
Zarządzenie Nr 2/2011 
Prezydenta Miasta Konina 

z dnia 05.01.2011 r. 
 
w sprawie rejestru projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności 
   
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  zarządza się co następuje: 
 

§ 1  
1. Z uwagi na konieczność prowadzenia bieŜącego monitoringu projektów ubiegających 

się o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej, których Liderem lub Partnerem 
jest Miasto Konin bądź jego jednostka organizacyjna, upowaŜniam Kierownika 
Wydziału Działalności Gospodarczej i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Koninie do 
koordynowania prac nad prowadzeniem rejestru projektów ubiegających się  
o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności. 

2. Z racji upowaŜnienia, o którym mowa w ust. 1 Kierownik Wydziału Działalności 
Gospodarczej i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Koninie moŜe wzywać jednostkę 
merytoryczną do udzielenia informacji nt. projektu oraz podejmować inne niezbędne 
czynności w celu właściwego prowadzenia rejestru projektów. 

 
§ 2 

1. Rejestr projektów, o którym mowa w § 1 ust. 1, dotyczy przedsięwzięć planowanych do 
ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursów i rozwiązań systemowych 
realizowanych przez instytucje uczestniczące we wdraŜaniu programów operacyjnych, 
inicjatyw i innych programów europejskich. Informację  o podjęciu działań 
przygotowawczych projektu, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Koninie  
i jednostek organizacyjnych, zobowiązani są do przekazania w formie pisemnej do 
Kierownika Wydziału Działalności Gospodarczej i Rozwoju Urzędu Miejskiego  
w Koninie w terminie pięciu dni od powzięcia decyzji o ubieganiu się o dofinansowanie 
projektu. 

2. Rejestr projektów, o którym mowa w § 1 ust. 1, dotyczy przedsięwzięć złoŜonych   
w ramach konkursów i rozwiązań systemowych realizowanych przez instytucje 
uczestniczące we wdraŜaniu programów operacyjnych, inicjatyw i innych programów 
europejskich. Informację o złoŜeniu wniosku o dofinansowanie projektu, kierownicy 
wydziałów Urzędu Miejskiego w Koninie i jednostek organizacyjnych, zobowiązani są 
do przekazania w formie pisemnej do Kierownika Wydziału Działalności Gospodarczej  
i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Koninie w terminie pięciu dni od daty zdarzenia.  

3. Kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Koninie i jednostek organizacyjnych, 
zobowiązani są do przekazania pisemnej informacji do Kierownika Wydziału 
Działalności Gospodarczej i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Koninie o zaistniałych 



zmianach związanych z etapem postępowania w konkursie oraz o podpisaniu  umowy  
o dofinansowanie projektu, w terminie pięciu dni od daty zdarzenia. 

 
§ 3 

1. Rejestr projektów, o którym mowa w § 1 ust. 1, zawiera następujące informacje: 
1) tytuł,  
2) nazwa programu operacyjnego, priorytet, działanie i schemat w ramach, którego 

został złoŜony projekt, 
3) nazwa instytucji prowadzącej nabór, 
4) numer konkursu, 
5) data złoŜenia projektu, 
6) źródła finansowania, 
7) wartość całkowita projektu, 
8) wartość kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, 
9) procentowy oraz kwotowy poziom dofinansowania, 
10) etap postępowania w konkursie / rozstrzygnięcie (np. projekt na etapie oceny 

formalnej, projekt na etapie oceny merytorycznej, projekt odrzucony na etapie 
oceny formalnej, projekt odrzucony na etapie oceny merytorycznej, projekt 
otrzymał dofinansowanie, projekt przeszedł ocenę merytoryczną jednak nie 
otrzymał dofinansowania itp.), 

11) numer i data podpisania umowy o dofinansowanie, 
12) inne (np. partnerstwo, krótka informacja o liderze projektu, umowie 

partnerskiej,  liście intencyjnym itp.) 
2. Wzór rejestru projektów stanowi załącznik do Zarządzenia. 

 
§ 4 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta  
ds. Gospodarczych oraz Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych.  
 

§ 5 
Traci moc Zarządzenie nr 4/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 marca 2009 r.                  
w sprawie konsultacji wniosków/projektów planowanych do dofinansowania z funduszy 
Unii Europejskiej oraz rejestru wniosków/projektów ubiegających się o dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności. 

 
§ 6 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Prezydent Miasta Konina 
 

        
             Józef Nowicki 


