
 
 

Załącznik nr 14 do Regulaminu  
naboru nr RPWM.07.03.00-IZ.00-28-001/17(…) 

 z ………………… 2017 r. 
 

 
 

 
Uchwała Nr …….. 

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia ……. 

 
 
 
 
w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „……………………………..”  

w ramach Osi Priorytetowej ………...,  

Działanie….. 

Poddziałanie ...  
 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
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 2016 r., poz. 486), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3, art. 52 ust. 1 i 2 

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 2016 r., poz. 217 ze zm.) 

uchwala się, co następuje1: 

 

§ 1 

1. Podejmuje się decyzję o realizacji Projektu pn. "………………………………………………..", 
nr ………………………. w ramach Osi Priorytetowej ……………….., Działania ………, 
Poddziałania ………Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-
Mazurskie. 

2. Całkowita wartość Projektu wynosi ………....... zł (słownie: ………………………). 
3. Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: ……..............zł (słownie:  ……………………). 
4. Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi: ……………… zł 

(słownie: ……………………………………) co stanowi …..% kwoty wydatków 
kwalifikowalnych Projektu, w tym:  
1) współfinansowanie  UE w kwocie: ................... zł (słownie: ………………………),  

                                                           
1 Podstawa prawna Uchwały będzie aktualizowana w dacie podejmowania Uchwały przez Zarząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 



2) współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: ....................... zł 
(słownie: ………………………).  

5. Wkład własny Beneficjenta wynosi: ...................... zł (słownie: ……………………………) co 
stanowi …..% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu. 

6. Okres realizacji Projektu ustala się na: 
1) rozpoczęcie realizacji: ……………………..….…….; 
2) rozpoczęcie rzeczowe realizacji:………………...…; 
3) zakończenie finansowe realizacji: ……………….... 

 
 

§ 2 

1. Projekt, o którym mowa w § 1 ust. 1 Uchwały realizowany będzie przez realizatora 
projektu……………………………………..2 zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu 
– wersja ID:……………………. na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej 
Uchwały. 

2. Dofinansowanie, o którym mowa w § 1 ust. 4 Uchwały przekazywane będzie na rachunki  
bankowe prowadzone w Banku Handlowym:  

– ORGAN III BGK o numerze 43 1030 1218 0000 0000 9252 4817 – rachunek, na który będzie 
przekazywane dofinansowanie w części odpowiadającej środkom europejskim; 
– ORGAN II BP o numerze 28 1030 1218 0000 0000 9252 4020 – rachunek, na który będzie 
przekazywane dofinansowanie w części odpowiadającej środkom krajowym. 
3. Wszelkie płatności związane z realizacją Projektu dokonywane będą z rachunku o nr 
………………………………………………. prowadzonego w ……………………… . 
 

§ 3 

Załącznikami do niniejszej Uchwały są następujące dokumenty:  
1) Zasady realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-

Mazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; 

2) Pierwszy Harmonogram płatności; 
3) Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta/Partnera, dotyczące aktualności danych 

zawartych we wniosku oraz załącznikach, dostarczonych w momencie złożenia 
wniosku i przed podjęciem Uchwały. 
 

 
§ 4 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.  
 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
  

  

                                                           
2 Wpisać dane właściwej jednostki realizującej projekt 


