Uchwała ………………….
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia ………………… 2017 r.
zmieniająca Uchwałę nr 6/57/17/V z 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi
priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1. Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1
Dziedzictwo kulturowe.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) oraz art. 9 ust.1 pkt 2, art. 40 ust. 1 i 2 oraz art. 41
ust. 1, 3 i 5 i art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460)
uchwala się, co następuje:
§1
Zwiększa się kwotę alokacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w konkursie
nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej
6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1. Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe
w następujący sposób:
z kwoty 12 985 197,57 EUR do kwoty 14 679 788,97 EUR, co w PLN po kursie przeliczeniowym
EUR/PLN na poziomie 4,3122 z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku
Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywane jest zwiększenie,
stanowi zwiększenie do kwoty 63 302 186,00 PLN.
§2
W Ogłoszeniu o konkursie nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały
nr 6/57/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 26 stycznia 2017 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1. Infrastruktura kultury, Poddziałanie
6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, zmienionej Uchwałą nr 15/175/17/V z 6 marca 2017 r., Uchwałą
nr 36/490/17/V z 12 czerwca 2017 r., Uchwałą nr 53/830/17/V z 4 września 2017 r., Uchwałą
nr 60/923/17/V z 10 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Treść: "Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie w ramach
kategorii interwencji 095 (ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury
i dziedzictwa) wynosi: 12 985 197,57 EUR co stanowi: 57 317 960,59 PLN , w tym
11 731 556,60 EUR (51 784 263,99 PLN) ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz 1 253 640,97 EUR (5 533 696,60 PLN) stanowiących udział środków
pochodzących z Budżetu państwa (na projekty rewitalizacyjne)”.
otrzymuje brzmienie:
„Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie w ramach kategorii
interwencji 095 (ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa
wynosi: 14 679 788,97 EUR co stanowi 63 302 186,00 PLN, w tym 13 426 148,00 EUR
(57 896 235,41 PLN) ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz 1 253 640,97 EUR (5 405 950,59 PLN) stanowiących udział środków
pochodzących z Budżetu państwa (na projekty rewitalizacyjne)”.

2) Treść przypisu nr 1:
„Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego
z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym
ogłoszono konkurs, tj. 29.12.2016 r., gdzie 1 EUR = 4,4141 PLN. Z uwagi na konieczność
ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie
uzależnione od dostępności środków”
otrzymuje brzmienie:
„Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego
z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym
dokonywana jest zmiana kwoty alokacji, tj. 28.09.2017 r., gdzie 1 EUR = 4,3122 PLN. Z uwagi
na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie
umów będzie uzależnione od dostępności środków”.
§3
W § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 stanowiącego załącznik
nr 2 do Uchwały 6/57/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 26 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1. Infrastruktura kultury,
Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, zmienionej Uchwałą nr 15/175/17/V z 6 marca 2017 r.,
Uchwałą nr 36/490/17/V z 12 czerwca 2017 r., Uchwałą nr 53/830/17/V z 4 września 2017 r., Uchwałą
nr 60/923/17/V z 10 października 2017 r.:
1) Treść: „Kwota przeznaczona do dofinansowania projektów w ramach konkursu
nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 tj. kwota alokacji wynosi: 12 985 197,57 EUR co stanowi: 57
317 960,59 PLN , w tym 11 731 556,60 EUR (51 784 263,99 PLN) ze środków pochodzących z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 253 640,97 EUR (5 533 696,60 PLN)
stanowiących udział środków pochodzących z Budżetu państwa (na projekty rewitalizacyjne)”.
otrzymuje brzmienie:
„Kwota przeznaczona do dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.0028-002/17 tj. kwota alokacji wynosi: 14 679 788,97 EUR co stanowi 63 302 186,00 PLN,
w tym 13 426 148,00 EUR (57 896 235,41 PLN) ze środków pochodzących z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 253 640,97 EUR (5 405 950,59 PLN) stanowiących udział
środków pochodzących z Budżetu państwa (na projekty rewitalizacyjne)”.
2) Treść przypisu nr 2: „Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku
Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc,
w którym ogłoszono konkurs, tj. 29.12.2016 r., gdzie 1 EUR =4,4141 PLN. Z uwagi na konieczność
ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie
uzależnione od dostępności środków”
otrzymuje brzmienie:
„Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego
z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym
dokonywana jest zmiana kwoty alokacji, tj. 28.10.2017 r., gdzie 1 EUR =4,3122 PLN. Z uwagi
na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie
umów będzie uzależnione od dostępności środków”
§4
Uzasadnienie zmian, w tym zmian Ogłoszenia i Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28002/17, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 Uchwały, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§5
Zmiany, w tym zmiany Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17,
o których mowa w § 1, § 2 i § 3 Uchwały wraz z ich uzasadnieniem, o którym mowa w § 4 Uchwały
i termin, 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).
§6
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

