
UCHWAŁA NR XLIX/829/22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 30 maja 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako 

Partnera w projekcie pn. „SATellite Data to enhance Spatial Data 

InFrAstruCTures for Climate Change adaptatION and risk prevention” („Dane 

satelitarne dla poprawy jakości danych przestrzennych na potrzeby adaptacji 

do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku”) w ramach Programu INTERREG 

EUROPA na lata 2021-2027. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2, 5, 6 i 8 oraz art. 18 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 t.j.) 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Wyraża się wolę przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako Partnera  

w projekcie pn. „SATellite Data to enhance Spatial Data InFrAstruCTures for 

Climate Change adaptatION and risk prevention” („Dane satelitarne  

dla poprawy jakości danych przestrzennych na potrzeby adaptacji do zmian 

klimatu i zapobiegania ryzyku”) w ramach Programu INTERREG EUROPA  

na lata 2021-2027.  

 

2. Prognozowany całkowity budżet projektu wyniesie szacunkowo około  

9 352 200,00 złotych (słownie: dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące 

dwieście złotych 00/100), w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (80%) 

wynosi około 7 481 760,00 złotych (słownie: siedem milionów czterysta 

osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100). Ostateczna 

kwota wydatków wynikać będzie z pozytywnie ocenionego i zatwierdzonego 

wniosku aplikacyjnego. 

 

3. Wkład własny pieniężny Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 

około 233 805,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące osiemset pięć złotych 

00/100) zabezpieczono: 

 

1) na 2023 r. w kwocie 58 451,25 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 

pięćdziesiąt jeden złotych 25/100) w ramach wydatków bieżących 

zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2022-2045 na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia 

wieloletnie, 

2) na 2024 r. w kwocie 58 451,25 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 

pięćdziesiąt jeden złotych 25/100) w ramach wydatków bieżących 

zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 



Podkarpackiego na lata 2022-2045 na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia 

wieloletnie, 

3) na 2025 r. w kwocie 58 451,25 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 

pięćdziesiąt jeden złotych 25/100) w ramach wydatków bieżących 

zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2022-2045 na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia 

wieloletnie, 

4) na 2026r. w kwocie 58 451,25 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 

pięćdziesiąt jeden złotych 25/100) w ramach wydatków bieżących 

zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2022-2045 na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia 

wieloletnie. 

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

Lidera projektu Region Veneto –  Wenecja Euganejska – Włochy, przy współpracy 

m.in. następujących partnerów: 

a) Województwo Podkarpackie,  

b) Badenia Wirtembergia (Niemcy), 

c) Bazylikata (Włochy), 

d) Region Emilia-Romania (Włochy), 

e) Region Autonomiczny Azorów – (Portugalia), 

f) Instytut Studiów Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych - Region Waloński  

(Belgia), 

g) Region Oksytania (Francja). 

 

5. Szczegółowy podział zadań w ramach projektu i ich finansowania określać będzie 
pozytywnie oceniony, zatwierdzony wniosek aplikacyjny. 
 
6. Realizację projektu uzależnia się od uzyskania dofinasowania w ramach procedury 
aplikacyjnej.  

 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 


