Zmiana Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego
- Projekt Stanowiska Zarządu Województwa Podlaskiego

Białystok, 8 lutego 2017 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kontrakt terytorialny służy koordynacji działań prorozwojowych
podejmowanych przez rząd i samorząd województwa, ukierunkowanych
na osiąganie wspólnych celów i realizację przedsięwzięć priorytetowych
o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz właściwego województwa.
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego
został podpisany 27 września 2014 r.,
a następnie zmieniony Aneksem nr 1 z dnia 11 sierpnia 2015 r.
Zmiana kontraktu terytorialnego odbywa się na podstawie art. 14p ust. 3
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2016 r., poz. 383, z późn. zm.).

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło propozycję kolejnej zmiany KT, przekazując
stronie samorządowej:
 Stanowisko Rządu RP dotyczące zmian w kontraktach terytorialnych dla 16
województw,
 projekt Aneksu nr 2 do kontraktów terytorialnych.
MR planuje uzgodnić zmiany kontraktów terytorialnych jak najszybciej, aby
umożliwić projektom z zakresu kultury uzyskanie preferencji w ramach naboru
wniosków do POIiŚ.
Strona rządowa zaproponowała niewprowadzanie do KT nowych przedsięwzięć
priorytetowych, poza uzgodnionymi projektami z obszaru kultury i
przedsięwzięciem z obszaru energii.

STANOWISKO STRONY RZĄDOWEJ

Propozycje zmian KT zawarte w stanowisku strony rządowej:
1.

Zmiana katalogu przedsięwzięć wskazanych w art. 6 KT polegająca na
wprowadzeniu przedsięwzięć z obszaru kultury oraz obszaru energetyki:

a)

w obszarze kultury przedsięwzięcia pn. „Wsparcie obszaru kultury w województwie
podlaskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla
rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa
narodowego”,
w obszarze energetyki przedsięwzięcia pn. „Rozwój klastrów energii
w województwie podlaskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi
energetyki na poziomie lokalnym”. Jednakże w odniesieniu do potencjalnego
źródła finansowania proponuje zmianę zapisu na następujący: „właściwy krajowy
program operacyjny na lata 2014-2020”.

b)

Nowe przedsięwzięcia z zakresu kultury, które otrzymały rekomendację MKiDN
1) Święta Góra Grabarka – rewitalizacja zabytkowego wzgórza wraz z przystosowaniem
infrastruktury na cele kulturalne,
2) Rewaloryzacja zabytkowego zespołu Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu – etap
III,
3) Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów,
4) Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem
i zagospodarowaniem terenu,
5) Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej,
6) Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,
7) Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont obiektów zabytkowych oraz ich
adaptacja na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w
Sejnach.
Preferencje dla projektów wpisanych do załącznika 1b do KT.
Planowane ogłoszenie konkursu w ramach POIŚ 2014-2020: marzec 2017 r.

Termin konkursu nie będzie zmieniany w związku z przedłużaniem negocjacji KT.
Nie przewiduje się kolejnego naboru.

Nowe przedsięwzięcie dotyczące klastrów energii
Cel przedsięwzięcia – „identyfikacji „wysp energetycznych” i zapobieganie występującym
terytorialnie deficytom energetycznym poprzez tworzenie inicjatyw klastrowych na poziomie
gminnym lub powiatowym”.
Koncepcja przedsięwzięcia:
wpisanie przedsięwzięcia do KT,

identyfikacja klastrów energii w województwie - weryfikacja zgłoszonych klastrów w Ministerstwie Energii,
wpisanie pozytywnie ocenionych klastrów do załącznika 1b do KT,
Ministerstwo Energii dokonuje identyfikacji projektów, które będą realizowane w ramach klastra energii.
Wskazanie w załączniku 1b do KT klastrów energii umożliwi nadanie preferencji projektom, które będą
wspierały realizację konkretnych przedsięwzięć klastrowych.

Strona samorządowa proponuje wskazanie jako potencjalnego źródła finansowania
przedsięwzięcia tylko właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020.

