Aktualizacja harmonogramu prac
w zakresie renegocjacji

Regionalnego Programu Operacyjnego
Toruń, czerwiec 2017 r.

Zmiany do Regionalnego Programu Operacyjnego
• Pierwsze propozycje zmian do RPO zostały wysłane do
Ministerstwa Rozwoju 8 czerwca 2016 r.
• Zmiany nie wymagające decyzji KE (przesunięcia między
Kategoriami Interwencji)
RPO WK-P zostało w tym zakresie notyfikowane przez KE
• Pozostałe zmiany wymagają decyzji KE

PLANOWANY HARMONOGRAM ZMIAN PROGRAMÓW OPERACYJNYCH (WG. STANU NA KWIECIEŃ 2017)
Proces

Orientacyjny termin

Przekazanie roboczych wersji zmian PO do KE do nieformalnych
rozmów
Skonsultowanie proponowanych zmian PO z IK UP (w przypadku
tych PO, które jeszcze tego nie zrobiły)
Przeprowadzenie konsultacji (międzyresortowych i społecznych w
przypadku KPO lub społecznych w przypadku RPO) - przez przyjęcie
uchwał Komitetów Monitorujących programy operacyjne.

do połowy kwietnia 2017

Wystąpienie do GDOŚ i GIS o przeprowadzenie SOOŚ zmienionego
PO lub uzgodnienie z nimi odstąpienia od przeprowadzania oceny.

kwiecień 2017

Przyjęcie zmian PO uchwałą RM (KPO) / uchwałą Zarządu
Województwa (RPO)
Przekazanie zmienionego PO do KE przez SFC i rozpoczęcie
negocjacji PO
Zamknięcie procesu negocjacji PO z KE
Przygotowanie Komunikatu ws. zmiany PO i opublikowanie go w
Dzienniku Urzędowym
Przekazanie zmienionego KPO do wiadomości członków RM

kwiecień 2017
kwiecień 2017

kwiecień/ maj 2017
kwiecień/ maj 2017
maj/ czerwiec 2017
w zależności od zakończenia
negocjacji
w zależności od zakończenia
negocjacji

OPÓŹNIENIA

Proces zmian RPO
• Uchwała nr 14/612/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 wymagających decyzji Komisji
Europejskiej

propozycje zmian do RPO WK-P wynikają m.in. z projektu zmian Umowy
Partnerstwa, które wynikają przede wszystkim ze Strategii na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
• Przesłanie do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa projektu
zmian RPO WK-P na lata 2014-2020

Najważniejsze zmiany w RPO
• Zwiększenie alokacji na cel Tematyczny 4 (efektywność energetyczna, ścieżki
rowerowe)
• Zwiększenie alokacji na przedszkola (PI 10a)

• Zwiększenie alokacji na ochronę przyrody (PI 6d)
• Zwiększenie alokacji na ochronę zdrowia (PI 9a)
• Dodanie nowego PI 8b (wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego
zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego
• turystyka
• uzdrowiska
• Kultura
Patrz SOR – wspieranie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Proces zmian RPO
Ze względu na przedłużający się proces uzgodnień Umowy
Partnerstwa z Komisją Europejską harmonogram prac nad zmianą
RPO uległ zmianie
• Spotkanie Instytucji Zarządzającej RPO z Instytucją Koordynującą Umowę
Partnerstwa przewidziane jest na przełom czerwca i lipca 2017 r.
• Na Komitecie Monitorującym w sierpniu 2017 r. planowane jest przyjęcie
Uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zmian Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
• Planowany termin renegocjacji Programu z Komisją Europejską- wrzesień
2017 r. (uzależnione jest to od zatwierdzenia Umowy Partnerstwa, która
jest podstawą do zmian RPO)

Dziękuję za uwagę

