Uchwała Nr …………………….
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia ………………….
zmieniająca Uchwałę nr 51/803/17/V Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 28 sierpnia 2017 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 6.2 Dziedzictwo naturalne
Poddziałania 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża odnośnie projektu Stowarzyszenia
Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury
związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich
Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy
„Guzianka I” Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim,
przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów
rzeki Pisy”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ
RPO WiM 2014-2020 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust.
2 w związku z art. 37, art. 38 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3, art. 48 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460) w zw. z art. 16
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475), uchwala się
co następuje:
§1
W Regulaminie naboru nr RPWM.06.02.02-IZ.00-28-001/17 stanowiącym załącznik
do Uchwały Nr 51/803/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 sierpnia 2017 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 Osi
Priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne
Poddziałania 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża odnośnie projektu Stowarzyszenia
Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej
z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich
wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” Etap II A –
udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior:
Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”, umieszczonego w
Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu
pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi
priorytetowej Kultura i dziedzictwo RPO WiM 2014-2020, zmienionej Uchwałą Nr
66/1042/17/V z 14 listopada 2017 r. oraz zmienionej Uchwałą Nr 68/1102/17/V z 21
listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §15 ust. 1 Regulaminu naboru nr RPWM.06.02.02-IZ.00-28-001/17 otrzymuje
następujące brzmienie:
„1. Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych ze środków
krajowych i unijnych w ramach RPO WiM jest oceniana przez IZ zgodnie
z zasadami określonymi w Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków
w ramach I. Osi Priorytetowej Cyfrowy Region Działanie 3.1 Cyfrowa
dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług
publicznych oraz Działanie 3.2 E-zdrowie II. Osi Priorytetowej Efektywność
energetyczna Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii III. Osi
Priorytetowej Kultura i dziedzictwo Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne
Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w § 4
Regulaminu naboru, w załączniku do wzoru umowy o dofinansowanie projektu
- Zasadach kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Kultura i
dziedzictwo, Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałania 6.2.2 Szlaki
wodne i nabrzeża Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Wytycznych 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 oraz zgodnie
z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego.”
2) Wzór umowy o dofinansowanie projektu będący załącznikiem nr 14
do Regulaminu naboru nr RPWM.06.02.02-IZ.00-28-001/17 otrzymuje brzmienie
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§2
Uzasadnienie zmian, o których mowa w §1 Uchwały, stanowi załącznik Nr 2
do niniejszej Uchwały.
§3
Zmiany, o których mowa w § 1 Uchwały oraz uzasadnienie zmian, o którym mowa
w § 2 Uchwały wraz z terminem, od którego zmiany będą 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).
§4
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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