Klaster energii - podstawy prawne
Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz
niektórych innych ustaw definiuje klaster jako: cywilnoprawne porozumienie, w skład
którego mogą wchodzić:
 osoby fizyczne i prawne,
 jednostki nieposiadające osobowości prawnej,
 jednostki naukowe,
 jednostki badawczo-rozwojowe,
 jednostki samorządu terytorialnego.
Porozumienie cywilnoprawne dotyczy wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania,
dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub
paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej (110 kV)

Reprezentacja klastra energii
Klaser reprezentuje Koordynator Klastra, czyli powołana w tym celu:
 spółdzielnia,
 stowarzyszenie,
 fundacja,
 lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii.

Główne zasady funkcjonowania klastra energii
Rozwój energetyki rozproszonej:
Koncesja lub wpis do rejestru dla koordynatora klastra w zakresie:
 wytwarzania i dystrybucji energii,
 obrotu energią,
 magazynowania energii.
Współpraca klastra z operatorem systemu dystrybucyjnego:
 konieczność wypracowania modelu współpracy pomiędzy OSD a Klastrem,

 obszar działania wyznaczony jest poprzez miejsca przyłączenia wytwórców i
odbiorców energii,
 konieczność wypracowania mechanizmów współpracy członków klastra dla potrzeb
rozliczeń.

Podstawa programowa - Projekt Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju
Wskazane działania m.in:
 promowanie i inicjowanie lokalnych przedsięwzięć z zakresu wytwarzania energii (ze
wskazaniem na rozwój OZE) oraz efektywności energetycznej w celu dążenia do
samowystarczalności energetycznej gmin i powiatów (mikro sieci),
 wprowadzenie energooszczędnych i wysokoefektywnych technologii,
 wsparcie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (kogeneracja).

Idea klastrów energii


W klastrach w sposób priorytetowy traktowane będzie wykorzystanie efektów synergii działań:


sieci przedsiębiorstw (wytwarzanie, technologie),

 sektora naukowo-badawczego (innowacyjność),
przy poparciu władz samorządowych (wymiana wiedzy i doświadczeń, edukacja lokalnego społeczeństwa).


Korzyści z utworzenia klastra będą wielopłaszczyznowe i stanowią kierunek rozwoju dla danego obszaru
(priorytet gminy wiejskie).



Idea klastrów energii wpisuje się w formułę rozwoju energetyki rozproszonej opartej na oszczędnościach
generowanych przez lokalne wytwarzanie energii w pobliżu odbiorcy (ograniczenie strat na przesyle). Energia
produkowana lokalnie jest konsumowana lokalnie.



Poprzez usytuowanie odnawialnych źródeł energii w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorców kompensuje
wyższe koszty wytworzenia jednostki energii w tym źródle przekładając się finalnie na niższe koszty
zaopatrzenia w energię odbiorcy końcowego.



Świadomość ekologiczna mieszkańców regionu wzrasta, co motywuje do realizacji kolejnych inwestycji.



Wzrasta dbałości o efektywność energetyczną.



Nawiązanie współpracy z operatorem sieci dystrybucyjnej umożliwi dokonanie usprawnień w
dwukierunkowej komunikacji pomiędzy uczestnikami klastra (informację zwrotną o popycie i podaży energii
w regionie), w tym dyspozycyjność sieci elektroenergetycznej niemalże w czasie rzeczywistym.

Obszar działania klastra energii
Rozróżniamy obszary funkcjonowania porozumienia:
 mikroklaster - obszar nieprzekraczający terytorium jednej gminy (do 10 tys.
odbiorców)
 makroklaster - obszar nieprzekraczający jednego powiatu do 50 tys. odbiorców

Geograficzny obszar działania klastra
to obszar nieprzekraczający granic:
jednego powiatu lub 5 gmin
stworzenie obszarów zrównoważonych
i samowystarczalnych energetycznie

Zadania klastra energii
 wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania na energię, czyli uzyskanie lokalnego
bilansowania energii,
 dystrybucja lub obrót energią z odnawialnych źródeł energii
lub

 z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż
110 kV.
 zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych,
 utylizacja odpadów energetycznych,

 wzrost innowacyjności wynikający ze współpracy lokalnych przedsiębiorstw z jednostkami
naukowo – badawczymi,
 aktywna rola jednostek samorządu terytorialnego,
 budowa kapitału ludzkiego,

 tworzenie optymalnych lokalnych warunków: organizacyjnych, prawnych i finansowych,
umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii, przy uwzględnieniu miejscowych
zasobów i potencjału energetyki krajowej.

