
UCHWAŁA 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ………………….. 

 

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu INTERREG 

Europa Środkowa 2014-2020 Działanie 1.2 Poprawa umiejętności                                         

i przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki i innowacyjności w regionach 

Europy Środkowej. 

 

Na podstawie art. 18 pkt. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 

samorządzie województwa (Dz. U z 2016, poz. 486 z późń zm) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego                                                                            

uchwala, co następuje : 

§1 

1. Wyraża się wolę uczestnictwa w realizacji projektu CE 985 „SENTINEL- Rozwój 

i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego 

zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy 

Środkowej”. 

2. Partnerem wiodącym Projektu będzie : Węgierska Służba Medyczna Zakonu 

Maltańskiego, a pozostałymi Partnerami Projektu z Polski będą Rzeszowska 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A oraz Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Rzeszowie. 

3. Planowany budżet Projektu dla Województwa Podkarpackiego w tym budżet 

ROPS wyniesie  99.489,17 EUR tj. 420.003,48 PLN w  okresie  3 lat realizacji 

Projektu, poziom dofinansowania wyniesie 85 % kosztów kwalifikowalnych ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny do 

projektu wyniesie 15 % kosztów kwalifikowalnych ze środków Samorządu 

Województwa Podkarpackiego. 

4.  Prace związane z realizacją Projektu po stronie Polskiej realizował będzie  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w partnerstwie 

z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego.  

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

Jednym z ustawowych zadań samorządu województwa realizowanych przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej 
(art. 21 ust 4 i 4a) jest inspirowanie i promowanie nowych działań na rzecz sektora 
ekonomii społecznej w regionie. 

Realizując ten zapis Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie                                 
w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz liderem projektu 
Węgierską Służbą Medyczną Zakonu Maltańskiego z Węgier, złożył projekt, którego 
celem jest wypracowanie najbardziej efektywnych mechanizmów wspierania 
przedsiębiorczości społecznej w Europie Środkowej w oparciu o doświadczenia                       
10 partnerów z krajów: Węgier, Polski, Słowenii, Czech, Niemiec i Włoch.  

Program INTERREG Europa Środkowa 2014-2020, Działanie 1.2 Poprawa 
umiejętności i przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki i innowacyjności 
w regionach Europy Środkowej”, jest programem wspierającym organizacje 
pozarządowe oraz samorządy działające w obszarze polityki społecznej, inicjatyw 
lokalnych, zaangażowania społecznego oraz szeroko pojętego rozwoju 
przedsiębiorczości                       w regionie i środowisku lokalnym. Celem projektu 
jest nawiązanie współpracy                                  i wymiana doświadczeń z 
wymienionymi partnerami, której efektem będzie promocja przedsiębiorstw 
społecznych w celu zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny oraz 
wykorzystanie ich roli w innowacjach społecznych. Projekt zakłada organizację 
międzynarodowych wydarzeń, targów przedsiębiorstw społecznych, konferencji 
prasowych powiązanych z wydarzeniami organizowanymi w projekcie, wizyty 
studyjne. 

Na mocy pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Zarządu Województwa 
Podkarpackiego Nr 233/4665/16 z dnia 2 listopada 2016r. - Dyrektorowi 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Panu Jerzemu 
Jęczmienionka do wykonywania czynności związanych z podpisaniem porozumienia 
o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „CE 985 „SENTINEL - Rozwój i 
umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia 
ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”, 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w najbliższym czasie przystąpi 
do podpisania Porozumienia o Partnerstwo („Umowy o Partnerstwo”), która stanowi 
wstęp do rozpoczęcia realizacji Projektu przez Województwo Podkarpackie - 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.  

 

 


