
 

 
UCHWAŁA NR 51/2042/16 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
z dnia 28 grudnia 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny 
merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                               

o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz art. 49 ust. 10 i ust. 11 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) oraz na 

podstawie § 4 ust. 8 Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty 

realizowane z EFRR stanowiącego załącznik do uchwały Nr 45/1599/15 Zarządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR 

w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 z późn. zm.
1
, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

Nr 23/817/16 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na 

ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą 

Nr 29/1081/16 z dnia 20 lipca 2016 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej 

uchwały.  
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmienionej uchwałą Nr 5/120/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r., Nr 27/989/16 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. oraz Nr  44/1709/16 Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2016 r. 



UZASADNIENIE 

1. Przedmiot regulacji: 
Uchwała wprowadza zmianę załącznika nr 1 do uchwały nr 23/817/16 Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. listy rekomendacyjnej ekspertów ds. oceny 

finansowo-ekonomicznej. Aktualizacja dotyczy wykazu kandydatów na ekspertów do oceny 

merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 

2. Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, zgodnie z którym Zarząd 

województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na 

rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 486); 

2) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 ( Dz. U. z 2016 r. poz. 

217); 

3) na podstawie uchwały Nr 45/1599/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego                                   

z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na 

ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 

2014-2020 z późn. zm.
2
 

 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa: 

Nie dotyczy 

 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedkłada 

Zarządowi Województwa zaktualizowany wykaz kandydatów na ekspertów do oceny 

merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w aspekcie finansowo-ekonomicznym. Z listy 

rekomendacyjnej ekspertów ds. oceny finansowo-ekonomicznego (nr 21) została wykreślona 

na własną prośbę Pani Elżbieta Bieńkowska. Pozostały wykaz kandydatów na ekspertów 

pozostaje bez zmian. 

 

5. Ocena skutków regulacji: 

Przyjmuje się zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej 

projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 w aspekcie finansowo-ekonomicznym. Zgodnie z listą stanowiącą załącznik 

do niniejszej uchwały.  
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 Zmienionej uchwałą Nr 5/120/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r., Nr 27/989/16 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. oraz Nr  44/1709/16  Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2016 r. 

 

 


