski, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnomerytorycznej, ujęte w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały zostały
przekazane Zarządowi Województwa celem zatwierdzenia listy z ocenionymi
pozytywnie projektami.
5. Ocena skutków regulacji:
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmuje decyzję o zatwierdzeniu
listy z ocenionymi projektami oraz przyznaniu dofinansowania z EFRR w ramach
Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.6 Ochrona środowiska
naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony
zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, Schemat: Wszystkie typy projektów w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 konkurs Nr RPKP.04.06.03-IZ.0004-108/17.

