UCHWAŁA NR 17/595/13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na wyłonienie Partnerów spoza sektora
finansów publicznych do wspólnej realizacji Projektu pn. „Realizacja systemu
innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie
systemu dystrybucji treści edukacyjnych” ze środków EFRR w ramach Działania 4.2
Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego
Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1590 z późn. zm.1) i art. 28a ust. 4 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712
z późn. zm.2) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się wyniki konkursu ogłoszonego na podstawie uchwały
nr 5/125/2013 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013 r.
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących niepubliczne
szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych, na wyłonienie Partnerów do
realizacji Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie
kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” ze
środków EFRR w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa
4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
§ 2. Protokół z przeprowadzonej oceny ofert oraz wykaz wyłonionych w drodze
konkursu Partnerów Projektu stanowi załącznik do niniejszej uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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