
- projekt – 

 

UCHWAŁ NR …../……/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………..2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 
we współpracy i na rzecz Bibliotek Pedagogicznych w Rzeszowie, Krośnie, 
Przemyślu i Tarnobrzegu oraz ich filii w ramach Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II 
Cyfrowe Podkarpackie Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności  

e-usług 

Na podstawie art.11 ust. 2 pkt. 4, art. 18 pkt. 19 lit. f oraz pkt. 20 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 poz. 486 t.j.) 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

Uchwała, co następuje: 

 

§ 1 

§ 1 ust 2 Uchwały NR XIX/331/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 
stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu we 
współpracy i na rzecz Bibliotek Pedagogicznych w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i 
Tarnobrzegu oraz ich filii w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe 
Podkarpackie Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, który 
otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony przez Pedagogiczną Bibliotekę 
Wojewódzką w Rzeszowie w terminie określonym w Regulaminie konkursu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie Działanie 2.1 Podniesienie efektywności 
i dostępności e-usług, konkurs nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-002/16.” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 
W związku z Uchwałą Nr XIX/331/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 

dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu we 

współpracy i na rzecz Bibliotek Pedagogicznych w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i 

Tarnobrzegu oraz ich filii w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe 

Podkarpackie Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-u, Biblioteka 

Pedagogiczna w Rzeszowie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek o 

dofinansowanie nie uzyskał pozytywnej oceny, ponieważ zawierał uchybienia formalne. 

W związku jednak z tym, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ponownie ogłosił 

konkurs zamknięty nr  RPPK.02.01.00-IZ.00-18-002/16 na projekty współfinansowane 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Podniesienie 

efektywności i dostępności e-usług, Osi Priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie RPO WP 

na lata 2014 -2020, istnieje możliwość ponownego złożenia projektu, uwzględniając 

potrzebę poprawienia wniosku w zakresie wskazanych uchybień formalnych i 

poddania go ponownej ocenie. Zgodnie z obowiązującą dokumentacją konkursową 

nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 czerwca 

2016 r. do dnia 28 lipca 2016 r.  

 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione. 


