Kontrakt Terytorialny
- aktualny stan przygotowań

Posiedzenie Zespołu roboczego ds. pozyskiwania środków finansowych
z programów krajowych i innych źródeł zewnętrznych
w okresie programowania 2014-2020
25 lipca 2014 r.

Art.14 m
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego opracowuje we
współpracy z ministrami właściwymi ze względu na zakres objęty kontraktem
terytorialnym stanowisko dotyczące zakresu i treści kontraktu
terytorialnego, w tym celów mających istotne znaczenie dla rozwoju kraju
oraz województwa objętego kontraktem, a następnie przedstawia
je do wiadomości Radzie Ministrów.
Strona rządowa rozpoczęła realizację zapisy ustawy – prace nad
stanowiskiem:
 16 czerwca przekazano do resortów propozycje części regionalnych
stanowisk dot. KT dla 16 województw
 8 lipca WK-P otrzymało pierwszą, roboczą wersję stanowiska strony
rządowej

25 lipca 2014 r.

Art.14 n
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
1. Zarząd województwa opracowuje projekt stanowiska dot.
proponowanych zakresu i treści kontraktu terytorialnego, w tym celów
i przedsięwzięć priorytetowych mających istotne znaczenie dla
rozwoju województwa objętego kontraktem.
2. Projekt stanowiska (…) zarząd województwa przekazuje
do zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego
znajdujące się na terenie województwa, właściwe ze względu na
zakres objęty kontraktem terytorialnym. Opinia wyrażana jest podczas
konferencji, na której uczestniczą przedstawiciele zarządu
województwa oraz przedstawiciele właściwych jednostek samorządu
terytorialnego.

3. Zarząd przyjmuje, w drodze uchwały, stanowisko (…).

25 lipca 2014 r.

Art. 14 o
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Na podstawie stanowisk (…) minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego oraz zarząd województwa negocjują projekt
kontraktu terytorialnego.
Informacje uzyskane na spotkaniu w Głęboczku:
 Planowane jest spotkanie z regionami w sprawie KT w wakacje –
proponowany termin 29-31 lipca

 W lipcu – rozpoczęcie oficjalnych negocjacji. (Rozpoczęcie oficjalnych
negocjacji wymaga zakończenia procedury przyjęcia stanowisk rządu
i samorządu), w związku z czym mało prawdopodobne jest rozpoczęcie
oficjalnych negocjacji w lipcu

25 lipca 2014 r.

Harmonogram prac nad KT MIR
zaprezentowany w Głęboczku 16-18 czerwca 2014 r.

Czerwiec:
Wypracowanie Stanowiska strony rządowej na podstawie stanowisk
regionalnych, zgodnie z nowelizacją uzppr (nowelizacja weszła
w życie w kwietniu br., natomiast ostatnie propozycje przedsięwzięć
województwa wysłane były w trybie roboczym do MIR w lutym 2014r. –
bynajmniej nie były to stanowiska Zarządu, a jedynie przyjęta przez Zarząd
propozycja mandatu negocjacyjnego z 8 załącznikami – każdy z nich był
listą przedsięwzięć priorytetowych w ramach projektu do KT)
Konsultacje Stanowiska rządowego ze stroną regionalną – (nieaktualne)
8 lipca przesłano wstępną wersję stanowiska strony rządowej

25 lipca 2014 r.

Harmonogram prac nad KT MIR
zaprezentowany w Głęboczku 16-18 czerwca 2014 r.

Lipiec:

 Konsultacje Stanowiska rządowego ze stroną regionalną
 Przekazanie stanowiska do wiadomości Radzie Ministrów
 Rozpoczęcie formalnych negocjacji KT
Sierpień:

 Negocjacje formalne: spotkania bilateralne z regionami,
IZ KPO, resortami

25 lipca 2014 r.

Harmonogram prac nad KT MIR
zaprezentowany w Głęboczku 16-18 czerwca 2014 r.

Wrzesień – listopad:
 Finalizacja prac nad kontraktami, przyjęcie dokumentów przez
Radę Ministrów
Grudzień:
 Przyjęcie kontraktów terytorialnych
Harmonogram KT jest uzależniony od prac nad
programowaniem perspektywy finansowej 2014-2020, stąd
możliwe będą jego modyfikacje w zależności
od postępów w przygotowaniu nowej perspektywy.
25 lipca 2014 r.

Harmonogram MIR
a prace nad KT WK-P
 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął
23 lipca 2014 r. pierwszą wersję projektu Stanowiska
Zarządu dot. KT
 Ustalenie ostatecznej wersji projektu Stanowiska (art.
14 n uzppr) uruchamia proces konsultacji z jst oraz
organizację konferencji, wynikiem czego ma stać się
stanowisko Zarządu – pozycja wyjściowa do
oficjalnych negocjacji.
 Projekt Stanowiska – jaki zakres tematyczny?
(rozbieżności między naszymi propozycjami a
oczekiwaniami MIR)
25 lipca 2014 r.

