Zarządzenie Nr 33/2014
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
z dnia 'T października 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu predefiniowanego
Nr 112/2013 pn. „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społecznozawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie
więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do
społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary” finansowanego ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej (Dz. U. z 2014 r., poz. 173, poz. 502 i poz. 616), w związku z treścią
umowy

zawartej

Regionalnego,
dofinansowania

w

a

dniu

6

grudnia

Norweskim
Programu

2012

Ministerstwem
„Wsparcie

r.

pomiędzy

Ministrem

Spraw Zagranicznych

Służby

Więziennej,

w

Rozwoju

w

sprawie

tym

sankcji

pozawięziennych” (wraz z załącznikami: I - Decyzją NMSZ w sprawie Programu,
zawierającą Plan finansowy oraz II - Regułami operacyjnymi) oraz porozumieniem
z dnia 8 stycznia 2013 r. zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego,
a Centralnym Zarządem Służby Więziennej w sprawie realizacji Programu pn.
„Wsparcie

Służby

Więziennej,

w

tym

sankcji

pozawięziennych”

w

ramach

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 28/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z
dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie realizacji projektu predefiniowanego Nr 112/2013
pn. „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów
oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu
zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania
kary” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 20092014

zmienionym

zarządzeniem

Nr

19/2014

Dyrektora

Generalnego

Służby

Więziennej z dnia 30 kwietnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

norway
grants

1) w § 4 :
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Operator Programu na podstawie Wniosku aplikacyjnego dla Projektu
zatwierdza do realizacji Projekt udzielając dofinansowania w łącznej
kwocie nieprzekraczającej 10 133 104,22 PLN (słownie: dziesięć milionów
sto trzydzieści trzy tysiące sto cztery złote i dwadzieścia dwa grosze) w
tym:
1) płatności ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej:
8 613 138,58 PLN (słownie: osiem milionów sześćset trzynaście
tysięcy sto trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy);
2) współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej:
1 519 965,63 PLN (słownie: jeden milion pięćset dziewiętnaście
tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt trzy
grosze).”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Operator Programu, działając na podstawie delegacji określonej w § 2
pkt. 3 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2012 r. w
sprawie

płatności w

ramach

programów finansowanych

z

udziałem

środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych
płatności

(Dz.

U.

z

2012

r.,

poz.

1539)

upoważnia

Beneficjenta

(posiadającego dostęp do portalu komunikacyjnego „BGK-ZLECENIA”) do
wystawiania zleceń płatności dotyczących realizowanego Projektu.";
2) w § 14 skreśla się ust. 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 października 2014 r.

norway
grants

