
Projekt 

UCHWAŁA NR……….. 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ………………………2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako 

Partnera w projekcie pn. „CE Odpowiedzialna turystyka - Slow Food”  

(„CE Responsible Slow Food Travel”) w ramach Programu INTERREG EUROPA 

ŚRODKOWA 2021-2027 

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

województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 t.j. z późn. zm.) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Wyraża się wolę przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako Partnera  

w projekcie pn. „CE Odpowiedzialna turystyka - Slow Food” („CE Responsible Slow 

Food Travel”) w ramach Programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027.  

2. Prognozowany budżet projektu to około 9.040.200,00 zł (słownie: dziewięć milionów 

czterdzieści tysięcy dwieście złotych 00/100), w tym dofinansowanie  

ze środków Unii Europejskiej (80%) wynosi ok. 7.232.160,00 zł (słownie: siedem 

milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100). 

Ostateczna kwota wydatków wynikać będzie z pozytywnie ocenionego  

i zatwierdzonego wniosku aplikacyjnego. 

3. Wkład własny pieniężny Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 

ok. 316.407,00 zł (słownie: trzysta szesnaście tysięcy czterysta siedem złotych 

00/100) zabezpieczono: 

1) na 2022 r. w kwocie 0,00 zł, 

2) na 2023 r. w kwocie 158 203,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy 

dwieście trzy złote 50/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 

2022-2045 na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie, 

3) na 2024 r. w kwocie 158 203,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy 

dwieście trzy złote 50/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 

2022-2045 na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie, 

4) na 2025 r. w kwocie 0,00 zł. 

4. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu koordynowane będą przez 

Gminę Grosuplje (Słowenia) będącą partnerem wiodącym, przy współpracy  

z Partnerami z Włoch, Chorwacji, Austrii oraz Słowacji.  

5. Realizację projektu uzależnia się od uzyskania dofinasowania w ramach procedury 

aplikacyjnej.  



 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

W związku z ogłoszonym naborem na dofinansowanie projektów w ramach 
priorytetu 1 „Współpraca na rzecz bardziej inteligentnej Europy Środkowej”,   
cel szczegółowy 1.1. „Wzmocnienie zdolności innowacyjnych w Europie Środkowej” 
Programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027 współfinansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach celu 
„Europejska Współpraca Terytorialna w zakresie Polityki Spójności UE na lata 2021 – 
2027” Województwo Podkarpackie planuje wziąć udział w projekcie pn.  
„CE Odpowiedzialna turystyka - Slow Food” - w charakterze Partnera. Konieczne jest 
zatem wyrażenie woli uczestnictwa w realizacji ww. projektu.  
 
Budżet w ogłoszonym naborze projektów został przedstawiony w EURO, w związku  
z czym kwoty w niniejszej uchwale przeliczono według średniego kursu NBP z dnia 
17 stycznia 2022 r., tj.: 1 Euro = 4,5201 zł. 
 
Slow food to coraz popularniejsza filozofia życia w XXI wieku, która polega na 
celebrowaniu smaku potraw i nieśpiesznym delektowaniu się nim. Ideą ruchu, 
zapoczątkowanego we Włoszech jest promowanie regionalnej żywności  
i nieprzetworzonych produktów, wytwarzanych w tradycyjny sposób. Filozofia ta ma 
szerszy wymiar i przenosi się również na inne sfery życia codziennego, w tym również 
na turystykę. Wypoczynek na łonie natury jest jedną z najbardziej efektywnych form 
spędzania wolnego czasu, ponieważ przywraca spokój oraz ukojenie dla ciała i duszy. 
Miłośnicy idei przekonują, że zwolnione tempo życia pozwoli odzyskać poczucie 
zadowolenia i wewnętrznej harmonii. Lekarze natomiast zapewniają, że świadome 
odżywianie i mniejszy stres, związany z codziennymi obowiązkami, zmniejszają ryzyko 
zawału serca, cukrzycy i chorób nowotworowych. 
 
Celem projektu jest dostarczenie odpowiedzi na zidentyfikowane wyzwania w sektorze 
turystyki tradycyjnej poprzez multidyscyplinarne i wielostronne podejście, które opiera 
się na różnorodności biologicznej żywności, dziedzictwie kulturowym, kapitale 
naturalnym, innowacjach społecznych i zrównoważonym rozwoju. Cel projektu 
zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie międzysektorowego mapowania 
interesariuszy na wybranych terytoriach, wymiany dobrych praktyk i rozwinięcie 
istniejącej metodologii Slow Travel, w zakresie identyfikacji, digitalizacji i promocji 
destynacji Slow Food Travel. 
 
Projekt realizowany będzie w okresie 2022 r. - 2025 r. 
 
Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu koordynowane będą przez 
Gminę Grosuplje (Słowenia) będącą partnerem wiodącym, przy współpracy  
z Partnerami z Włoch, Chorwacji, Austrii oraz Słowacji. 
 
Prognozowany budżet projektu to około 9.040.200,00 zł (słownie: dziewięć milionów 
czterdzieści tysięcy dwieście złotych 00/100), w tym dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej (80%) wynosi ok. 7.232.160,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście 
trzydzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100). Ostateczna kwota wydatków 
wynikać będzie z pozytywnie ocenionego i zatwierdzonego wniosku aplikacyjnego. 
 



Wkład własny pieniężny Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości ok. 
316.407,00 zł (słownie: trzysta szesnaście tysięcy czterysta siedem złotych 00/100) 
zabezpieczono: 

1) na 2022 r. w kwocie 0,00 zł, 
2) na 2023 r. w kwocie 158 203,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy 

dwieście trzy złote 50/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 
2022-2045 na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie, 

3) na 2024 r. w kwocie 158 203,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy 
dwieście trzy złote 50/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 
2022-2045 na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie, 

4) na 2025 r. w kwocie 0,00 zł. 
 
Szczegółowy podział zadań w ramach projektu i ich finansowania określać będzie 
pozytywnie oceniony, zatwierdzony wniosek aplikacyjny. 
 


