UCHWAŁA NR CCVIII/4236/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
z dnia 5 listopada 2013 r.
w sprawie realizacji projektu systemowego pt. „Stypendia naukowe dla doktorantów
pracujących w ramach zespołów badawczych” przewidzianego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowanego w ramach Priorytetu VIII
Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Podziałanie 8.2.2
Regionalne Strategie Innowacji.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596), w związku z art. 29 ust. 1-3 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z
późn. zm.), z uwzględnieniem Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z
dnia 10 września 2007 r. z późn. zm. wydanego przez Instytucję Zarządzającą PO KL na
podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), Zarząd Województwa
Lubelskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się do realizacji projekt systemowy pt. „Stypendia naukowe dla
doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych” na podstawie wniosku
o dofinansowanie projektu systemowego o numerze KSI: POKL.08.02.02-06-001/13
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne
kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Podziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie
Innowacji, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Projekt systemowy, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, realizowany będzie
przez Województwo Lubelskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie, Departament Gospodarki i Innowacji.
2. Projekt systemowy realizowany będzie na warunkach określonych w Zasadach
realizacji projektu systemowego, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Okres realizacji projektu systemowego ustala się od 01.11.2013 r. do 30.09.2015 r.
§ 3.
1. Całkowita wartość projektu systemowego, o którym mowa w § 1 wynosi 3 993 000,00
zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych, 00/100).
2. Kwota dofinansowania projektu systemowego wynosi 3 693 525,00 zł (słownie: trzy
miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych
00/100).
3. Kwota wkładu własnego zabezpieczonego przez Samorząd Województwa
Lubelskiego wynosi 299 475,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego

§ 5.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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