
Projekt 

UCHWAