
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR       /       /2017 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKAPACKIEGO 

W RZESZOWIE 

 
z dnia       października 2017 r. 

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach  
Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 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 polegającego na m.in. 

modernizacji i wytyczeniu nowych szlaków turystycznych oraz budowie aplikacji 

wspomagającej podróżujących na pograniczu polsko-słowackim w ramach naboru 

wniosków Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru 

pogranicza programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020. 

2. Wstępny budżet projektu dla Województwa Podkarpackiego to około 80.000 euro  

w okresie 2 lat realizacji projektu, poziom dofinansowania w postaci refundacji 

wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. 

3. Wkład własny Województwa Podkarpackiego do projektu INTERREG V-A Polska – 

Słowacja 2014-2020 wyniesie około 12.000 euro w okresie 2 lat realizacji projektu. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno – 
Krajoznawczego w Krakowie (COTG PTTK), podczas wizyt w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz drogą e-mailową, 
przedstawił Województwu Podkarpackiemu propozycję wspólnego aplikowania               
o unijne dofinansowanie projektu w ramach naboru wniosków Ochrona i rozwój 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza programu INTERREG 
V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w charakterze partnera. 

W projekcie uczestniczyłyby podmioty z Polski i Słowacji, a liderem 
projektowym (partnerem wiodącym) byłoby COTG PTTK. Polskimi partnerami oprócz 
PTTK byłyby: Województwo Podkarpackie oraz Podkarpacka Regionalna 
Organizacja Turystyczna. Prace zaplanowane do realizacji w ramach projektu 
dotyczyłby m.in. budowy nowych oraz rewitalizacji obecnie istniejących szlaków 
turystycznych w Beskidzie Niskim              i Bieszczadach (teren województwa 
podkarpackiego). W projekcie tym nacisk byłby położony na prace przy szlakach 
wiodących także w obszarach granicznych                       i nadgranicznych 
Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowacji. Oprócz typowych prac w terenie projekt 
obejmowałby także działania edukacyjne, infrastrukturalne, czy programistyczne 
polegające na stworzeniu aplikacji do wykorzystania przez podróżujących pieszo, czy 
rowerem po obszarze wsparcia. 

Przewiduje się, że budżet projektu będzie oscylował na poziomie 419 tys. euro 
(około 2 mln PLN), gdzie udział parterów z Polski wyniesie 230 tys. euro, w tym 
Województwa Podkarpackiego około 80 tys. euro. Unijna refundacja kosztów 
projektowych może wynosić do 85%. Okres realizacji projektu to 2 lata. 

Mając na względzie efekt realizacji zadania, jakim będzie aktywna stymulacja    
i rozwój ruchu turystycznego, projekt wpisuje się w politykę Samorządu dotyczącą 
m.in. Inteligentnych Specjalizacji regionu w obszarze „Jakość życia”. 
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