Uchwała Nr 45/648/19/VI
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 września 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 10/111/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia
26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/19
na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 3
Cyfrowy Region, Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz
wysoka jakość e-usług publicznych.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 9 ust.1 pkt 2, art. 40 ust. 1 i 2 oraz
art. 41 ust. 1, 2, 3, 5 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
W Ogłoszeniu o konkursie nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/19, stanowiącym załącznik
nr 1 do Uchwały Nr 10/111/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 lutego
2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działania 3.1 Cyfrowa dostępność
informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, wprowadza się następujące
zmiany:
1) Treść: „Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie w ramach
kategorii interwencji 078 – (Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji w tym elektronicznych
zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania ochrony prywatności, esprawiedliwości i demokracji elektronicznej), 079 - (Dostęp do informacji sektora publicznego w tym zawartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki
elektronicznej), 101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR - wsparcie dla przedsięwzięć
typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanych
bezpośrednio z EFRR wynosi: 3 643 430,00 EUR co stanowi: 15 632 136,42 PLN, ze środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
otrzymuje brzmienie:
„Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie w ramach kategorii
interwencji 078 – (Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa
cybernetycznego, środków na rzecz zaufania ochrony prywatności, e-sprawiedliwości
i demokracji elektronicznej), 079 - (Dostęp do informacji sektora publicznego - w tym zawartych
danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej),
101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR - wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS,
koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanych bezpośrednio
z EFRR wynosi: 13 982 365,77 EUR co stanowi: 61 255 346,20 PLN, ze środków pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2) Treść przypisu nr 1:
„1Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z
przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym
ogłoszono konkurs, tj. 30.01.2019 r., gdzie 1 EUR = 4,2905 PLN. Z uwagi na konieczność
ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie
uzależnione od dostępności środków”
otrzymuje brzmienie:

„1Wartość 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. 29.08.2019r., gdzie 1 EUR = 4,3809 PLN. Z uwagi
na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz
podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.”.
§2
W § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/19, stanowiącym załącznik nr 2
do Uchwały Nr 10/111/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność
informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych wprowadza się następujące
zmiany:
1)

treść:
„Kwota przeznaczona do dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.03.01.00IZ.00-28-001/19 tj. kwota alokacji wynosi: 3 643 430,00 EURO co stanowi 15 632 136,42 PLN1
ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”

otrzymuje brzmienie:
„Kwota przeznaczona do dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.03.01.00IZ.00-28-001/19 tj. kwota alokacji wynosi: 13 982 365,77 EURO co stanowi 61 255 346,20 PLN1
ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”
2)

Treść przypisu nr 1:
„1Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z
przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym
ogłoszono konkurs, tj. 30.01.2019 r., gdzie 1 EUR = 4,2905 PLN. Z uwagi na konieczność
ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie
uzależnione od dostępności środków.”

otrzymuje brzmienie:
„1Wartość 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. 29.08.2019 r., gdzie 1 EUR = 4,3809 PLN. Z uwagi
na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz
podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.”
§3
Uzasadnienie zmian, o których mowa w § 1 i § 2, stanowi załącznik do Uchwały.
§4
Zmiany, o których mowa w § 1 i § 2 Uchwały wraz z ich uzasadnieniem i 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).
Wykonanie
Uchwały
powierza
Warmińsko – Mazurskiego.

się

§5
Przewodniczącemu
§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin
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