UCHWAŁA NR 12/377/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Region
Nauk Ścisłych” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm. 1 ), § 20 ust. 1
Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach PO KL
Nr KL/KP/2007/1 (PRC.9012-POR-9/2007) z dnia 22 czerwca 2007 r. zawartego pomiędzy
Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
a także na podstawie uchwały nr 6/190/2014 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Działania na lata 2014-2015 dla
Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa KujawskoPomorskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL, uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr 33/1145/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
13 sierpnia 2014 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Region Nauk
Ścisłych” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki zmienionej uchwałą nr 40/1348/14 Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 1 października 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Beneficjentem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie/Departament
Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”;
2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Okres realizacji projektu od 01.03.2014 r. do 31.10.2015 r.”;
3) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Realizację projektu powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz KujawskoPomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w zakresie zadań
realizowanych w projekcie przez tą jednostkę.”;
4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Całkowita wartość projektu systemowego wynosi 2 618 705,00 zł (słownie: dwa
miliony sześćset osiemnaście tysięcy siedemset pięć złotych 00/100).
2. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu systemowego wynoszą:
2 618 705,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy siedemset pięć
złotych 00/100).
3. Przyznaje się kwotę dofinansowania na realizację projektu w łącznej kwocie
2 618 705,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy siedemset pięć
złotych 00/100) stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków
kwalifikowanych projektu, w tym:

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 oraz Dz.U. z 2014 r.,
poz. 379 i poz. 1072.

1) płatność ze środków europejskich w kwocie 2 225 899,25 zł (słownie: dwa miliony
dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych
25/100),
2) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 392 805,75 zł (słownie: trzysta
dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięć złotych 75/100).”;
5) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
6) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

