
UCHWAŁA NR  XII/205/15 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektów w ramach  
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz 

Programu Wiedza Edukacja Rozwój - programy stypendialne i mobilności 
ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk 

publicznych w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa. 

 
 

Na podstawie art. 18 pkt 14, art. 11 ust. 2 pkt 4, pkt 7 oraz pkt 8    ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) 

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala co następuje: 

§1 

1. Wyraża się wolę uczestnictwa w realizacji projektów: 

1) W ramach naboru wniosków na koncepcje projektów flagowych w Programie 

Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A Polska-Słowacja 2014-2020: 

a) „Góry architektury” – priorytet inwestycyjny 6 c. Zachowanie, ochrona, promowanie            

i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Liderem projektu jest Województwo 

Podkarpackie. 

b) „wSPAniałe Pogranicze – polsko – słowackie doskonalenie umiejętności 

zawodowych” - priorytet inwestycyjny 10 b. Opracowanie i wdrażanie wspólnej 

edukacji, szkolenia zawodowego i programów szkoleń. Liderem projektu jest 

Województwo Podkarpackie 

c) „Kształcenie zawodowe na rzecz regionalnej sztuki kulinarnej” - priorytet 

inwestycyjny 10 b. Opracowanie i wdrażanie wspólnej edukacji, szkolenia 

zawodowego i programów szkoleń. Liderem projektu jest Województwo 

Podkarpackie 

d) "Karpaty Zachodnie" – Budowanie narzędzi dla turystyki aktywnej – priorytet 

inwestycyjny 6 c. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego.  Województwo Podkarpackie jest partnerem projektu. 

e) „Szlak Kultury Wołoskiej” - priorytet inwestycyjny 6 c. Zachowanie, ochrona, 

promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.  Województwo 

Podkarpackie jest partnerem projektu. 



f) „Karpacki Szlak Architektury Drewnianej” - priorytet inwestycyjny 6 c. Zachowanie, 

ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.  Województwo 

Podkarpackie jest partnerem projektu. 

2) W ramach naboru wniosków Programu Wiedza Edukacja Rozwój na typ projektu: 

programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych                   

w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych w ramach Osi Priorytetowej IV 

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy 

mobilności ponadnarodowej. 

2. Zaangażowanie środków dla Województwa Podkarpackiego w rozbiciu na poszczególne 

wnioski wyniesie: 

1) W ramach naboru wniosków na koncepcje projektów flagowych w Programie 

Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A Polska-Słowacja 2014-2020. 

a) „Góry architektury” - ok. 400 000 PLN w okresie 2 lat realizacji projektu, poziom 

dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych.  

b) „wSPAniałe Pogranicze – polsko – słowackie doskonalenie umiejętności 

zawodowych” - ok. 1 250 000 PLN w okresie 2 lat realizacji projektu, poziom 

dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. 

c) „Kształcenie zawodowe na rzecz regionalnej sztuki kulinarnej” - ok. 1 500 000 PLN  

w okresie 2 lat realizacji projektu, poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów 

kwalifikowanych. 

d) „CARPATHIA WEST”- ok. 600 000 euro w okresie 2 lat realizacji projektu, poziom 

dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. 

e) „Szlak Kultury Wołoskiej”- ok. 1 000 000 PLN w okresie 2 lat realizacji projektu, 

poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. 

f) „Karpacki Szlak Architektury Drewnianej” - ok. 600 000 euro w okresie 2 lat realizacji 

projektu, poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. 

2) W ramach naboru wniosków Programu Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.2 

Programy mobilności ponadnarodowej” - ok. 6 000 000 mln PLN, maksymalny 

dopuszczalny poziom dofinansowania wyniesie 97% kosztów kwalifikowanych. 

3. Wkład własny Województwa Podkarpackiego w rozbiciu na poszczególne projekty 

wyniesie:  

1) W ramach naboru wniosków na koncepcje projektów flagowych w Programie 

Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A Polska-Słowacja 2014-2020. 

a) „Góry architektury” - ok. 60 000 PLN w okresie 2 lat realizacji projektu.  

b) „wSPAniałe Pogranicze – polsko – słowackie doskonalenie umiejętności 

zawodowych” - ok. 200 000 PLN w okresie 2 lat realizacji projektu. 



c) „Turystyka i produkt regionalny w Karpatach“ - ok. 225 000 PLN w okresie 2 lat 

realizacji projektu. 

d) „CARPATHIA WEST”- ok. 500 000 PLN w okresie 2 lat realizacji projektu. 

e) „Szlak Kultury Wołoskiej” - ok. 150 000 PLN w okresie 2 lat realizacji projektu. 

f) „Karpacki Szlak Architektury Drewnianej” - ok. 500 000 PLN w okresie 2 lat realizacji 

projektu. 

2) W ramach naboru wniosków Programu Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.2 

Programy mobilności ponadnarodowej” - ok. 180 000 PLN. 

 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


