
Uchwała Nr 1791/111/15 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów 

biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  

2014 – 2020 

 

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

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 i 1890), w związku z art. 49 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.1))  

oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów  

na lata 2014 – 2020 z dnia 31 marca 2015 r. (MIiR /H 2014-2020/9 (01)/03/2015) i uchwały  

Nr 814/50/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 

Zasad wyboru kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów  

do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Wykaz kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, 

złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014 – 2020, stanowiący załącznik do uchwały Nr 1350/85/15 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów 

na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 20202), 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Wiesław Raboszuk  

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240 i 1767. 
2) Zmienionej uchwałami: Nr 1404/89/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 października 2015 r.  

oraz uchwałą Nr 1591/97/15 z dnia 24 listopada 2015 r. 


