UCHWAŁA NR 50/1864/13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek
budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego 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, 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 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.); 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 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) 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. z 2009 r. 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 KujawskoPomorskiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
przyznaje dofinansowanie w kwocie 24 311 045,13 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony
trzysta jedenaście tysięcy czterdzieści pięć złotych 13/100) z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności pn. „Realizacja sytemu
innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu
dystrybucji treści edukacyjnych”.
§ 2. 1. Ustanawia się, że prawa i obowiązki jednostki realizującej Projekt związane
z obsługą Projektu wskazanego w § 1 wykonuje Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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 (dla jednostek budżetowych)”
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

