
  UCHWAŁA NR  6069/V/18 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
z dnia 11 października 2018 r. 

 
w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 

konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014 – 2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) w związku z art. 125 ust. 1 i ust. 3 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. U. UE L 347 z dnia 20.12.2013 r. z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 38 
ust. 1 pkt 1 i ust. 4 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 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie 
konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się członkowi zarządu województwa 
dolnośląskiego właściwemu do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego.  
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
  



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia 
Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 

(Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019 
 

 
W celu sprawnego zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucja Zarządzająca RPO WD opracowała 
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów 
RPO WD) na rok 2019.  
 
Zgodnie z ustawą 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 
z późn. zm.) Instytucja Zarządzająca do dnia 30 listopada każdego roku zamieszcza na swojej 
stronie internetowej oraz na portalu harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie 
projektu w trybie konkursowym, których przeprowadzenie jest planowane na kolejny rok 
kalendarzowy. 
 


