-projektUCHWAŁA NR ………/……/2020
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia
w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie utrzymania i rozwoju
Portalu w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019r. poz. 512 ze zm.) w związku z art. 216
ust. 2 pkt. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Powierza się Województwu Świętokrzyskiemu do realizacji w 2020 roku zadanie
utrzymania i rozwoju Portalu w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej – promocja” w zakresie należącym do Województwa Podkarpackiego.
2. Szczegółowe zasady realizacji zadania określi porozumienie zawarte pomiędzy
Województwem Podkarpackim a Województwem Świętokrzyskim.
§2
Na realizację powierzonego zadania w 2020 roku Województwo Podkarpackie
przekaże środki w wysokości 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z zakończeniem projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej
promocja” w 2015 r., na podstawie § 10 ust. 2 umowy partnerskiej na rzecz realizacji
projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” zawartej 15 kwietnia
2014r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Województwem Świętokrzyskim,
Województwo Podkarpackie jest zobowiązane w okresie trwałości projektu, tj. do maja
2021r., przekazywać dotację celową w wysokości 20.000,00 zł do Województwa
Świętokrzyskiego w ramach zadania utrzymania i rozwoju portalu internetowego
www.greenvelo.pl.
Co roku Województwo Świętokrzyskie przedstawia rozliczenie kosztów
w ramach otrzymanej dotacji wyszczególniając konkretne działania, które zostały
wykonane wraz z poniesionymi kosztami. Są to koszty niezbędne dla utrzymania
trwałości projektu związane z utrzymaniem portalu na serwerze, przedłużeniem
hostingu domen internetowych, obsługą techniczną portalu – usuwaniem błędów,
optymalizacją działania portalu, modyfikacją bazy danych. Podstawą zachowania
trwałości projektu jest również aktualizacja portalu, pozyskiwanie fotografii i materiałów
do publikacji, kontakt z internautami, odpowiadanie na pytania internautów,
wprowadzanie treści na portal, prowadzenie profilu fb.
Niezbędne są również modyfikacje i zmiany portalu w związku z koniecznością
dostosowywania istniejącego portalu do zmieniających się oczekiwań odbiorców, tak
aby mógł spełniać przypisaną mu funkcję promocyjno – informacyjną.
W 2020 roku zostaną poniesione również koszty związane z utrzymaniem
skojarzonej z portalem aplikacji mobilnej w sklepach Google Play i AppStore (m.in. są
to koszty hostingowe w sklepach Google Play i AppStore, odpowiednie prace
pozycjonerskie aplikacji, tworzenie grafik (tło, screeny), wizualizacji oraz opisów do
prezentacji aplikacji w sklepach, obsługa wiadomości od użytkowników (pytania
techniczne wymagające odpowiedzi ze strony programistów), odpowiedzi na posty
umieszczane w sklepach aplikacji przez użytkowników (odpowiedzi i wyjaśnienia
wpływające na wizerunek aplikacji), dbałość o spójność systemu i różnych jego
elementów (www, aplikacja, backend)).

