
UCHWAŁA NR XV/264/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 26 listopada 2019 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Podkarpackiego – 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do realizacji projektu 

pozakonkursowego pod nazwą „Koordynacja sektora ekonomii społecznej  

w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” w ramach RPO WP 2014-2020 

Działając na podstawie art.14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.) oraz art. 21 pkt 4 i 4a ustawy z dnia  

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1690 ze zm.), Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjętego 

Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 marca 2015 r. ze zmianami oraz 

innymi dokumentami i wytycznymi RPO WP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Wyraża się zgodę na realizację projektu w ramach naboru nr RPPK.08.06.00-IP.01-18-

046/19 wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora 

ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, 

Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.6 – Koordynacja sektora 

ekonomii społecznej w województwie podkarpackim, którego organizatorem jest 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, będący Instytucją Pośredniczącą  

RPO WP w zakresie Osi VIII. 

2. Projekt będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 

na terenie województwa podkarpackiego, w okresie 01.01.2020 – 31.12.2022 r. 

§2 

 

1. Szacowany całkowity budżet projektu wyniesie 2 160 000,00 zł (słownie: dwa miliony 

sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym dofinansowanie ze środków UE wyniesie 

1 836 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) 

– 85% wartości projektu. 

 

2. Szacowany wkład własny Województwa w wysokości 324 000,00 zł (słownie: trzysta 

dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) zabezpieczono: 

 

a) w 2020 r. w kwocie 108 000,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych 00/100) w ramach 

wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 na ewentualne przyszłe 

przedsięwzięcia wieloletnie; 



b) w 2021 r. w kwocie 108 000,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych 00/100) w ramach 

wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 na ewentualne przyszłe 

przedsięwzięcia wieloletnie; 

c) w 2022 r. w kwocie 108 000,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych 00/100) w ramach 

wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 na ewentualne przyszłe 

przedsięwzięcia wieloletnie. 

§3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


