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Uchwała nr 2050/270/VI/2021
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 15.09.2021 r.

w sprawie:

zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-389/20

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 oraz ust. 5, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.), art. 28 ust. 3 i ust. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO), 
Dz. U. UE.L. z 2016 r, poz. 119/1


Zarząd Województwa Śląskiego
Uchwala

§ 1.

Zmienia się Regulamin konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-389/20 dla Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez:
	Aktualizację wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe), który stanowi załącznik nr 3 
do Regulaminu konkursu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
	Wprowadzenie elektronicznego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe), który będzie stanowić załącznik 3c do Regulaminu konkursu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

Wprowadzenie elektronicznego wzoru Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który będzie stanowić załącznik 3d do Regulaminu konkursu, zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały


§ 2.

Zmiany, o których mowa w § 1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl" www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.


§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.







§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Jakub Chełstowski
- Marszałek Województwa 
-
……………………………

Wojciech Kałuża
- Wicemarszałek Województwa 
-
……………………………

Dariusz Starzycki
- Wicemarszałek Województwa 
-
……………………………

Izabela Domogała
- Członek Zarządu Województwa 
-
……………………………

Beata Białowąs	
- Członek Zarządu Województwa
-
……………………………



