
Uchwała Nr 1180/165/12 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 5 czerwca 2012 r. 

 

 

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla projektów realizowanych 

przez fundusz powierniczy w ramach schematu JEREMIE (Działanie 1.4 Wzmocnienie 

instytucji otoczenia biznesu). 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.
1)

) oraz art. 25 

pkt 1 i art. 29 ust. 1 i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, 

poz. 1644) - uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla projektów realizowanych przez 

fundusz powierniczy (Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu), zawieranej 

pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Strategii i Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759,  

z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 216, poz.1370, 

Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 

oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

Przyjęcie niniejszego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla projektów realizowanych przez 

fundusz powierniczy w ramach schematu JEREMIE (Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji 

otoczenia biznesu) związane jest z koniecznością opracowania dokumentacji przed 

planowanym ogłoszeniem w czerwcu 2012 r. naboru wniosków w ramach Działania 1.4 

Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Schemat JEREMIE. 

Z uwagi na odmienne zasady przekazywania środków w ramach Inicjatywy JEREMIE 

opracowany został odrębny wzór umowy o dofinansowanie, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

 

 

1) 
Podjęcie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały/decyzji/postanowienia:

* 

 nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa Mazowieckiego, 

 powoduje skutki finansowe dla budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości: 
w tym: 

a) po stronie dochodów budżetu w wysokości ……………… zł, w tym: 

w roku: ………… - ………….... zł, 

w roku: ………… - ……..…….. zł, 

w roku: ………… - ………..….. zł. 

b) po stronie wydatków budżetu w wysokości, w tym: 

w roku: ………… - ……..…….. zł, 

w roku: ………… - ………..….. zł. 

*należy wstawić znak X w odpowiednie pole; 

2)
 Nadzór nad aktem prawnym sprawuje:

* 

  Prezes Rady Ministrów 

  Wojewoda Mazowiecki 

  Regionalna Izba Obrachunkowa 

*należy wstawić znak X w odpowiednie pole; 



Czy akt prawny podlega przekazaniu organowi nadzoru”:
* 
 

  tak 

  nie 

*należy wstawić znak X w odpowiednie pole; 

3)
 Czy projekt/akt prawny jest aktem prawa miejscowego:

* 

  tak 

  nie 

*należy wstawić znak X w odpowiednie pole; 

4)
 Czy akt prawny podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego:

* 

 tak 

  nie 

*należy wstawić znak X w odpowiednie pole; 

5)
 Czy projekt podlega obowiązkowi konsultacji z Mazowiecką Radą Działalności  Pożytku Publicznego:

* 

  tak 

  nie 

*należy wstawić znak X w odpowiednie pole; 

6)
 Czy projekt/akt prawny zawiera dane podlegające, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawnej 

ochronie:* 

  tak** 

  nie 

                        *należy wstawić znak X w odpowiednie pole, 

** jeżeli zaznaczono „tak”, należy: 

-  należy wskazać przepis prawa oraz akt prawny, z którego wynika taki obowiązek;  

-  dołączyć wersję elektroniczną oraz papierową projektu nie zawierającą informacji, które nie powinny być publikowane. 

 

 


