Uchwała nr 62/2012-2016
Senatu Uniwersytetu

Opolskiego

z dnia 24 IV 2014 r.
w sprawie
podjęcia działań związanych z realizacją projektu
"Termomodernizacja
i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii - budynek Wydziału
Ekonomicznego Uniwersytetu
Opolskiego ul. Ozimska 46 w Opolu".

§1
W zawiązku z przystąpieniem

Uniwersytetu

Operacyjnego

Opolskiego

Województwa

Opolskiego do konkursu w ramach Regionalnego
na lata 2007-2013,

4 "Ochrona

Oś Priorytetowa

Programu

Środowiska"

Działanie 4.3 "Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii" ogłaszanego przez Zarząd Województwa
Opolskiego - Instytucję
Zarządzającą
na składanie
wniosków
o dofinansowanie
ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Senat Uniwersytetu
1. Wyraża zgodę na rozpoczęcie

realizacji inwestycji

źródeł energii - budynek Wydziału Ekonomicznego
wartości całkowitej projektu 1.598.800 zł.
2. Finansowanie
i realizacja
następujących zasad:

wyżej

pn.: .Termornoderniz acja i montaż odnawialnych

Uniwersytetu

wymienionego

Opolskiego:

zadania

Opolskiego

ul. Ozimska 46 w Opolu" o

inwestycyjnego

odbywa

się według

•

Dofinansowanie
71,77% wydatków
kwalifikowanych
z Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na
lata 2007-2013, w kwocie 1.060.242,76 zł;

•

28,23% środków własnych na wydatki kwalifikowane
budżetu państwa), w kwocie 417.035,72 zł;

•

100% środków własnych na wydatki niekwalifikowane,

3. Bieżące finansowanie
•

projektu

(w tym ewentualne

pozyskanych z dotacji

w kwocie 121.521,52 zł.

uwzględnia:

pokrycie 100% wydatków
kwalifikowane
w wysokości

przewidzianych
do poniesienia
na lata 2013-2015 jako koszt
1.477.278,48 zł do refundacji w części ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- 2013 r.:
47.308,43 zł
- 2014 r.:
1.190.037,51 zł
- 2015 r.:
239.932,54 zł
•

pokrycie 100% wydatków
wkładu własnego Projektu z tytułu
kosztów
i niekwalifikowanych
przewidzianych
do poniesienia w latach 2013-2015
538.557,24 zł;

•

pokrycie 100% wartości
kosztów kwalifikowanych,
zrefundowania

kwalifikowanych
łącznej wartości

inwestycji przewidzianej
do realizacji w roku podpisania umowy,
które zostanie przedstawione przez UO w roku 2014 do rozliczenia i

w części przyznanego poziomu dofinansowania

IZ ROPWO 2007-2013.

§2
1.

Uchwała nr 56/2012-2016

podjęta

na posiedzeniu Senatu UO w dniu 30 stycznia 2014 r. traci swoją

2.

moc z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały.
Uchwała przyjęta została przez Senat jednomyślnie

i wchodzi w życie w dniu jej podpisania.

