
UCHWAŁA NR LXII/981/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 29 października 2018 r. 

w sprawie wyrażenia woli realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

 
Na podstawie art. 18 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(Dz.U. z 2018 poz. 913) 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Wyraża się wolę realizacji mikroprojektów w ramach drugiego naboru wniosków 
Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dla Celu 
Tematycznego „Dziedzictwo”: 

1) „Z Vincenzem przez Karpaty i jeszcze dalej”, 
2) „Karpacka watra – wczoraj i dziś“, 
3) „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza“, 
4) „Dobre praktyki GreenVelo szansą rozwoju turystyki aktywnej na pograniczu polsko-

ukraińskim“. 
 

2. Szacunkowy budżet mikroprojektów dla Województwa Podkarpackiego wyniesie: 

1) 294 800 zł dla mikroprojektu „Z Vincenzem przez Karpaty i jeszcze dalej”, w okresie 
12 miesięcy jego realizacji (przełom 2019/2020); 

2) 294 800 zł dla mikroprojektu „Karpacka watra – wczoraj i dziś”, w okresie 12 miesięcy 
jego realizacji (przełom 2019/2020); 

3) 294 800 zł dla mikroprojektu „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego 
Łukasiewicza ”, w okresie 12 miesięcy jego realizacji (przełom 2019/2020); 

4) 120 000 zł dla mikroprojektu „Dobre praktyki GreenVelo szansą rozwoju turystyki 
aktywnej na pograniczu polsko - ukraińskim“, w okresie 12 miesięcy jego realizacji 
(przełom 2019/2020), 

 
poziom dofinansowania dla każdego z ww. mikroprojektów wyniesie do 90% 
poniesionych kosztów kwalifikowanych.  

 
§ 2 

1. Wkład własny Województwa Podkarpackiego do budżetu mikroprojektów wyniesie 
100 440 zł, zabezpieczono: 

1) w 2019 roku w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie              
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018-2042 na przyszłe 
przedsięwzięcia wieloletnie, po dokonaniu oceny projektów i ogłoszeniu wyników 
naboru, w kwotach: 

a) 14 740 zł dla mikroprojektu „Z Vincenzem przez Karpaty i jeszcze dalej”; 

b) 14 740 zł dla mikroprojektu „Karpacka watra – wczoraj i dziś”; 

c) 14 740 zł dla mikroprojektu „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego 
Łukasiewicza ”; 

d) 6 000 zł dla mikroprojektu „Dobre praktyki GreenVelo szansą rozwoju turystyki 
aktywnej na pograniczu polsko - ukraińskim“. 



2) w 2020 roku w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018-2042 na ewentualne, 
przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie w kwotach: 

a) 14 740 zł dla mikroprojektu „Z Vincenzem przez Karpaty i jeszcze dalej”; 

b) 14 740 zł dla mikroprojektu „Karpacka watra – wczoraj i dziś”; 

c) 14 740 zł dla mikroprojektu „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego 
Łukasiewicza ”; 

d) 6 000 zł dla mikroprojektu „Dobre praktyki GreenVelo szansą rozwoju turystyki 
aktywnej na pograniczu polsko - ukraińskim“. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


