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Uchwała nr  1206/261/V/2018
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia   29.05.2018r.……………………

w sprawie

zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.03-IZ.01-24-198/17 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 41 ust 2 pkt 6 i pkt 10 oraz ust. 5  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475).



Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1

Zmienia się Regulamin konkursu nr RPSL.09.02.03-IZ.01-24-198/17 dla Poddziałania 9.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne 
i zdrowotne, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez:
Aktualizację wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.03-IZ.01-24-198/17, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
	Aktualizację wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe), który stanowi załącznik nr 3a do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.03-IZ.01-24-198/17, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
	Dodanie wzoru umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, który stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu RPSL.09.02.03-IZ.01-24-198/17, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
	Aktualizację Regulaminu procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów, stanowiącego załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu                                        nr  RPSL.09.02.03-IZ.01-24-198/17, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wojciech Saługa
- Marszałek Województwa 
-
………………………………

Michał Gramatyka
- Wicemarszałek Województwa 
-
………………………………

Stanisław Dąbrowa
- Wicemarszałek Województwa 
-
………………………………

Henryk Mercik
- Członek Zarządu Województwa 
-
………………………………

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik
- Członek Zarządu Województwa
-
………………………………



