
KOMUNIKAT 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 27 marca 2009 r. 

 

w sprawie adresu strony internetowej, terminu i zakresu zmian wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. 

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.  

z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały nr 24/284/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”), ogłasza się, co 

następuje: 

 

1) treść „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007-2013”, zatwierdzona uchwałą nr 24/284/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 27 marca 2009 r. została opublikowana na stronie internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego: www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl; 

2) „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2007-2013” w wersji 3.1 obowiązuje od dnia 27 marca 2009 r.; 

3) zakres zmian wprowadzonych uchwałą nr 24/284/09 obejmuje: 

a) aktualizację podstaw prawnych dokumentów służących realizacji RPO WK-P w rozdziale 1,  

b) w rozdziale 2 - zmianę alokacji finansowej w działaniach, zgodnie z załącznikiem I,  

c) aktualizację Załącznika I „Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla osi priorytetowej i działań  

z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych, oraz oznaczonymi działaniami 

podlegającymi zasadom cross-financing dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007-2013”,  

d) aktualizację Załącznika II „Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przeznaczonych na realizację 

Strategii Lizbońskiej”, 

e) załącznik IV „Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, w wyniku 

przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych, podczas których zebrano uwagi i opinie dot. projektów 

kluczowych,  

f) załącznik V „Kryteria oceny projektów” w wyniku zmian uchwał Komitetu Monitorującego RPO WK-P w sprawie 

zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów,  

g) aktualizację Załącznika VI „Lista wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” w zakresie wykazu kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych w poszczególnych działaniach,  

h) zmiany o charakterze techniczno-redakcyjnym. 
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