


Uchwała nr 1639/131/V/2016
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 09.08.2016 r.

w sprawie
zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
oraz
zmiany uchwały nr 839/112/V/2016 i uchwały nr 840/112/V/2016 z dnia 10.05.2016 r. 


Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486); 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1 
Zatwierdza się Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów w  ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 po przeprowadzeniu ponownej oceny formalnej projektu pn. „Baza wiedzy o historii województwa śląskiego z wykorzystaniem ORSIP”. Lista ocenionych projektów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
	Zmienia się uchwałę nr 839/112/V/2016 z dnia 10.05.2016 r. poprzez anulowanie wyboru do  dofinansowania projektu pn. „Baza wiedzy o historii województwa śląskiego z wykorzystaniem ORSIP”.
Traci moc załącznik do uchwały nr 840/112/V/2016 z dnia 10.05.2016 r., tj. Lista ocenionych projektów zawierająca wyniki prac Komisji Oceny Projektów.
§ 2
Pozostałe zapisy uchwały nr 839/112/V/2016 oraz uchwały nr 840/112/V/2016 z dnia 10.05.2016 r. pozostają bez zmian.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Wojciech Saługa – Marszałek Województwa                                ……...........................

Aleksandra Skowronek – Wicemarszałek Województwa              ...................................
Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa                    ……...........................
	Henryk Mercik – Członek Zarządu Województwa                        ……………………...

Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa              ..………………….…

