
Uchwała Nr …/21 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia … 

w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstw i przystąpienia  
do realizacji projektu pn. ”Skills Transfer. From School To Work Transition - 
Innovative models of cooperation”, przez Województwo Podkarpackie/ 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, w ramach programu ERASMUS+. 
Obszar: Partnerstwa na rzecz współpracy organizacji i instytucji, Akcja 2: 
współpraca organizacji i instytucji - partnerstwa w zakresie współpracy  
w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych, edukacji szkolnej, młodzieży, 
z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje 
pozarządowe. 

  

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.). 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wyraża się wolę na zawiązanie partnerstwa i przystąpienie przez Województwo 
Podkarpackie/Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie do realizacji projektu  
pn. ”Skills Transfer. From School To Work Transition - Innovative models  
of cooperation” w ramach programu ERASMUS+. Obszar: Partnerstwa na rzecz 
współpracy organizacji i instytucji, Akcja 2: współpraca organizacji i instytucji - 
partnerstwa w zakresie współpracy w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych, 
edukacji szkolnej, młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez 
europejskie organizacje pozarządowe. 

2. Planowany termin realizacji projektu: od marca 2022 r. do października 2023 r. 
3. Województwo Podkarpackie/Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie będzie 

liderem projektu, natomiast partnerami zostaną: 
- Nadur Local Council (Malta), 
- Red Cros of the city of Krusevac (Serbia), 
- Moufflons (Cypr), 
- EMINA Carrer Guidance Foundation (Węgry), 
- Georgian Association for Cultural Relations (Gruzja), 
- Zavod za turizem, kulturo, sport in mladino Metlika (Słowenia). 

4. Całkowita wartość projektu wyniesie szacunkowo ok. 294 777 Euro (słownie: 
dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem Euro 
00/100), (w przeliczeniu wg. kursu z dnia złożenia wniosku tj. 3.11.2021r. 4,6000 
– 1.355.974,20 zł), w tym dofinansowanie 294 777 Euro (słownie: dwieście 
dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem Euro 00/100), 
Unia Europejska (100%). Ostateczna kwota wydatków będzie wynikać  
z pozytywnie ocenionego, zatwierdzonego wniosku aplikacyjnego.  



5. Przewidywany koszt, jaki może ponieść Województwo Podkarpackie w związku  
z realizacją projektu: konieczność prefinansowania wydatków, które zostaną 
zrefundowane w wysokości ok. 60 000 Euro (słownie: sześćdziesiąt tysięcy Euro 
00/100). 

6. Szczegółowy podział zadań w ramach projektu i ich finansowania określać będzie 
pozytywnie oceniony, zatwierdzony wniosek aplikacyjny. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży  

i sportu. Głównym celem programu jest wspieranie edukacyjnego, zawodowego  

i osobistego rozwoju młodzieży w Europie i poza nią, przyczyniając się tym samym 

do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wspierania innowacji i tworzenia 

wysokiej jakości miejsc pracy.  

W ramach programu Erasmus+ (w okresie 2021–2027) możliwa jest realizacja 

projektu lub uczestnictwo jako Organizacja Partnerska m.in. w wymienionych poniżej 

obszarach: mobilność młodzieży, mobilności na rzecz osób pracujących z młodzieżą 

oraz partnerstwa na rzecz współpracy organizacji i instytucji. 

Na podstawie Uchwały Nr 314/6253/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 21 września 2021 r. w sprawie realizacji przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Rzeszowie projektów w ramach programu ERASMUS+, WUP  

w Rzeszowie przygotowuje projekt w roli realizatora w obszarze partnerstwa na rzecz 

współpracy organizacji i instytucji, a dokładniej w ramach akcji 2: współpraca 

organizacji i instytucji - partnerstwa w zakresie współpracy w sektorze kształcenia  

i szkoleń zawodowych, edukacji szkolnej, młodzieży, z wyjątkiem partnerstw 

przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe. 

Założeniem ww. projektu pn. "Transfer umiejętności. Przejście ze szkoły na rynek 

pracy - Innowacyjne modele współpracy" jest utworzenie sieci współpracy instytucji 

publicznych oraz organizacji pozarządowych na poziomie międzynarodowym,  której 

celem jest wymiana dobrych praktyk w zakresie skutecznych tranzycji  

w sferze edukacyjno-zawodowej. Głównym celem projektu jest podniesienie 

kwalifikacji pracowników w zakresie wykorzystania nowych metod pracy, 

wspierających umiejętności związane z  planowaniem kariery zawodowej, 

zatrudnieniem i skutecznym poruszaniem się po rynku pracy. Województwo 

Podkarpackie/Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie będzie liderem projektu, 

natomiast partnerami zostaną: 

- Nadur Local Council z Malty, 

- Red Cros of the city of Krusevac z Serbii, 

- Moufflons z Cypru, 

- EMINA Carrer Guidance Foundation z Węgier, 

- Georgian Association for Cultural Relations z Gruzji, 



- Zavod za turizem, kulturo, sport in mladino Metlika ze Słowenii. 

 

Podmiot rozliczający projekt, czyli Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako 

instytucja pełniąca funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce, 

finansuje płatnościami przed i w trakcie realizacji projektu 80% wydatków, natomiast 

pozostałą część tj. 20% rozlicza i przelewa w momencie sprawozdania, w przeciągu 

około 2 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, które planowane jest  

na 10.10.2023 r. W związku z powyższą procedurą, pomimo finansowania całości 

zadań ze środków Unii Europejskiej w trakcie realizacji projektu może nastąpić 

potrzeba finansowania z własnych źródeł województwa końcowych 20% kosztów 

projektu, które kolejno zostaną w momencie akceptacji sprawozdania zwrócone  

na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. W związku z tym 

niezbędne staje się zabezpieczenie środków finansowych z budżetu Województwa 

Podkarpackiego do wysokości 60 000 Euro (słownie: sześćdziesiąt tysięcy Euro). 

Pozyskanie refundacji tych środków nastąpi w przeciągu 2 miesięcy od dnia 

zakończenia realizacji projektu, które planowane jest na 10.10.2023 r.  

Wartość projektu oraz wkład własny pieniężny: 

Wartość projektu wyniesie szacunkowo ok. 294 777 Euro (słownie: dwieście 

dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem Euro 00/100),  

w przeliczeniu wg. kursu z dnia złożenia wniosku tj. 3.11.2021r. 4,6000 – 

1.355.974,20 zł, natomiast ostateczna kwota wydatków będzie wynikać z pozytywnie 

ocenionego, zatwierdzonego wniosku aplikacyjnego. W programie ERASMUS+ nie 

jest wymagany wkład własny, konieczne jest jednak prefinansowanie wydatków  

w wysokości 20% całkowitej kwoty dofinansowania, na potrzeby realizacji zadań 

projektowych w 2023 r. 

Przewidywany okres trwania powyższego projektu: 

19 miesięcy, tj. od marca 2022 r. do października 2023 r. 

 

Mając na uwadze umożliwienie Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie 

przystąpienie do realizacji przedmiotowego projektu podjęcie niniejszej Uchwały jest 

niezbędne i uzasadnione. 

 


