
 
UCHWAŁA NR VIII/130/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
 

z dnia 27 maja 2019 r. 
 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego 

przez Województwo Podkarpackie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2019 poz. 512 t.j.)  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1    

 

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Województwo Podkarpackie do 

realizacji projektu pod nazwą „Wysokie standardy obsługi inwestora  

w samorządach województwa podkarpackiego”, konkurs nr POWR.02.18.00-

IP.01-00-004/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

lata 2014–2020, Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne, II oś 

priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. 

2. Projekt będzie realizowany przez Lidera: Województwo Podkarpackie oraz 

Partnera projektu, tj. Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 

3. Planowany termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2022r. 

4. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 824 131,48 PLN (słownie: jeden milion 

osiemset dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści jeden złotych 48/100),  

a szacowana całkowita wartość projektu dla Województwa Podkarpackiego  

wynosi 1 428 884,68 PLN (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem 

tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote, 68/100) w tym dofinasowanie 

1 285 996, 21 PLN (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt  pięć tysięcy 

dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych, 21/100) z tego:  1 221 696,40  PLN – 

Unia Europejska (85%) i  64 229, 81  PLN  Budżet Państwa (5%). 

5. Szacowany wkład własny Województwa w wysokości  142 888, 47 PLN (słownie: 

sto czterdzieści dwa  tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 47/100) tj. 

10% wartości projektu zabezpieczono: 

1) na 2020 r. w kwocie 20 544, 74 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset 

czterdzieści cztery złote, 74/100) w ramach wydatków bieżących 

zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2019-2042 na ewentualne przyszłe 

przedsięwzięcia wieloletnie; 

2) na 2021 r. w kwocie 79 716,92 PLN (słownie:  siedemdziesiąt dziewięć 

tysięcy siedemset szesnaście złotych 92/100) w ramach wydatków 

bieżących zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 



Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 na ewentualne, przyszłe 

przedsięwzięcia wieloletnie; 

3) na 2022 r. w kwocie 42 626,81 PLN (słownie: czterdzieści dwa tysiące 

sześćset dwadzieścia sześć złotych 81/100) w ramach wydatków 

bieżących zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 na ewentualne, przyszłe 

przedsięwzięcia wieloletnie; 

6. Pozostały wkład własny w wysokości 39 524, 68 PLN (słownie: trzydzieści 

dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery, 68/100) pokrywa Partner projektu  

w ramach własnego budżetu. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


