UCHWAŁA NR 32/1288/16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu
własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Na podstawie art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78, z późn. zm.),
art. 13 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s. 1-169 (z późn. zm.), sprostowanie – Dz. Urz. UE L 45
z 15.02.2007, s. 3), art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383); ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz
Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 –
porozumienie o dofinansowanie Programu środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub
ze źródeł zagranicznych, zawarte na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego
a Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale 4/94/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
28 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego
(dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zmienionej uchwałami: Nr 35/1198/15 z dnia
2 września 2015 r., Nr 18/555/16 z dnia 4 maja 2016 r. oraz Nr 21/754/16 z dnia 25 maja
2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 przyznaje dofinansowanie w kwocie 3 913 002,75 zł (słownie: trzy miliony
dziewięćset trzynaście tysięcy dwa złote 75/100) z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych
produktów, pn. „Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach
2014-2015.”;
2) w załączniku „Zasady realizacji projektu własnego (dla jednostek budżetowych)”
§ 3 ust. 3-6 otrzymują brzmienie:
„3. Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 952 528,05 zł (słownie: trzy miliony
dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych 05/100).
4. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą: 3 952 528,04 zł
(słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem
złotych 04/100).

5. Na warunkach, w trybie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale, Instytucja
Zarządzająca RPO WK-P przyznaje jednostce realizującej Projekt na realizację Projektu,
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej
kwocie nie większej niż: kwocie 3 913 002,75 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset
trzynaście tysięcy dwa złote 75/100) (wydatki bieżące), co stanowi nie więcej niż: 99 % 5
kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.
6. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu
wkładu własnego ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w wysokości nie mniejszej niż: 39 525,29 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy
pięćset dwadzieścia pięć złotych 29/100), co stanowi co najmniej: 1 % kwoty
całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym środków własnych
(kwalifikowalnych) w wysokości nie mniejszej niż: 39 525,29 zł (słownie: trzydzieści
dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 29/100).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 niniejszych Zasad.
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