
UCHWAŁA NR VII/113/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „English4You” 
przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19 lit. f oraz pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 t.j.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie do realizacji projektu pod nazwą 
„English4You” w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-028/19 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020,  
Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 - 
Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.  

2. Planowany termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 
3. Projekt realizowany będzie przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum 

Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.  
4. Całkowita wartość projektu wyniesie ok. 422 710,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia 

dwa tysiące siedemset dziesięć złotych 00/100), w tym dofinansowanie 380 439,00 zł 
(słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 00/100), 
z tego: 359 303,50 zł – Unia Europejska (85%) i 21 135,50 zł - Budżet Państwa (5%). 

5. Wkład własny w wysokości 42 271,00 (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście 
siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) stanowiący 10% wartości projektu, zostanie 
wniesiony do projektu przez Wnioskodawcę, tj. Województwo Podkarpackie/ 
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie: 
1) w 2020 r. w kwocie 23 434,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta 

trzydzieści cztery złote 00/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 
2042 na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie, 

2) w 2021 r. w kwocie 18 837,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści 
siedem złotych 00/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 
2042 na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie. 

6. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zostanie złożony do Instytucji 
Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) w terminie do 10 maja 
2019 r. 

7. Szczegółowy podział zadań w ramach projektu i ich finansowania określać będzie 
wniosek o dofinansowanie projektu.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


