
Uchwała Nr 816/50/15 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 23 czerwca 2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa 

Mazowieckiego pn.: „Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie 

Mazowieckiego Szlaku Tradycji” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 nr RPMA.06.01.00-14-055/14 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 45 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 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 5 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz.1649 oraz z 2015 r. 349),  

w związku z uchwałą Nr 1496/393/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie 

zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności, merytorycznej (horyzontalnej  

i szczegółowej) oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu otwartego 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 - uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

„Zasady realizacji projektu”, stanowiące załącznik do uchwały Nr 298/26/15 Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie realizacji projektu 

własnego Województwa Mazowieckiego pn.: Zwiększenie dostępności do kultury poprzez 

utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 nr RPMA.06.01.00-14-055/14, otrzymują 

brzmienie określone w załączniku do uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

 Leszek Ruszczyk 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

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

i 1072. 


