
Uchwała Nr 41/13/15 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 20 stycznia 2015 r. 

 

w sprawie przedłużenia terminu oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, 

szczegółowej) oraz strategicznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych 

w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2014 – Priorytet I 

„Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 

na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz przedłużenia terminu 

ponownej oceny merytorycznej wniosków przywróconych do oceny w wyniku 

uwzględnienia środka odwoławczego w konkursie otwartym bez preselekcji 

RPOWM/6.1/1/2014 - Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych 

dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 

 

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

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.
1)

) oraz art. 26 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1649) – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Przedłuża się termin oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej) 

oraz strategicznej wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w ramach konkursu 

zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2014 – Priorytet I „Tworzenie warunków  

dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 

1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007 - 2013, do dnia 15 lutego 2015 r. 

2. Przedłuża się termin ponownej oceny merytorycznej wniosków przywróconych do oceny 

w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego w konkursie otwartym bez preselekcji 

RPOWM/6.1/1/2014 – Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych 

dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, do dnia 31 stycznia 2015 r. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Marszałek 

Województwa Mazowieckiego 

 

 

Adam Struzik 

 

 

 

 

 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379  

i 1072. 


