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Uzasadnienie


do Uchwały Sejmiku  Województwa Śląskiego w sprawie  upoważnienia Pana Janusza Moszyńskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Deklaracji współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IVC (EFRR/fundusze norweskie)” (Co-financing Statement for Partners from Member States and Norway applying for INTERREG IVC funding (ERDF/Norwegian funding)) w celu realizacji projektu „Innowacyjny Trójkąt Weimarski” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IV C



Partnerzy przystępujący do projektu „Innowacyjny Trójkąt Weimarski” INTERREG IVC, tj. Kraj Związkowy Północnej Nadrenii-Westfalii, Region Nord-Pas de Calais oraz Województwo Śląskie zamierzają złożyć wniosek aplikacyjny w ramach I-szego naboru, który rozpoczął się 21 września 2007r. i zakończy się 15 stycznia 2008r.


Obowiązkowym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego jest podpisanie przez przedstawiciela każdego partnera „Co-financing Statement for Partners from EU Member States and Norway applying for INTERREG IVC funding (ERDF/Norwegian funding)” (Deklaracja współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich UE i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IVC (EFRR/fundusze norweskie)), w ramach której partner deklaruje wysokość wkładu własnego.
Cały wkład finansowy Województwa Śląskiego na rzecz realizacji projektu w latach 2008-2011 wyniesie 1.284.900,00 EUR, co stanowi szacunkową kwotę 4.647.354,81 PLN (wg kursu euro NBP z dnia 4 grudnia 2007 r.: 3,6169 PLN). Wkład własny poniesiony przez Województwo Śląskie na realizację projektu wyniesie 15%, tj. 192.735,00 EUR (szacunkowa kwota 697.103,22 PLN wg kursu euro NBP z dnia 4 grudnia 2007 r.: 3,6169 PLN).


Marszałek Województwa Śląskiego, jako upoważniony przedstawiciel Województwa Śląskiego, podpisze deklarację współfinansowania o następującej treści:















Deklaracja współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich UE i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IVC (EFRR/fundusze norweskie)


Nazwa projektu: <nazwa>

W przypadku zatwierdzenia powyższego projektu wnioskującego do Programu INTERREG IVC, niniejszym zaświadczamy, że 

<nazwa instytucji partnera w języku ojczystym oraz w języku angielskim>

wymienione jako partner nr <numer>  we wniosku aplikacyjnym,

zobowiązuje się do realizacji projektu i zapewnienia <kwota> EUR wkładu własnego (krajowego) w całkowitym budżecie projektu INTERREG IVC.

Ponadto deklarujemy, że akceptujemy zobowiązania jako partner wynikające z Umowy o dofinansowanie, która będzie podpisana przez Partnera Wiodącego projektu. 



Podpis 					Data



Imię i Nazwisko podpisującego			 Stanowisko podpisującego







	



Pieczęć instytucji Partnera


