
PROJEKT 
UCHWAŁA NR       /       /2015 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
W RZESZOWIE 

 
z dnia      grudnia 2015 r. 

 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów przez 

Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego  

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19 lit. f oraz pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 poz. 1392) 
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala co następuje: 
 

§1 
 

1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie do realizacji projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 
Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków 
obcych.  

2. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony do Instytucji Pośredniczącej 
(Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) w terminie określonym 
w Regulaminie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób 
dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, konkurs nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-
005/15. 

3. Planowany termin realizacji  projektu: od 1 września 2016 do 30 września 2018 r. 
4. Projekt realizowany będzie na obszarze Województwa Podkarpackiego przez 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. 
5. Wartość projektu wyniesie: ok. 600.000,00 PLN (sześćset tysięcy złotych 00/100), 

w tym dofinansowanie: 540.000,00PLN (pięćset czterdzieści tysięcy złotych 
00/100), z tego: 510.000,00 PLN - Unia Europejska (85%) i 30.000 PLN -  Budżet 
Państwa (5%). 

6. Wkład własny Województwa Podkarpackiego w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu wyniesie: ok. 60.000,00 PLN (sześćdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100), tj. 10% całkowitej wartości projektu..  

 
§2 

 
1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie do realizacji projektu partnerskiego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 
Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.  

2. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony do Instytucji Pośredniczącej 
(Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) w terminie określonym 
w Regulaminie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Jakość 



edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia 
zawodowego, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15. 

3. Planowany termin realizacji  projektu: od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r.  
4. Projekt realizowany będzie na obszarze Województwa Podkarpackiego w 

partnerstwie. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie będzie 
Liderem projektu. Partnerami projektu będą: Powiat Ropczycko – Sędziszowski 
oraz Powiat Strzyżowski. 

5. Wartość projektu wyniesie: ok. 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych 00/100), 
w tym dofinansowanie: 4.500.000,00 PLN (cztery miliony pięćset tysięcy złotych 
00/100), z tego: 4.250.000,00 PLN - Unia Europejska (85%) i 250.000,00 PLN -  
Budżet Państwa (5%). 

6. Wkład własny Województwa Podkarpackiego w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu wyniesie: ok. 500.000,00PLN (pięćset tysięcy złotych 
00/100), tj. 10% całkowitej wartości projektu.  

7. Szczegółowy podział zadań w ramach projektu i ich finansowania pomiędzy 
partnerami określać będzie wniosek o dofinansowanie i umowa partnerska.  

 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
  



 
Uzasadnienie: 

 
Wojewódzki Urząd Pracy W Rzeszowie, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej 

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata                
2014-2020 ogłosił w dniach 12 listopada 2015 r. i 16 listopada 2015 r. konkursy 
zamknięte: 
1) nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 na projekty współfinansowane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Podnoszenie kompetencji osób 
dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i 
kompetencji w regionie RPO WP na lata 2014 -2020. Zgodnie z obowiązującą 
dokumentacją konkursową nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie 
prowadzony od dnia 21 grudnia 2015 r. do dnia 15 stycznia 2016 r., 
Celem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektów w ramach 
ogłoszonego konkursu winien być „Wzrost kompetencji w obszarze języków obcych 
u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy”. W związku 
z tym Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie pragnie 
przygotować projekt, który przyczyni się do realizacji wskazanego w konkursie celu. 
Szczegółowe informacje dotyczące zakładanych w projekcie zadań oraz form 
wsparcia zostaną podane we wniosku o dofinansowanie.  
Zakłada się, że budżet projektu wyniesie kwotę 600.000,00 PLN. Wkład własny  
w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach konkursu wynosi 10% 
wartości projektu. Zakłada się, że wkład własny zostanie w całości pokryty w ramach 
kosztów pośrednich lub częściowo poprzez wkład własny niepieniężny. Ostateczna 
wartość projektu zostanie ustalona po przeprowadzeniu stosownych konsultacji 
dotyczących zakresu rzeczowego projektu. 
 

2) nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 na projekty współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia 
zawodowego, Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie RPO 
WP na lata 2014 -2020. Zgodnie z obowiązującą dokumentacją konkursową nabór 
wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 14 grudnia 2015 
r. do dnia 20 stycznia 2016 r., 
Celem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektów w ramach 
ogłoszonego konkursu winien być „wzrost zatrudnienia absolwentów szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa 
zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty 
edukacyjnej szkół”. W związku z tym Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w 
Rzeszowie pragnie przygotować projekt partnerski, który przyczyni się do realizacji 
wskazanego w konkursie celu. PCEN będzie pełnił rolę lidera projektu, natomiast 
Powiat Ropczycko – Sędziszowski oraz Powiat Strzyżowski będą partnerami w 
projekcie. Szczegółowe informacje dotyczące zakładanych w projekcie zadań i ich 
podziału pomiędzy partnerów projektu oraz form wsparcia zostaną podane we 
wniosku o dofinansowanie.  
Zakłada się, że budżet projektu wyniesie kwotę ok. 5 000 000,00 PLN. Wkład własny 
w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach konkursu wynosi 10% 
wartości projektu. Zakłada się, że wkład własny zostanie w całości pokryty w ramach 
kosztów pośrednich lub częściowo poprzez wkład własny niepieniężny. Koszty 
pośrednie w ramach projektu ponoszone będą tylko przez Lidera projektu. 
Ostateczna wartość projektu zostanie ustalona po przeprowadzeniu stosownych 
konsultacji dotyczących zakresu rzeczowego projektu. 
 

Mając na uwadze umożliwiania Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w 
Rzeszowie przystąpienie do realizacji przedmiotowego projektu podjęcie niniejszej 
Uchwały jest niezbędne. 


