
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR       /       /2017 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKAPACKIEGO 

W RZESZOWIE 

 
z dnia       czerwca 2017 r. 

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach  
Programu INTERREG EUROPA 2014-2020  

 
 

Na podstawie art. 18 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) 

 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala co następuje: 

 

§1 

1. Wyraża się wolę uczestnictwa w realizacji projektu „Zachowanie i promocja dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” w ramach naboru wniosków do 

programu INTERREG EUROPA 2014-2020.  

2. Wstępny budżet projektu dla Województwa Podkarpackiego to około 300.000 euro  

w okresie 4 lat realizacji projektu, poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów 

kwalifikowanych. 

3. Wkład własny Województwa Podkarpackiego do projektu INTERREG EUROPA 2014-

2020 wyniesie około 45.000 euro w okresie 4 lat realizacji projektu.  

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

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego. 

 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



UZASADNIENIE 

Województwo Podkarpackie podczas forum „Europo, współpracujmy”, które odbyło 

się na Malcie w dniach 22-23.03.2017r. otrzymało zaproszenie od Pani Raquel 

Galarza Ruiz działającej w imieniu Instytutu turystyki z regionu Murcia w Hiszpanii do 

udziału w projekcie pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego poprzez Zielone Szlaki”. Projekt ten przygotowywany jest w związku z III 

naborem wniosków w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020.  

Koncepcja „zielonych szlaków” została zdefiniowana w deklaracji z Lille w 2000 r.  

jako "sposób komunikacji zarezerwowany dla nie zmotoryzowanej mobilności, w 

ramach zintegrowanego rozwoju wykorzystującego waloryzację środowiska i jakości 

życia,  

a także utrzymanie warunków do współpracy i bezpieczeństwa dla wszystkich 

użytkowników dróg”. Uprzywilejowanym elementem rozwoju zielonych szlaków jest 

wykorzystanie dawnych trakcji kolejowych. 

Realizacja projektu ma się przyczynić do zachowania, ochrony, promowania  

i rozwijania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie zgodnie z ideą 

„Zielonych szlaków”. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez poprawę instrumentów 

polityki regionalnej, powiązanych z Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w tym poprawę narzędzi 

odpowiedzialnych za zarządzanie oraz promocję „Zielonych szlaków”. Rezultatem 

realizacji projektu może być np.: 

 określenie środków wsparcia w partnerskich regionach (np. poprzez 

identyfikację nowych instrumentów finansowych w ramach współpracy 

publiczno-prywatnej), 

 przygotowanie przewodnika „dobrych praktyk” podsumowującego analizy  

i rozwiązania wskazane podczas realizacji projektu (promowanie 

zrównoważonej mobilności, poprawa stanu środowiska np. poprzez 

wykorzystanie zielonej energii do zasilania oświetlenia „zielonych szlaków”), 

Proponowane partnerstwo obejmuje 6 regionów z: Hiszpanii (Partner wiodący), 

Irlandii, Niemiec, Francji, Belgii, Austrii oraz Polski.  

Przewiduje się, że budżet projektu będzie oscylował na poziomie 1.200.000 euro – 

1.725.000 euro (około  300.000 euro dla partnera). Okres realizacji projektu: 4 lata. 

Wartością projektu będzie zbudowanie trwałych sieci kontaktów między europejskimi 

regionami, poszerzenie regionalnych grup interesariuszy uczestniczących we 

wdrażaniu wypracowanych wspólnie praktyk zgodnych z ideą „Zielonych szlaków”. 

Będzie to też szansa na rozwój i promocje już istniejących „Zielonych szlaków”  

w Województwie Podkarpackim tj. Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo 

oraz Bieszczadzkich drezyn rowerowych. 

 


