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Dokumenty
Załączniki:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r. w
sprawie EFRR i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i
zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 [1]
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17.12.2013 r. w
sprawie EFS i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 [2]
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR,EFS,EFRROW oraz EFMiR [3]
Umowa Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. [4]
Ustawa wdrożeniowa z dnia 11 lipca 2014 r. ze zm. z dnia 2.09.2017 r. - obowiązująca [5]
Ustawa wdrożeniowa z dnia 11 lipca 2014 r. - zniesiona [6]
Porozumienie międzygminne tekst jednolity z dnia 3.09.2015 r. [7]
Porozumienie międzygminne w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek
samorządu terytorialnego służącej realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych z dnia 28.03.2014 r. [8]
Porozumienie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WZ 2014-2020 z dnia
23.06.2015 r. [9]
Aneks nr 1 do Porozumienia z Instytucją Zarządzającą z dnia 13.08.2015 r. [10]
Aneks nr 2 do Porozumienia z Instytucją Zarządzającą z dnia 22.09.2015 r. [11]
Aneks nr 3 do Porozumienia z Instytucją Zarządzającą z dnia 30.10.2015 r [12]
Aneks nr 4 do Porozumienia z Instytucją Zarządzającą z dnia 20.12.2017 r - dot. zmian w
wytycznych w zakresie monitoringu [13]
Aneks nr 5 do Porozumienia z Instytucją Zarządzającą z dnia 27.04.2018 r. [14]
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej KKBOF na lata 2016-2023 [15]
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach
PZMM [16]
Aktualizacja (październik 2018 r.) Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na lata 2016-2023
[17]

Wykaz zmian -aktualizacja PZMM z października 2018 r. [18]
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