UCHWAŁA NR 35/1206/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu
własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Na podstawie art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78, z późn. zm.), art. 13 rozporządzenia Komisji
nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s. 1-169 z późn. zm.,
sprostowanie – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3), art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.) ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 41 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.)
oraz Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 –
porozumienie o dofinansowanie Programu środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł
zagranicznych, zawarte na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), w dniu 6 lutego 2008 r.
pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a Województwem KujawskoPomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwala się,
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 29/1004/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu własnego (dla
jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą Nr 41/1376/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2014 r., wprowadza się
następujące zmiany:
1) Załącznik do uchwały „Zasady realizacji projektu własnego (dla jednostek budżetowych)”
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) we wniosku o dofinansowanie Projektu stanowiącym załącznik nr 1 do „Zasad realizacji
projektu własnego (dla jednostek budżetowych)” Sekcja I. „Główne fazy i terminy
realizacji projektu” oraz Sekcja J. „Informacje finansowe” otrzymują brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

