UCHWAŁA NR 18/551/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 maja 2015 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 j.t.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku „Zasady realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 8 Pomoc
Techniczna” do uchwały nr 13/319/2012 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy Technicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata
2007–2013, zmienionej uchwałą nr 37/1132/12 z dnia 12 września 2012 r., uchwałą
nr 35/1323/13 z dnia 04 września 2014 r., uchwałą nr 30/1039/14 z dnia 23 lipca 2014 r oraz
uchwałą nr 2/43/14 z dnia 16 grudnia 2014 r wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą: 6 861 019,49 zł
49/100)”.
2)
§ 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Na warunkach i w trybie określonych w niniejszych Zasadach, Instytucja
Zarządzająca RPO WK-P przyznaje Jednostce realizującej Projekt na realizację
Projektu, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie nie
większej niż: 6 861 019,49 zł (słownie: sześć milinów osiemset sześćdziesiąt jeden
tysięcy dziewiętnaście złotych 49/100) (klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział
75018, § 2008, § 6208), co stanowi 100% kwoty całkowitych wydatków
kwalifikowalnych Projektu”.
3)
§ 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zakończenie realizacji1: 31 grudnia 2015 r.”.
4)
§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu, rozpoczyna się z dniem
1 czerwca 2011 r., a kończy z dniem 31 grudnia 2015 r.”.
5)
W załączniku do „Zasad realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 8 Pomoc
Techniczna”, sekcje: I. „Główne fazy i terminy realizacji projektu” oraz J. „Planowane
wydatki w ramach projektu” otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie dwa warunki tj: zaplanowane w ramach Projektu
zadania zostały faktycznie wykonane oraz wszystkie wydatki kwalifikowalne zostały zapłacone przez Jednostkę realizującą
Projekt.