Przedsięwzięcia do KT wg MIR
STANOWISKO NEGOCJACYJNE DLA WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Opis celów i przedsięwzięć priorytetowych:
I.

Innowacyjna gospodarka regionu

II.

Bezpieczeństwo energetyczne

III.

Gospodarka niskoemisyjna w miastach

IV.

Walory naturalne i dziedzictwo kulturowe

V.

Transport

VI.

Zatrudnienie, wykluczenie społeczne, ubóstwo

VII.

Edukacja

VIII. Dostęp do usług
IX.

Rewitalizacja
25 lipca 2014 r.

Przedsięwzięcia do KT wg MIR
W KT będą jedynie te przedsięwzięcia, wobec
których nie istnieją zastrzeżenia merytoryczne, ani
formalne: wykonalne i gotowe do realizacji lub
charakteryzujące
się
wysokim
stopniem
przygotowania.

25 lipca 2014 r.

Uwagi
do STANOWISKA NEGOCJACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO



Brak obszaru dot. gospodarki wodnej/działań przeciwpowodziowych/dróg wodnych



Brak obszaru dot. sportu (wcześniej proponowanego przez MIR)



Przedstawiona diagnoza często jest niespójna z proponowanymi przedsięwzięciami



Brak źródeł informacji – nie ma możliwości sprawdzenia przytoczonych danych



Brak propozycji przedsięwzięć kolejowych



Propozycja realizacji jedynie 3 z 8 projektów dot. B+R






Propozycja realizacji dróg krajowych w miastach na prawach powiatu w ramach
ZIT
Propozycja dalszego rozwoju energii wiatrowej
Brak propozycji przedsięwzięć z zakresu kultury/dziedzictwa narodowego w
Bydgoszczy

25 lipca 2014 r.

Uwagi
do STANOWISKA NEGOCJACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO










Brak przedsięwzięć do realizacji w ramach KT z zakresu zatrudnienia,
wykluczenia społecznego, ubóstwa oraz edukacji
Obszar pn.; „Dostęp do usług” ograniczony jedynie do tematu zdrowia
Powoływanie się w przytoczonych propozycjach projektów na nieaktualne
kwoty czy zakres zadaniowy
Propozycja finansowania z POIŚ w zakresie dróg jedynie S5 (do 2020 r.),
S10 (po 2020 r) oraz obwodnic Inowrocławia i Brodnicy
Propozycja finansowania dróg krajowych w Toruniu, Bydgoszczy i
Włocławku z RPO WK-P z możliwością zakwalifikowania do ZIT

25 lipca 2014 r.

MIR: osobnym elementem KT będą Regulacje
dotyczące zasad wdrażania RPO
Regulacje mają dotyczyć:
 zapisów z zakresu zaangażowania bp w realizację RPO,

 systemu pracy komitetu sterującego w zakresie zdrowia,
kompetencji zamawianych w szkolnictwie wyższym
 ogólnych ram i mechanizmów koordynacji dla Stron
dotyczące rewitalizacji

25 lipca 2014 r.

Podsumowanie MIR dot. głównych problemów
związanych z listami projektów regionalnych:
 zbyt duża liczba projektów zgłaszanych do KT (wątpliwości odnośnie
priorytetowego charakteru)
 zbyt szeroki zakres tematyczny (projekty ze wszystkich
nieuwzględniające sugestii MIR odnośnie zakresu tematycznego)

dziedzin,

 brak opisów projektów (w wielu przypadkach ograniczone informacje
o projektach, co uniemożliwiało ich analizę)
 brak priorytetyzacji (brak wskazania, które spośród zgłaszanych projektów
mają znaczenie pierwszorzędne)
 zgłaszanie dodatkowych projektów, poza listami przekazanymi uprzednio do
MIR
 nieadekwatność proponowanych źródeł finansowania do zakresu tematycznego
projektu.

25 lipca 2014 r.

Harmonogram prac nad KT WK-P
 Na podstawie przygotowanego projektu Stanowiska Kontraktu
Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wersja 1.1
z dnia 23 lipca 2014 r.:
 Zaktualizowane fiszki zostaną przekazane członkom:
 grupy ds. wsparcia merytorycznego koordynatora procesu negocjacyjnego Kontraktu
Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lat 2014-2020 celem
powzięcia opinii oraz opracowania hierarchii inwestycji
 zespołu roboczego i zespołów tematycznych zgodnie z zapotrzebowaniem i
harmonogramem dalszych prac zespołów (spotkania w obszarze komunikacji i kultury
– przewidywane są na sierpień br.)

25 lipca 2014 r.

Dziękujemy za uwagę

