
UCHWAŁA NR XLIX/830/22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 30 maja 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako 

Partnera w projekcie pn. „Unlocking Green Hydrogen Economy for SME's in 

European Regions” /„Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP  

w Regionach Europejskich”/ w ramach Programu INTERREG EUROPA  

2021-2027 

Na podstawie 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. „Unlocking Green Hydrogen Economy for SME's in European 

Regions” /„Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP  

w Regionach Europejskich”/ w ramach Programu INTERREG EUROPA 2021-2027.  

2. Prognozowany budżet projektu to około 9 400 000 zł (słownie: dziewięć milionów 

czterysta tysięcy złotych 00/100), w tym dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej (80%) wynosi około 7 516 640,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset 

szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści 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 182 330,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści 

złotych 00/100) zabezpieczono: 

 

1) na 2023 r. w kwocie 43 644,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset 

czterdzieści cztery złote 00/100)  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 50 817,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset 

siedemnaście złotych 00/100) 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 40 702,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset dwa 

złote 00/100) 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 47 167,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto 

sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) 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 Hanze University of Applied Sciences Groningen (Uniwersytet, 

Niderlandy), przy współpracy m.in. następujących partnerów: 

a) Województwo Podkarpackie;  

b) Prowincja Friesland – Niderlandy;  

c) Partner z Północy (objęte geograficznie państwa): Dania, Estonia, Finlandia, 

Niemcy, Łotwa, Litwa, Norwegia, Szwecja; 

d) Region Puglia, Departament Rozwoju Gospodarczego – Włochy;  

e) DITNE, Włoski Krajowy Klaster Technologiczny Energii – Włochy;  

f) Wspólnota Międzygminna Médio Tejo (CIMT) – Portugalia;  

g) Consell Insular de Mallorca, władze regionalne Majorki (CIM) – Hiszpania;  

h) Cambra de Comerç de Mallorca, Izba Handlowa Majorki (MCC) – Hiszpania. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


