"PROJEKT"
UCHWAŁA NR 2821/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 21 października 2020 r.
W SPRAWIE:
rozstrzygnięcia naboru i wybór projektów do dofinansowania w ramach Wezwania w trybie
nadzwyczajnym do składania wniosków o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26328/20 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Wsparcie na kapitał
obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw
NA PODSTAWIE:
art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających
realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 694); art. 9 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt. 2 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 ( Dz. U. z 2020 r. poz.818 ).; art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2020r., poz. 1668).
§1
Zatwierdza się Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania do
składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-328/20
w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna Gospodarka Działania 2.5 Wsparcie
inwestycyjne

sektora

MŚP

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2
Zatwierdza się Listę projektów nieocenionych ze względu na wyczerpanie alokacji, które
mogą zostać przekazane do oceny w przypadku pojawienia się dodatkowych środków
w ramach Wezwania do składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr
RPSW.02.05.00-IZ.00-26-328/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna Gospodarka
Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, która stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej Uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Inwestycji i Rozwoju.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wybierz element.
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Wybierz element.

