
Uchwała Nr 504/139/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 5 kwietnia 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa 

Mazowieckiego pn.: „Internet dla Mazowsza” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 45 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 5 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392  

i 1890) oraz art. 26 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383) – uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1. 

 

W uchwale Nr 2125/91/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 września 2011 r. 

w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Internet  

dla Mazowsza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007 – 20131), wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 3 otrzymuje brzmienie:  

„§ 3. Na realizację Projektu własnego, o którym mowa w § 1, przeznacza się środki  

w kwocie nieprzekraczającej 452.792.028,74 PLN, stanowiące całkowitą wartość 

Projektu, w tym w wysokości 369.116.092,55 PLN, stanowiące całkowite wydatki 

kwalifikowane.”; 

2) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1.  Na pokrycie wkładu własnego realizacji Projektu własnego, o którym mowa  

w § 1, przeznacza się środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego  

w kwocie nieprzekraczającej 91.685.755,40 PLN. 

2.  Dofinansowanie zostanie przekazane Beneficjentowi w kwocie nieprzekraczającej 

361.106.273,34 PLN i stanowiącej nie więcej niż 97,83 % kwoty całkowitych 

wydatków kwalifikowalnych Projektu w tym: 

1) środki EFRR w kwocie nieprzekraczającej: 313.748.678,66 PLN i stanowiącej nie 

więcej niż 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu; 

2) współfinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 47.357.594,68 PLN i stanowiącej 

nie więcej niż 12,83 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.”; 

3) „Zasady realizacji Projektu” stanowiące załącznik do uchwały otrzymują brzmienie 

określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Wiesław Raboszuk  

Wicemarszałek 

 

 
1) Zmienionej uchwałą Nr 1104/163/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2012 r., uchwałą  

Nr 1723/291/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 października 2013 r. oraz uchwałą Nr 1708/105/15 Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2015 r. 


