UCHWAŁA NR 38/1784/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020
Na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 oraz w nawiązaniu do art. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn.
zm.1) i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm. 2), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 podejmuje decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa KujawskoPomorskiego Nr RPKP.02.02.00-04-0001/17 pn. „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego
w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowy region, Działania 2.2 Cyfrowa dostępność
i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa
regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, w kwocie 21 573 999, 99 (słownie: dwadzieścia jeden
milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych
99/100) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§ 2. 1. Ustanawia się, że prawa i obowiązki jednostki realizującej Projekt związane
z obsługą Projektu, wskazanego w § 1, realizuje Departament Nadzoru Właścicielskiego,
Rozwoju Gospodarczego i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu.
2. Szczegółowe zasady i warunki przekazywania, wykorzystania i rozliczania środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez jednostkę realizującą
Projekt, wskazany w § 1, określają „Zasady realizacji projektu własnego”, stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 1475.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz.
730, 935, 1475 i 1566.
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