Koncepcja klastra energii
Koncepcja klastra powinna zawierać opis:
 poszczególnych jego komponentów
 opis wzajemnych powiązań interesariuszy,
 możliwe struktury organizacyjne porozumień
 miejsca i rolę jednostki samorządu terytorialnego,
 roli i funkcji koordynatora klastra,
 relacji z regionalnym operatorem sieci dystrybucyjnej energii,
 warunków wprowadzenia inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

Propozycje zmian KT zawarte w stanowisku strony rządowej (c.d.):
2.Zmiana formuły załącznika 1b Informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych
określonych w art. 6 do KT oraz trybu i sposobu jego uzgadniania.
Załącznik 1b – będzie to tabela, w której obok informacji o nazwie projektu,
beneficjencie oraz przyporządkowaniu projektu do przedsięwzięcia priorytetowego,
konieczne będzie określenie źródła finansowania,

Załącznik 1b obejmować będzie przedsięwzięcia i projekty, które uzgodniono jedynie w
zakresie rzeczowym i będzie podstawą stwierdzania zgodności z KT i przyznawania
preferencji za zgodność z KT.

Propozycje zmian KT zawarte w stanowisku strony rządowej (c.d.):
3.

Realokacje środków budżetu państwa między kwotą dedykowaną działaniom
rewitalizacyjnym, kwotą na projekty inne niż rewitalizacyjne oraz kwotą
stanowiącą uzupełnienie dla środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

4.

Przeliczenie kwot z EUR na PLN.

5.

Umożliwienie wykorzystania środków z budżetu państwa na realizację projektów
w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomoc de minimis.

6.

Rozszerzenie katalogu przedsięwzięć wyłączonych z obowiązku przygotowywania
fisz projektowych.

STANOWISKO STRONY SAMORZĄDOWEJ

Dodatkowe propozycje strony samorządowej:
1. Zmiana brzmienia art. 1 ust. 2 pkt 2 na następujące: „Strona samorządowa
zobowiązuje się do stosowania w trakcie realizacji RPO wytycznych, o których
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, oraz ich zmian za wyjątkiem działań
RPO wdrażanych w ramach mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez
Społeczność”.
2. Dodanie w art. 6 ust. 1 KT dwóch przedsięwzięć:
 „Rozwój elektronicznych usług administracji publicznej w województwie podlaskim”, gdzie
Właściwość Stron: „Strona samorządowa”; Przewidywane źródło finansowania: „RPO/ środki
właściwych krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020/środki budżetu
państwa/środki jednostek samorządu terytorialnego/inne środki”; Warunki realizacji
przedsięwzięcia: „Realizacja przedsięwzięcia będzie zależała od warunków określonych w
programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz dostępności środków finansowych”.
 „Aktywizowanie społeczności lokalnych na terenie województwa podlaskiego”,
gdzie Właściwość Stron: „Strona samorządowa”; Przewidywane źródło finansowania:
„RPO/środki właściwych krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020/środki budżetu
państwa/środki jednostek samorządu terytorialnego/inne środki”; Warunki realizacji
przedsięwzięcia: „Realizacja przedsięwzięcia będzie zależała od warunków określonych w
programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz dostępności środków finansowych”.

„Rozwój elektronicznych usług administracji publicznej w województwie podlaskim”
Planowane przedsięwzięcie obejmuje m.in.:
 rozwój elektronicznych usług (e-usług) administracji publicznej, w szczególności podniesienie poziomu
transakcyjności istniejących i rozwój nowych e-usług,
 rozwój systemów teleinformatycznych służących do obsługi i sprawnej realizacji e-usług,
 podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w urzędach, niezbędnego m.in. do
bezpiecznego świadczenia e-usług,

 promocję e-usług i Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia – jako regionalnego punktu kontaktowego eusług administracji publicznej w regionie,
 podniesienie kompetencji pracowników administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i
obsługi e-usług, w tym obsługi wewnętrznej w ramach EZD.
Projekt będzie realizował zadania publiczne – m.in. rozwój istniejących i świadczenie kolejnych
elektronicznych usług administracji publicznej poprzez regionalny portal województwa – Cyfrowy Urząd
Wrót Podlasia. Wpisuje się w realizację celu horyzontalnego Strategii Rozwoju Województwa do roku
2020 – Infrastruktura techniczna i teleinformatyczna otwierająca region dla inwestorów, mieszkańców,
sąsiadów i turystów.
Pośrednio wpisuje się również w realizację celów strategicznych Konkurencyjna gospodarka oraz Jakość
życia.

„Aktywizowanie społeczności lokalnych na terenie województwa podlaskiego”
Głównym założeniem przedsięwzięcia jest wykorzystanie potencjałów wspólnot i społeczności lokalnych
do profilaktyki społecznej, tworzenia społecznej spójności i rozwiązywania lokalnych problemów.
Cele i profil zadania


pilotażowe zastosowanie oraz weryfikacja użyteczności i efektywności społecznościowych
praktyk/metod/narzędzi profilaktycznych (organizowanie społeczności lokalnej) ukierunkowanych na
ograniczenie różnorodnych przejawów niedostosowania społecznego (nietolerancja, marginalizacja,
ksenofobia, rasizm, przemoc) poprzez wzmacnianie lokalnych sieci społecznych;



reagowanie na negatywne zachowania jednostkowe, grupowe i środowiskowe będące efektem
problemów natury ekonomicznej, kulturowej i społecznej, ze szczególnym naciskiem na problematykę
zachowań młodzieży, a także różnych aspektów społecznej inkluzji i poszanowania „inności”.



pozytywne oddziaływanie w przestrzeni społecznych relacji (więzi grupowe, lokalne) i emocji
(wykluczenie, agresja, przemoc, ksenofobia),



podejmowanie działań mających na celu wytwarzanie lub wzmacnianie istniejących lokalnych sieci
społecznych poprzez animowanie oraz mediowanie między sprzecznymi interesami grup
społecznych/środowiskowych.

„Aktywizowanie społeczności lokalnych na terenie województwa podlaskiego” c.d.
Zakładane efekty podejmowanych działań:
 budowanie poczucia bezpieczeństwa,

 dobrego samopoczucia,
 satysfakcji,
 otwarcia na zmianę,
 dobrej komunikacji,

 zrozumienia,
 budowanie pozytywnego nastawienia mieszkańców do działań wspólnotowych,
 zmotywowanie do przeciwstawienia się różnorodnym zjawiskom patologicznym.

2. W związku z propozycją dodania przedsięwzięć „Rozwój elektronicznych usług
administracji publicznej w województwie podlaskim” oraz „Aktywizowanie
społeczności lokalnych na terenie województwa podlaskiego” dokonanie
odpowiednich zmian zapisów w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 6 ust. 2 KT.
3. W art. 6 ust. 1 pkt. 2 KT zmiana zapisu dotyczącego przewidywanego źródła
finansowania przedsięwzięcia „Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja
Wielkiej Synagogi oraz Domu Talmudycznego” na następujący: „RPO/właściwy
krajowy program operacyjny na lata 2014-2020”.

Dalsze procedowanie nad przyjęciem zmian do Kontraktu Terytorialnego:
przyjęcie stanowiska Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczącego zmiany
Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego,
negocjacje zmian KT pomiędzy stroną rządową i samorządową (luty/marzec 2017 r.),

przyjęcie wynegocjowanego Aneksu nr 2 (odpowiednio: uchwała Rady Ministrów i
uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego),
podpisanie Aneksu nr 2 i Załącznika 1b do Kontraktu przez obie Strony (planowane na

koniec marca 2017 r.)

Dziękuję za uwagę

