
 
UCHWAŁA NR XXIII/383/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 25 maja 2020 r. 
 

w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa i przystąpienia do 
realizacji projektu pn. „Das PerLen-Konzept - Making personal learning 
experiences possible and visible in a digital way” przez Województwo 

Podkarpackie/Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, 
w ramach Programu Erasmus+ Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 

2 Partnerstwa Strategiczne 
 
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 ze zm.) 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala co następuje: 

 
§1 

 

1. Wyraża się wolę na zawiązanie partnerstwa i przystąpienie przez Województwo 

Podkarpackie/Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie do 

realizacji projektu pod nazwą „Das PerLen-Konzept® - Wykorzystanie                                 

i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w sposób cyfrowy”                      

w ramach Programu Erasmus+ Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja                        

2 Partnerstwa Strategiczne.  

2. Planowany termin realizacji projektu: od września 2020 r. do czerwca 2023 r. 

3. Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich 

w Rzeszowie będzie partnerem projektu realizowanego przez Landesinstitut fur 

Padagogik und Medien, Saarland (Niemcy). Partnerstwo projektu: 

- Landesinstitut fur Padagogik und Medien, Saarland (Niemcy) - instytucja   

wnioskująca/koordynator projektu, 

- BBZ St. Ingbert, Willi – Graf Schule St. Ingbert (Niemcy), 

 Gemeinschaftsschule Mandelbachtal (Niemcy), 

 Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie – Podkarpackie 

Centrum Edukacji Nauczycieli Rzeszów (Polska), 

 Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku (Polska), 

 Zespół Szkół im. A Fredry w Nienadowej (Polska), 

 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (Litwa), 

- Universitat Rovira i Virgili, Fac. Ciències de l'Educació i Psicologia 

(Uniwersytet w Hiszpanii). 

4. Całkowita wartość projektu wyniesie szacunkowo ok. 1 927 885 zł (słownie: jeden 

milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć 

złotych /100), w tym  dofinansowanie 1 927 885,00 zł (słownie: jeden milion 

dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 

/100), Unia Europejska (100%), z tego kwota planowana dla Podkarpackiego 

Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie ok. 181 448,00 (słownie: sto 

osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych/100), w tym 



dofinansowanie 181 448,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta 

czterdzieści osiem złotych/100), Unia Europejska (100%). Ostateczna kwota 

wydatków będzie wynikać z wniosku o dofinansowanie projektu. 

5. Przewidywany koszt, jaki może ponieść Województwo Podkarpackie w związku 

z realizacją projektu: konieczność prefinansowania wydatków, które zostaną 

zrefundowane w wysokości ok 36 290,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy 

dwieście dziewięćdziesiąt złotych/100). 

6. Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie: do dnia 23 kwietnia 2020 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. 

 

 


