Uchwała Nr ………………..
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia ………………….. 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 34/744/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków
o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.1
Infrastruktura kultury, Poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury odnośnie projektu Gminy
Ryn pn.: „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali
widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki”
umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM w ramach
trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu
osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo RPO WiM 2014-2020.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 pkt 2 w związku z art. 37 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 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) uchwala się,
co następuje:
§1
W § 15 Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów
pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 34/744/18/V Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kwalifikowalność wydatków dla projektów
współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych w ramach RPO WiM jest
oceniana przez IZ zgodnie z Wytycznymi Ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie z właściwymi przepisami prawa
wspólnotowego i krajowego oraz zgodnie z załącznikiem do wzoru umowy
o dofinansowanie – Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi priorytetowej
6, Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2
Instytucje
kultury
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego”.
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Wnioskodawcy, którzy chcą przed podpisaniem
Umowy o dofinansowanie (na własne ryzyko) rozpocząć realizację projektu
(w sytuacji przewidzianej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących na dzień
wszczęcia postępowania) powinni upubliczniać swoje zapytania ofertowe w serwisie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.”

3) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Zapytanie ofertowe przekazywane do publikacji
przez potencjalnych beneficjentów RPO WiM 2014-2020 powinno zawierać elementy
określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących na dzień
wszczęcia postępowania.”
4) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Za treść publikowanych materiałów odpowiada
wyłącznie Wnioskodawca.”
§2
Regulamin naboru, o których mowa w § 1 Uchwały oraz jego zmiany wraz
z ich uzasadnieniem oraz terminem, od którego zmiany są stosowane, zostaną podane
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Programu (www.rpo.warmia.mazury.pl)
oraz na Portalu Funduszy Europejskich 2014-2020 (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).
§3
Wykonanie Uchwały powierza
Warmińsko-Mazurskiego.
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§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

Województwa

