
UCHWAŁA Nr 251 / 4953 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 9 lutego 2021r. 

 

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  
nr RPPK.01.02.00-18-0035/17 realizowanego przez „Stowarzyszenie B-4”, 
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020. 
Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, 

art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 6 i 7 Regulaminu konkursu 

o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 

I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, 

prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R, stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr 241/4864/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 

zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, 

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia,  

Typ projektu: Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16  

(z późn. zm.), 

Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji 

projektu nr RPPK.01.02.00-18-0035/17 pn. „Innowacyjna, bezzałogowa platforma 

latająca w układzie hybrydowym dla systemów i urządzeń pomiarowych”, 

realizowanego przez „Stowarzyszenie B-4”. 

2. Stanowisko, o którym mowa w  ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.   

§ 2 

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariancie nr I stanowiska, o którym mowa w § 1. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  



Załącznik do Uchwały Nr 251/4953/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 9 lutego 2021r.   

 
 

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję  Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020,  w sprawie wydłużenia terminu zakończenia 

realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0035/17 realizowanego przez 

„Stowarzyszenie B-4” w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna 

gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020. 

  

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje  

się następujące rozwiązania: 

 

WARIANT I  

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia 

realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0035/17 pn. „Innowacyjna, bezzałogowa 

platforma latająca w układzie hybrydowym dla systemów i urządzeń 

pomiarowych” do dnia 30.04.2021 r. 

lub 

WARIANT II 

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu 

nr RPPK.01.02.00-18-0035/17 pn. „Innowacyjna, bezzałogowa platforma latająca 

w układzie hybrydowym dla systemów i urządzeń pomiarowych”. 


