SE NA T
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UCHWAŁA NR 154/253/2016
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie aplikacji o dofinansowanie projektu
„Przebudowa i modernizacja sal kameralnych do prezentacji artystycznych
w budynku UMFC w Warszawie”

Na podstawie art. 100 ust. 2, w związku z art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t. jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku (Dz.
U. 179 z 2011 r. poz. 1068) w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania
dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni
publicznej, Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:
§1.
Senat wyraża zgodę na opracowanie wniosku i złożenie aplikacji o dofinansowanie
projektu p.n. „Przebudowa i modernizacja sal kameralnych do prezentacji artystycznych
w budynku UMFC w Warszawie” ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach
VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 2020
§2.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje między innymi:
- roboty budowlane według projektu firmy Radosław Guzowski – Architekt pod nazwą
„Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z ich
zapleczem w budynku UMFC w Warszawie”. Projekt uzyskał z dniem 26.02.2016 roku
ostateczne pozwolenie na budowę Decyzją nr 769/Ś/2015.

- wyposażenie modernizowanych sal kameralnych, przyległych reżysernii dźwięku
i obrazu, kabiny projekcyjnej, kabiny do tłumaczeń oraz zaplecza w specjalistyczny sprzęt
techniczny oraz umeblowanie.
§3.
Przewidywany koszt zadania, o którym mowa w §1 w wysokości 7 000 000 zł brutto
(słownie: siedem milionów złotych brutto) z czego:
 koszt kwalifikowany możliwy do uzyskania ze środków UE
4 644 000 zł ( cztery miliony sześćset tysięcy czterdzieści cztery tysiące złotych),
 koszty nie podlegające dotacji ze środków UE:
227 600 zł ( dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych ) - koszt
niekwalifikowany
819 400 zł - wysokość wkładu własny beneficjenta
1 309 000 zł wartość podatku VAT.
§4
UMFC ubiega się o pokrycie kosztów niekwalifikowanych i wkładu własnego beneficjenta
oraz pokrycie podatku VAT ze środków pochodzący z budżetu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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