Uchwała nr 113/2012-2016
Senatu Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 28 V 2015 r.
w sprawie
.
zgody na realizację projektu "Wzrost wartości przyrodniczej Parku
w Dąbrowie - godnego ochrony, lokalnego hot spotu bioróżnorodności"

W związku z przystąpieniem Uniwersytetu Opolskiego do konkursu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi
priorytetowej
V Ochrona środowiska,
dziedzictwa kulturowego
i naturalnego I nabór
wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 5.1 Ochrona różnorodności
biologicznej - ogłoszonego przez Zarząd Województwa' Opolskiego - Instytucję Zarządzającą
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Senat Uniwersytetu Opolskiego:
Wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.: "Wzrost wartości przyrodniczej Parku
w Dąbrowie - godnego ochrony, lokalnego hot spotu bioróżnorodności"
o wartości
903.450,00 zł.
1. Nakłady na realizację wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego finansowane będą ze
środków:
•

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w kwocie: 767.932,50 zł
co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych zadania.

•

2.

Własnych
Uniwersytetu
Opolskiego,
w kwocie
135.517,50
zł na wydatki
kwalifikowane
(w tym ewentualne pozyskanych z dotacji budżetu państwa), co
stanowi 15% wydatków kwalifikowanych zadania.
Bieżące finansowanie wyżej wymienionego zadania uwzględnia pokrycie:

•

•
3.

100% wydatków przewidzianych
do poniesienia na lata 2015-2018, jako koszty
kwalifikowane
w wysokości 903.450,00 zł, do częściowej refundacji w wysokości
określonej
w pkt. 1 tiret
l, ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego, zgodnie z harmonogramem:
2015 r. - 308.140,00 zł
2016 r. - 325.020,00

zł

2017 r. - 203.010,00

zł

2018 r. - 67.280,00

zł

100% zobowiązań
wobec wykonawców/dostawców
związane z realizacją zadania w roku podpisania umowy.
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia.

realizujących

zamówienia

Uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym większością głosów (Senat liczy 61 osób, w
głosowaniu udział wzięło 48 senatorów; wynik głosowania: za przyjęciem 46, 2 osoby wstrzymały się
od głosu).
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