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Założenia polityki terytorialnej w odniesieniu do zmian w RPO

� W dniu 30 października 2013 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął

Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-

2020.

� W chwili obecnej założenia polityki terytorialnej wymagają aktualizacji i dostosowania

do zapisów zatwierdzonego przez Komisję Europejską RPO WK-P na lata 2014-2020.

� Polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego będzie nadal wdrażana na

czterech poziomach:

� Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar

funkcjonalny powiązany z nim funkcjonalnie;

� Poziom regionalny i subregionalny – Obszar Strategicznej Interwencji dla miasta

Włocławek/Grudziądz/Inowrocław i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie;

� Poziom ponadlokalny – obejmuje swym zasięgiem obszar powiatu ziemskiego.

Poziom ten określany jest jako „Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego”;

� Poziom lokalny – na którym funkcjonują LGD w ramach idei rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność (RLKS). Poziom ten określany jest jako „Obszar

Lokalnej Aktywności”.



Podstawowe zmiany w założeniach polityki terytorialnej

w województwie kujawsko-pomorskim

W województwie kujawsko-pomorskim instrument ZIT będzie wdrażany tylko na
poziomie wojewódzkim. W dniu 8 kwietnia 2014 r. uchwałą nr 15/463/14 Zarząd
Województwa wyznaczył obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie.



Założenia dla realizacji polityki terytorialnej w województwie

z zastosowaniem instrumentów rozwoju terytorialnego



� Komisja Europejska nie wyraziła zgody na wydzielenie odrębnej alokacji w RPO

WK-P 2014-2020 na działania wynikające z przyjętej dotychczas koncepcji

polityki terytorialnej realizującej wspólne Strategie rozwoju na drugim i trzecim

poziomie polityki terytorialnej, jednakże poparła ideę przygotowywania

wspólnych Strategii rozwoju. Obecnie w zapisach Regionalnego Programu

Operacyjnego poziomy te funkcjonują jako Obszar Strategicznej Interwencji

Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz Obszary Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego (ORSG).

� W odniesieniu do ZIT wojewódzkiego Komisja Europejska wskazała, iż władze

miejskie realizujące ZIT powinny pełnić funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Ze względu na uwagi KE niezbędnym było wprowadzenie odpowiednich zapisów

do RPO w zakresie ZIT.

Założenia polityki terytorialnej w odniesieniu do zmian w RPO



Podstawowe zmiany w założeniach polityki terytorialnej

w województwie kujawsko-pomorskim

� Powierzenie zadań dla Związku ZIT – Zgodnie z art. 7 ust. 5 Rozporządzenia

1301/2013 „Instytucja zarządzająca w wyniku konsultacji z władzami

miejskimi określa zakres zadań, które władze miejskie są zobowiązane

wykonać, dotyczących zarządzania zintegrowanymi działaniami na rzecz

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Instytucja zarządzająca sporządza

swoją decyzję w formie pisemnej. Instytucja zarządzająca może zachować prawo

do ostatecznego sprawdzenia kwalifikowalności operacji przed ich

zatwierdzeniem.”

� Zgodnie z art. 10 ust. 7 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw.

ustawa „wdrożeniowa”) „Powierzenie zadań lub zlecenie usług związanych

z realizacją programu operacyjnego nie wyłącza odpowiedzialności

instytucji zarządzającej za ich realizację”.



Podstawowe zmiany w założeniach polityki terytorialnej

w województwie kujawsko-pomorskim

� W przypadku gdy „nieprawidłowość indywidualna” wynika bezpośrednio
z działania lub zaniechania właściwej instytucji, następuje korygowanie
wydatków poprzez pomniejszenie wydatków ujętych w deklaracji wydatków
oraz we wniosku o płatność przekazywanych do Komisji Europejskiej, o kwotę
odpowiadającą wartości korekty finansowej wynikającej z nieprawidłowości.
Nie zwalnia to jednak instytucji, która dopuściła się uchybień lub
instytucji obowiązanej do wypłaty dofinansowania z obowiązku wypłaty
równowartości dofinansowania należnego beneficjentowi bądź zwrotu
kwoty równej kwocie dofinansowania już wypłaconego beneficjentowi.

(art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 24 ust. 11 pkt 1 ustawy wdrożeniowej).

� Zgodnie z informacją przekazaną przez przedstawicieli MIiR, w przypadku
powierzenia większego zakresu zadań Związkowi ZIT nie zostanie
zwiększona kwota dofinansowania Biura ZIT z POPT. Natomiast
w odniesieniu do PT RPO WK-P nie przewidziano alokacji na wsparcie
funkcjonowania Związku ZIT jako IP.

� Bez względu na zakres delegacji zadań władze miejskie jako IP będą musiały

obowiązkowo przejść proces desygnacji.



Polityka Terytorialna
515 mln euro

ZIT wojewódzki
166,8 mln euro

OSI regionalny/
subregionalny
77,4 mln euro

Obszary Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego

166,4 mln euro

OSI Włocławek
34,4 mln euro

OSI Grudziądz
26 mln euro

OSI Inowrocław
17 mln euro

RLKS
76 mln euro Fundusz wsparcia

28,4 mln euro

Propozycja podziału środków na politykę terytorialną w ramach RPO WK-P 

przed zmianami w programie operacyjnym
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