Uchwała nr 118/19/III/2007
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 1 luty 2007 roku

w sprawie

Zmian w umowach o dofinansowania projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz Działania 2.6 ZPORR „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”

Na podstawie Art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U.
Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późniejszymi zmianami); § 1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166 z 2004 r., poz. 1745); § 1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004  r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 200 z 2004 r., poz. 2051
z późniejszymi zmianami); 

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.

1. Przyjmuje się zmiany w umowach o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” zawartych w dniu
28 września 2006r. poprzez dodanie następujących zapisów w § 16 umowy: 

ust. 10. Zmiany w projekcie, o których mowa w ust. 8, powodujące wyłącznie zamianę załącznika, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu a jedynie przedstawienia przez Beneficjenta uaktualnionej wersji załącznika do 14 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 8, o ile nie zostanie wyrażony sprzeciw przez Instytucję Wdrażającą.

ust. 11. W przypadku zgłoszenia przez Instytucję Wdrażającą sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, Beneficjent zobowiązany jest do przesłania uaktualnionej wersji załącznika, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w terminie wskazanym przez Instytucję Wdrażającą.

Lista umów, których dotyczy zmiana stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się zmiany w umowach o dofinansowania projektów w ramach działania 2.6 ZPORR „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” poprzez dodanie następujących zapisów w § 16 umowy: 

ust. 10. Zmiany w projekcie, o których mowa w ust. 8, powodujące wyłącznie zamianę załącznika, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu a jedynie przedstawienia przez Beneficjenta uaktualnionej wersji załącznika do 14 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 8, o ile nie zostanie wyrażony sprzeciw przez Instytucję Wdrażającą.

ust. 11. W przypadku zgłoszenia przez Instytucję Wdrażającą sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, Beneficjent zobowiązany jest do przesłania uaktualnionej wersji załącznika, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w terminie wskazanym przez Instytucję Wdrażającą.

Lista umów, których dotyczy zmiana stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Janusz Moszyński – Marszałek Województwa		.........................
2. Sławomir Kowalski – Wicemarszałek Województwa	.........................
3. Grzegorz Szpyrka – Wicemarszałek Województwa	……………….
4. Jarosław Kołodziejczyk – Członek Zarządu		.........................
5. Marian Ormaniec – Członek Zarządu			.........................

