projekt
Uchwała Nr …./19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia…. 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Podkarpackiego –
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do realizacji projektu
konkursowego, jako partnera w ramach PO WER 2014-2020
nr naboru POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.) oraz art. 21 pkt 4 i 4a ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1690 ze zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:
§1
1. Wyraża się zgodę na realizację projektu w formie partnerskiej, w odpowiedzi na nabór
nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, którego organizatorem
jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2. Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych "Radość" w Dębicy – lidera projektu oraz Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie – partnera projektu w okresie 01.04.2020-31.03.2022 r.
§2
1. Szacowany całkowity budżet projektu wyniesie 2 330 000,00 zł (słownie: dwa miliony
trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100), w tym dofinansowanie ze środków UE wyniesie
100 % wartości projektu.
2. W projekcie nie jest wymagany wkład własny ze środków Województwa Podkarpackiego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Jednym z ustawowych zadań samorządu województwa wynikających z ustawy
o pomocy społecznej (art. 21. Ust. 4 i 4a) jest inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań
w zakresie pomocy społecznej oraz koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii
społecznej w regionie. Realizując ten zapis Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie wraz ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
"Radość" w Dębicy opracował projekt, którego celem jest tworzenie i rozwój
ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów,
franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi,
doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już
sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym.
Projekt zostanie złożony do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w odpowiedzi na nabór POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.
Projekt będzie realizowany w ciągu 24 miesięcy, jego wartość wynosi 2 330 000,00 zł
ogółem i nie wymaga wniesienia wkładu własnego Województwa. Zgodnie z kryterium
dostępu określonym w regulaminie naboru liderem projektu musi być podmiot ekonomii
społecznej, w związku z powyższym liderem projektu jest Stowarzyszenie Rodziców
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Dębicy.

