
UCHWAŁA NR 177/2965/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

z dnia 7 stycznia 2021 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 

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

województwa (Dz. U. z 2020 poz. 1668 t.j. z późn. zm.
1
), art. 14 kb ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 poz. 1295 t.j. z późn. zm.
2
) 

oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 

w 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 694 z późn. zm.
3
) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 zatwierdzone Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej 

C(2020) 9419 z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą C(2015) 909 

z dnia 12 lutego 2015 r. zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020” do wsparcia 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu Podlaskiego 

w Polsce, zmienioną Decyzją wykonawczą C(2018) 4783 z dnia 19 lipca 2018 r. oraz Decyzją 

wykonawczą C(2020) 420 z dnia 23 stycznia 2020 r. 

§ 2. Jednolity tekst Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020 uwzględniający zmiany zatwierdzone Decyzją wykonawczą Komisji 

Europejskiej, o której mowa w §1, oraz zmiany w zakresie elementów programu nieobjętych 

decyzją Komisji Europejskiej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Zmieniony 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - wersja 

SFC stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Przyjmuje się załączniki do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, tj.: 

1) Raport z ewaluacji ex ante wraz ze streszczeniem;  

2) Dokumentacja w sprawie oceny zasadności stosowania i spełnienia warunków ex ante;  

3) Opinia krajowych organów ds. równości ws. zasady równości szans, zapobiegania 

dyskryminacji oraz zasady równości płci; 

4) Obywatelskie podsumowanie programu; 

w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały. 

                                                 
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 poz. 1378 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 poz. 2020 oraz Dz.U. z 

2020 poz. 1378 i 2327 
3
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 poz. 2327 



§ 4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

określony w załączniku nr 1 do uchwały oraz termin, od którego program jest stosowany, 

podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz na portalu, o którym 

mowa w art. 2 ust. 16 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

§ 5. Przekazuje się do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego komunikat o treści określonej w załączniku nr 4 do uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


