UCHWAŁA NR 16/679/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu
Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-324/19
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz
ust. 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 2018 r.
poz. 1431, z późn. zm.1), uchwala się, co następuje:
§ 1. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego zatwierdza przygotowaną przez Komisję Oceny Projektów listę
ocenionych projektów, złożonych w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04324/19 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,
Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje
w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych
szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę
i wyposażenie w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z wyróżnieniem projektów, które
spełniły kryteria wyboru projektów, uzyskały wymaganą liczbę punktów i kwalifikują się do
dofinansowania zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększa alokację w konkursie
Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-324/19 z kwoty 2.435.292,00 zł, w tym: 2.178.946,00 zł
pochodzących z EFRR oraz 256.346,00 zł pochodzących z BP, do kwoty 3.252.207,18 zł,
w tym: 2.995.861,18 zł pochodzących z EFRR oraz 256.346,00 zł pochodzących z BP.
§ 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 2018 r. poz. 1544, z 2019 r. poz. 60, 730,
1572 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 568.

