UCHWAŁA NR 13/410/16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy
Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013
Na podstawie 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.1), uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku „Zasady realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 8. „Pomoc
Techniczna, Działanie 8.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO” do uchwały
Nr 46/1424/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zmienionej uchwałą
Nr 39/1446/13 z dnia 2 października 2013 r., uchwałą Nr 15/418/15 z dnia 15 kwietnia
2015 r., uchwałą Nr 31/1080/15 z dnia 5 sierpnia 2015 r. oraz uchwałą Nr 39/1366/15 z dnia
30 września 2015 r., § 2 ust. 3,4 i 5 otrzymują brzmienie:
„3. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 454 207,25 zł (słownie: jeden milion czterysta
pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedem złotych 25/100).
4. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 1 412 650,22 zł (słownie:
jeden milion czterysta dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 22/100).
5. Na warunkach i w trybie określonych w niniejszych Zasadach, Instytucja Zarządzająca
RPO WK-P przyznaje Jednostce realizującej Projekt, dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie dotacji celowej z budżetu państwa
w łącznej kwocie nie większej niż: 1 412 650,22 zł (słownie: jeden milion czterysta
dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 22/100) (klasyfikacja budżetowa: dział 750,
rozdział 75018 § 2238, § 6538), co stanowi 100% kwoty całkowitych wydatków
kwalifikowanych Projektu.”.
§ 2. W załączniku do „Zasad realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 8. Pomoc
Techniczna, Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO dla Projektu
własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P”, sekcje C. „Uzasadnienie, opis i cele
projektu”, H. „Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu”, J. „Informacje
finansowe Tabela J4. Planowane wydatki w ramach projektu” otrzymują brzmienie zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 349., poz. 1240, poz. 1358
i 1890.

