UCHWAŁA NR 13/535/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3
Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę
przedszkolną, Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących
obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
(konkurs Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-265/19)
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 i 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) i art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 40 oraz art. 41 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) oraz uchwały Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
1 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 (z późn. zm.2), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 8/280/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne
społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną,
Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Schemat: Inwestycje związane
z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji
przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-265/19), zmienionej uchwałą
Nr 12/488/19 z dnia 27 marca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Informacja o powyższej zmianie zostanie ogłoszona na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa KujawskoPomorskiego.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1544 oraz z 2019 r. poz. 60.
Wymieniona uchwała została zmieniona następującymi uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
Nr 44/1556/15 z dnia 28 października 2015 r., Nr 8/231/16 z dnia 24 lutego 2016 r., Nr 28/1042/16 z dnia 13 lipca
2016 r., Nr 43/1687/16 z dnia 2 listopada 2016 r., Nr 46/1810/16 z dnia 23 listopada 2016 r., Nr 3/68/17 z dnia 25 stycznia
2017r., Nr 20/911/17 z dnia 24 maja 2017 r. oraz Nr 40/1883/17 z dnia 13 października 2017 r., Nr 12/493/18 z dnia
28 marca 2018 r. oraz Nr 37/1770/18 z dnia 26 września 2018 r.
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