
UCHWAŁA Nr 414 / 8384 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 22 sierpnia 2022r. 

 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia 

Województwa Podkarpackiego do projektu w ramach Programu 
GOSPOSTRATEG - Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac 

Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach 
globalizujących się rynków”, w ramach IX konkursu. 

 

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

województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa 

Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r.  

Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449,  z 2019 r., 

poz. 2676), 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały  

Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego 

do projektu w ramach Programu GOSPOSTRATEG - Strategiczny Program 

Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski 

w warunkach globalizujących się rynków”, w ramach IX konkursu ,w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
Podpisał:  
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

 



 

Projekt 

UCHWAŁA NR……….. 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ………………………2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego do projektu 

w ramach Programu GOSPOSTRATEG - Strategiczny Program Badań Naukowych  

i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach 

globalizujących się rynków”, w ramach IX konkursu. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 4, art. 14 ust. 1 pkt. 1,2,4 oraz art.18 pkt. 20 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2022. poz. 547 z późn. zm.) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Wyraża się wolę przystąpienia Województwa Podkarpackiego do projektu w ramach 

Programu GOSPOSTRATEG - Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac 

Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących 

się rynków”, w ramach IX konkursu (na projekty otwarte), w roli Partnera wdrażającego. 

2. Prognozowany budżet projektu to około 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony 

złotych 00/100). 

3. Realizację projektu uzależnia się od uzyskania dofinasowania w ramach IX konkursu 

ogłoszonego w Programie GOSPOSTRATEG.  

 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

W związku z ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju naborem do 

programu pn. GOSPOSTRATEG – Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac 

Rozwojowych – „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się 

rynków”, w ramach IX konkursu (na projekty otwarte),  Województwo Podkarpackie 

planuje wziąć udział w projekcie dotyczącym poprawy wiedzy i kompetencji wśród 

absolwentów kierunków medycznych, społecznych i technicznych na poziomie szkoły 

policealnej z obszaru ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, w roli Partnera 

wdrażającego.  

 

Konieczne jest zatem wyrażenie woli uczestnictwa w realizacji ww. projektu.  

 

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania 

w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu 

krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Dziewiąty konkurs obejmuje cały zakres 

Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery obszary tematyczne: 

• obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu; 

• obszar pułapki braku równowagi; 

• obszar pułapki demograficznej; 

• obszar pułapki słabości instytucji. 

 

Budżet konkursu wynosi 80 000 000 zł. 

Proponowany zakres projektu wpisuje się w cel główny programu, jakim jest wzrost 

wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów społeczno – ekonomicznych  

w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwoju.  

Propozycja przedmiotowego projektu obejmuje: poprawę umiejętności praktycznych 

wśród absolwentów kierunków medycznych, społecznych i technicznych na poziomie 

szkoły policealnej z obszaru ochrony zdrowia i pomocy społecznej tj. przyszłego personelu 

pomocniczego w tych sektorach (zawody tj.: opiekun medyczny, opiekun DPS, asystent 

osoby z niepełnosprawnością).  

Ma to istotne znaczenie w aspekcie starzenie się społeczeństwa, a co za tym idzie 

potrzeby zwiększenia dostępu do profesjonalnej opieki. 

Projekt ma stanowić odpowiedź na problemy związane ze zbyt małą liczbą zajęć 

praktycznych (m.in. brak praktyk uczniów/słuchaczy w rzeczywistych miejscach pracy) 

oraz z brakiem wymiany informacji nt. potrzeb kadrowych (np. jakie kompetencje są 

potrzebne) w szpitalach, domach opieki społecznej oraz zakładach opiekuńczo - 

leczniczych. Tym samym istnieje konieczność poprawy procesu kształcenia absolwentów 

z obszaru ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

 Środki na realizację projektu, w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, będą 

zapewnione przez NCBR w formie refundacji lub zaliczki, z zastrzeżeniem, iż do czasu 

otrzymania refundacji lub zaliczki Lider konsorcjum i konsorcjanci zobowiązani są do 

finansowania realizacji Projektu ze środków własnych. 



Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań 

przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych  

w projekcie). 

 

Proponowane działania w ramach projektu: 

1. Zebranie informacji nt. potrzeb kadrowych od szpitali, domów pomocy społecznej  

i zakładów opiekuńczo – leczniczych (np. wykorzystując Podkarpacki System Informacji 

Medycznej). 

2. Analiza i opracowanie rekomendacji dla kierunków medycznych, społecznych  

i technicznych dotyczących skutecznego wdrożenia praktyk zawodowych w celu nabycia 

umiejętności praktycznych przez uczniów. 

3. Pilotaż rozwiązania – realizacja praktyk zawodowych w oparciu o wypracowane 

rekomendacje. 

4. Przekazywanie do podmiotów leczniczych, DPS informacji nt. absolwentów kierunków, 

tj. nabytych kompetencji, posiadanych umiejętności praktycznych, możliwości podjęcia 

zatrudnienia. 

Propozycja realizacji przedmiotowego projektu została przedstawiona 

Województwu Podkarpackiemu przez Centrum Medyczne w Łańcucie oraz Politechnikę 

Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.  

Proponowany skład konsorcjum: 

Lider: Samorząd Województwa Podkarpackiego (Podmiot Wdrażający),  

Partner 1: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,  

Partner 2: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. 

Propozycja przystąpienia do partnerstwa oraz aplikowania o środki w ramach ww. 

Programu została również przedstawiona jednostkom organizacyjnym Województwa 

Podkarpackiego, działającym w zakresie opieki zdrowotnej.  

Zgodnie z regulaminem konkursu konsorcjum projektu składać się może z 3 do 5 

podmiotów. 

Projekt planowany jest do realizacji w latach 2023 r. – 2025 r.  

Prognozowany budżet projektu to około 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 

00/100).  

Planowany zakres rzeczowy i finansowy dla poszczególnych Partnerów: 

1. Samorząd Województwa Podkarpackiego: kampania społeczno – medialna; pilotaż 

rozwiązania; organizowanie spotkań z decydentami – 1.500.000,00 zł,  

2. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza: prowadzenie prac 

rozwojowych poprzez przygotowanie automatyzacji procesu przekazania 

informacji i komunikacji  pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego   

i szpitalami/DPS – prace ICT – 1.500.000,00 zł, 

3. Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o. – udział w pilotażu, wypracowanie 

rekomendacji dla praktyk zawodowych, opracowanie procedur związanych  

z organizacją i realizacją praktyk – 1.000.000,00 zł. 

Ostateczna kwota wydatków wynikać będzie z pozytywnie ocenionego  

i zatwierdzonego wniosku aplikacyjnego. 



  Ze strony Województwa Podkarpackiego za przygotowanie projektu oraz jego 

realizację odpowiedzialne będą następujące Departamenty: Departament Edukacji, Nauki 

i Sportu, Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Departament 

Gospodarki Regionalnej.   


