
UCHWAŁA NR XLII/711/21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstw i przystąpienia  
do realizacji projektu pn. ”Skills Transfer. From School To Work Transition - 
Innovative models of cooperation”, przez Województwo Podkarpackie/ 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, w ramach programu ERASMUS+. 
Obszar: Partnerstwa na rzecz współpracy organizacji i instytucji, Akcja 2: 
współpraca organizacji i instytucji - partnerstwa w zakresie współpracy  
w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych, edukacji szkolnej, młodzieży, 
z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje 
pozarządowe. 

  

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.). 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wyraża się wolę na zawiązanie partnerstwa i przystąpienie przez Województwo 
Podkarpackie/Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie do realizacji projektu  
pn. ”Skills Transfer. From School To Work Transition - Innovative models  
of cooperation” w ramach programu ERASMUS+. Obszar: Partnerstwa na rzecz 
współpracy organizacji i instytucji, Akcja 2: współpraca organizacji i instytucji - 
partnerstwa w zakresie współpracy w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych, 
edukacji szkolnej, młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez 
europejskie organizacje pozarządowe. 

2. Planowany termin realizacji projektu: od marca 2022 r. do października 2023 r. 
3. Województwo Podkarpackie/Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie będzie 

liderem projektu, natomiast partnerami zostaną: 
- Nadur Local Council (Malta), 
- Red Cros of the city of Krusevac (Serbia), 
- Moufflons (Cypr), 
- EMINA Carrer Guidance Foundation (Węgry), 
- Georgian Association for Cultural Relations (Gruzja), 
- Zavod za turizem, kulturo, sport in mladino Metlika (Słowenia). 

4. Całkowita wartość projektu wyniesie szacunkowo ok. 294 777 Euro (słownie: 
dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem Euro 
00/100), (w przeliczeniu wg. kursu z dnia złożenia wniosku tj. 3.11.2021r. 4,6000 
– 1.355.974,20 zł), w tym dofinansowanie 294 777 Euro (słownie: dwieście 
dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem Euro 00/100), 
Unia Europejska (100%). Ostateczna kwota wydatków będzie wynikać  
z pozytywnie ocenionego, zatwierdzonego wniosku aplikacyjnego.  



5. Przewidywany koszt, jaki może ponieść Województwo Podkarpackie w związku  
z realizacją projektu: konieczność prefinansowania wydatków, które zostaną 
zrefundowane w wysokości ok. 60 000 Euro (słownie: sześćdziesiąt tysięcy Euro 
00/100). 

6. Szczegółowy podział zadań w ramach projektu i ich finansowania określać będzie 
pozytywnie oceniony, zatwierdzony wniosek aplikacyjny. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


