Uchwała nr 31 /2012-2016
Senatu Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 29 V 2013 r.
w sprawie
w sprawie zmiany Uchwały Senatu UO nr 15/2012-2016 z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn.: "e-Klucz do Opola"

Senat Uniwersytetu Opolskiego w dniu 29. maja 2013 r. zmienia Uchwałę nr
1512012-2016 z dnia 31. stycznia 2013 r. w taki sposób, że Uchwała ta otrzymuje
następujące brzmienie:
"W związku z przystąpieniem Uniwersytetu Opolskiego do konkursu:
ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Opolskiego RPO WO na lata 2007-2013, dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Moduły informacyjne, platformy eusług i bazy danych" na podstawie zawartej umowy partnerskiej z Urzędem Miasta
Opola - Liderem projektu oraz Politechniką Opolską partnerem projektu, na rzecz
realizacji projektu "e-Klucz do Opola"
Senat Uniwersytetu
Opolskiego wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji ww.
zadania, którego wartość nie może przekroczyć 972.329,60 zł, przy zapewnieniu
następujących środków finansowych na jego realizację:
1. 549.577,68
zł , tj. 85% dofinansowania
kosztów kwalifikowanych
z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata
2007-2013
2. 96.984,30
zł, tj. 15 % środków własnych
UO (w tym ewentualnie
pozyskanych z dotacji budżetu państwa)
3. 325.767,62
zł środków własnych UO stanowiących pokrycie wydatków
niekwalifikowanych zadania
Bieżące finansowanie projektu uwzględnia:
1. Możliwość sfinansowania 100% wydatków przewidzianych do poniesienia w
2013 r. na realizację zadania w wysokości 227.405,50
zł jako koszty
kwalifikowane,
do refundacji w wysokości 85% w latach następnych w
oparciu o zawartą umowę o współfinansowanie zadania z EFRR
2. Pokrycie 100%wkładu własnego zadania z tytułu kosztów kwalifikowanych
przewidzianych do poniesienia do końca 2014 r. w wysokości 96.984,30 zł,
3. Pokrycie
100%
wkładu
własnego
zadania
z
tytułu
kosztów
niekwalifikowanych
przewidzianych do poniesienia do końca 2014 r. w
wysokości 325.767,62 zł
Uchwała niniejsza wchodzi

w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Projekt zakłada, że w wyniku przeprowadzenia
prac budowlanych i dostawy
odpowiedniego wyposażenia w tym również meblowego, zostanie utworzone w
budynku przy ulicy Oleskiej 48 Centrum Personalizacji Kart (CPK). Instytucja
Zarządzająca
Naborem
Wniosków
uznała w trakcie
oceny
formalnej
i
merytorycznej,
że wyposażenie
meblowe
nie
mieści
się w
kosztach
kwalifikowanych.
Z tego względu koszty wyposażenia meblowego CPK zostały
przeniesione w Projekcie do kategorii kosztów niekwalifikowanych
odpowiednio
zwiększając udziaŁ środków wŁasnych UO w projekcie.

Senat Uniwersytetu Opolskiego (61 senatorów) w gŁosowaniu jawnym (uczestniczyŁo
48 senatorów) jednogŁośnie zatwierdził zmianę UchwaŁy Senatu UO nr 15/2012-2016
z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn.: "e-Klucz
do Opola.

