
UCHWAŁA Nr 215 / 4348 / 20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 27 października 2020r. 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 206/4189/20  

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 2020 r. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 t.j.), art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1440), uchwały Nr 108/2340/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Działania 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1 
§ 1 Uchwały nr 206/4189/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 29 września 2020 r. otrzymuje brzmienie:  

„Postanawia się zabezpieczyć środki na organizację Konkursów dla dzieci 

przedszkolnych, uczniów, przedszkoli i szkół z województwa podkarpackiego  

z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, w tym promocji dziedzictwa kulturowego  

i kulinarnego oraz ekologii.”. 

§ 2 
1. Samorząd Województwa na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 

przeznaczy dodatkowo środki w Dziale 010, Rozdz. 01041 budżetu 

Województwa Podkarpackiego na 2020 r., w  kwocie nie przekraczającej  

45 000 złotych brutto. 

2. Wydatki kwalifikowalne w ramach budżetu określonego w ust. 1 zostaną 

zgłoszone do finansowania w ramach działania Pomoc Techniczna objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

3. Do czasu przyjęcia zmian w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich na lata 2020-2021 i otrzymania dotacji z budżetu państwa  

na wyprzedzające finansowanie, koszty kwalifikowalne, o których mowa w ust. 1 

zostaną sfinansowane w całości ze środków własnych Samorządu 

Województwa. 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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