
UCHWAŁA NR IX/160/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKAPACKIEGO 

 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu 
pn. „Carpathian Route – exploring, promoting and protecting the richness of 
the cultural and natural heritage of the Carpathian Region” („Szlak Karpacki – 

odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego 
regionu Karpat”) realizowanego w ramach funduszy norweskich i EOG 

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

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

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

§1 

1. Wyraża się wolę uczestnictwa jako Partner Wiodący w realizacji projektu 
pn. „Carpathian Route – exploring, promoting and protecting the richness of 
the cultural and natural heritage of the Carpathian Region” („Szlak Karpacki 
– odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego 
regionu Karpat” realizowanego w ramach funduszy norweskich i EOG. 
 

2. Realizacja projektu przewidywana jest na lata 2020 – 2023.  
 

3. Szacowany całkowity budżet projektu wynosi 8.385.752,50 zł (słownie: osiem 
milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote  
i 50/100) w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi  
7.370.200,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście 
złotych i 00/100) i wkład własny 1.015.552,50 zł (słownie: jeden milion piętnaście 
tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote i 50/100). 

 
4. Szacowana całkowita wartość projektu dla Województwa wynosi 1.862.760,00 zł  

(słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt 
złotych i 00/100), w tym wkład własny Samorządu Województwa Podkarpackiego  
279.414,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta 
czternaście złotych i 00/100) zabezpieczono: 

 
1) na 2020 r. w kwocie 38.270,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy 

dwieście siedemdziesiąt złotych i 00/100) 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 69.122,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 

sto dwadzieścia dwa złote i 00/100) 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 95.051,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 
pięćdziesiąt jeden złotych i 00/100) w ramach wydatków bieżących 
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2019-2042 na ewentualne, przyszłe 
przedsięwzięcia wieloletnie; 

 
4) na 2023 r. w kwocie 76.971,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy 

dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i 00/100) w ramach wydatków 
bieżących zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 na ewentualne, przyszłe 
przedsięwzięcia wieloletnie. 

 
 

5. Szacowana całkowita wartość projektu dla Partnerów wynosi 6.522.992,50 zł  

(słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset 

dziewięćdziesiąt dwa złote i 50/100), w tym wkład własny pokrywany przez 

partnerów projektu w ramach własnych budżetów 736.138,50 zł (słownie: 

siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych i 50/100). 

6. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu koordynowane będą przez 

Departament Gospodarki i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


