
projekt 

Uchwała Nr …./2020 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

z dnia …. kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje  

w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną, schemat: Zapobieganie i zwalczanie „COVID-19” – tryb nadzwyczajny, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020.  

 

Na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.1); art. 110 ust 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

Rozdziału 5, ust. 5) lit a)  Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-

2020 z dnia 21 stycznia 2015 r.2, § 4, ust. 4, lit a) Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO 

WK-P na lata 2014-2020 z dnia 16 kwietnia 2015 r.3 uchwala się, co następuje: 

 

§1.Zatwierdza się kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje  

w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Zapobieganie i zwalczanie „COVID-19” – tryb 

nadzwyczajny, zgodnie z załącznikiem    do niniejszej uchwały. 

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 

 

         Przewodniczący Komitetu Monitorującego 

                   ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1544, z 2019 r. poz. 60, poz.730, poz. 1572, poz. 
2020 
2 Wytyczne zostały zmienione 20 lutego 2018 r. 
3  Regulamin Komitetu został zmieniony uchwałą nr 63/2016 z dnia 12 lipca 2016 r.; nr 75/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.; Nr 36/2019 
z dnia 12 kwietnia 2019 r. 



 

 

Uzasadnienie 

 

Na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.4) art. 110 ust 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Rozdziału 5, ust. 5) lit a)  Wytycznych w zakresie 

komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r. (ze zm.), § 4, ust. 4, 

lit a) Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 16 kwietnia 

2015 r. (ze zm.), Komitet Monitorujący analizuje i zatwierdza metodykę i kryteria wyboru 

projektów oraz ich zmiany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

    Niniejszą uchwałą zatwierdza się kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Zapobieganie i zwalczanie „COVID-19” – 

tryb nadzwyczajny. 

Przyjęcie niniejszych kryteriów związane jest z pojawieniem się epidemii choroby COVID-

19, a co za tym idzie koniecznością realizacji działań, w celu zapewnienia zdrowia i 

bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.   

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotowuje projekt pozakonkursowy, 

który zostanie wyłoniony w trybie nadzwyczajnym, przewidzianym w projekcie ustawy o 

szczegółowych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku 

z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Realizowany projekt będzie dotyczył zakupu 

niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w jednostkach ochrony zdrowia. Liderem 

projektu będzie samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, a partnerami  regionalne 

jednostki ochrony zdrowia.  

Decyzja o miejscu realizacji projektu, w tym o alokacji zakupionego sprzętu, będzie 

podejmowana w oparciu o zidentyfikowane potrzeby, w uzgodnieniu z Wojewodą Kujawsko-

Pomorskim oraz wojewódzkim konsultantem ds. chorób zakaźnych. 

 
4 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1544, z 2019 r. poz. 60, poz.730, poz. 1572,   
2020. 



W celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców realizacja projektu zwolniona 

jest z obowiązku zapewnienia procedur określonych w Policy Paper dla ochrony zdrowia na 

lata 2014-2020, w szczególności otrzymania rekomendacji Komitetu Sterującego oraz opinii o 

zgodności z mapami potrzeb zdrowotnych. Komitet Sterujący ds. Zdrowia zostanie 

poinformowany  o realizacji projektu. Ponadto, wraz z wejściem w życie przepisów ustawy z 

dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedmiotowa  

inwestycja nie jest objęta warunkiem uzyskania opinii o celowości inwestycji. 

 


