
Uchwała Nr 33/2009/2010 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 16 marca 2010 roku 

 

 
 

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowanych na realizację projektu pn. „Rozwój 

infrastruktury turystyczno-sportowej czynnikiem wzrostu konkurencyjności 

obszaru przygranicznego”. 
 

 

Działając w związku z art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo szkolnictwie 

wyŜszym (Dz. U. nr 164 późn. 1365 z późn. zm.), Senat Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 16 marca 2010 r., postanawia, co następuje:  

 

§ 1  

 

Senat wyraŜa zgodę na zabezpieczenie przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie środków finansowych na realizacje w latach 2010-2012 projektu pn.: „Rozwój 

infrastruktury turystyczno-sportowej czynnikiem wzrostu konkurencyjności obszaru 

przygranicznego”. 

§ 2 

 

Projekt współfinansowany będzie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś 

- Ukraina 2007-2013, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Priorytetu 1 Wzrost 

konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działanie 1.2 Rozwój turystyki. 

 

§ 3 

 

Wysokość zabezpieczonych środków finansowych wynosi 154 972,01 Euro (sto pięćdziesiąt cztery 

tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa Euro 01/100 Centów). 

 

 

Podstawowe dane finansowe dotyczące projektu pn.: „Rozwój infrastruktury turystyczno-sportowej 

czynnikiem wzrostu konkurencyjności obszaru przygranicznego”: 

 

 

1. Wartość projektu 100 % 1 549 720,03 Euro (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści 

dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia  Euro 03/100 Centów).  

 

2. Dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - 

Ukraina 2007-2013, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w wysokości 90 % 

wartości projektu tzn.: 1 394 748,02 Euro (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt 

cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem Euro 02/100 Centów).  

 

3. Wkład własny 10 % przewidywanej wysokości dofinansowania, co odpowiada przewidywanej 

kwocie płatności końcowej w wysokości: 154 972,01 Euro (sto pięćdziesiąt cztery tysiące 

dziewięćset siedemdziesiąt dwa Euro 01/100 Centów). 

 

4. Koszty niekwalifikowane w kwocie 0,00 Euro (brak kosztów niekwalifikowanych w budŜecie 

projektu, w przypadku pojawienia się kategorii kosztów na etapie realizacji przedsięwzięcia 

zostaną one pokryte w całości ze środków własnych Akademii Wychowania Fizycznego 



Józefa Piłsudskiego w Warszawie Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego 

w Białej Podlaskiej).  

 
§ 4  

 

Postanowienia paragrafów od 1 do 3 niniejszej uchwały mają moc wiąŜącą pod warunkiem 

otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 

i Partnerstwa, Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działanie 1.2 Rozwój 

turystyki. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia  

9 lutego 2010 roku.  

 

 

 

 

                                                                                             PRZEWODNICZĄCA 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

        dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer 

 

 


