
UCHWAŁA NR  2004/20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

Z DNIA 22 kwietnia 2020 ROKU 
 

W SPRAWIE: 
zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu 
nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 oraz zmiany załącznika nr 2 i załącznika nr 3 do 
Uchwały nr 1915/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020  
roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do dofinansowania w 
ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 dla 
Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

 
NA PODSTAWIE:  
− art. 9 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt. 2 oraz art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014–2020 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1431). 

− art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
( Dz. U. z 2019r., poz. 512). 

 
uchwala się, co następuje: 

§1 
 

 Dokonuje się zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania  
 w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 dla Działania 
2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej  2 „Konkurencyjna gospodarka” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 do łącznej 
kwoty  34 404 163,49 PLN.  
 

§2 
 

Dokonuje się zmiany załączników nr 2 Lista projektów wybranych do dofinansowania i nr 3 Lista 
rezerwowa do uchwały nr 1915/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 
roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 dla Działania 2.5 
Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 które otrzymują nowe brzmienie określone  
w załącznikach do niniejszej uchwały.  

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Rozwoju. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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