Uchwała Nr 706 / 255 / III / 2009
Zarządu Województwa Śląskiego 
z dnia 31.03.2009 r.


w sprawie 

Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursów o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla typu projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą” 
Poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa oraz 1.2.2 MŚP. 


Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 nr 227 poz. 1658 z późn. zm.)


Zarząd Województwa Śląskiego 
uchwala 


§ 1
Przyjmuje się Pakiet aplikacyjny stanowiący zbiór dokumentów obowiązujących w ramach konkursów o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla typu projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą” Poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa oraz 1.2.2 MŚP.


§ 2
Zbiór dokumentów, o których mowa w §1, stanowią:   
	Regulamin konkursu dla typu projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą” Poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa;

Regulamin konkursu dla typu projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą” Poddziałania 1.2.2 MŚP;
	Wzór wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami;
Instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego;
Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami.


§ 3
Dokumenty wymienione w § 2 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Bogusław Śmigielski – Marszałek			…………………………………..
Zbyszek Zaborowski - Wicemarszałek	        	…………………………………..
Adam Stach  – Wicemarszałek			…………………………………..
Mariusz Kleszczewski – Członek Zarządu		…………………………………..
Piotr Spyra  – Członek Zarządu                		…………………………………..

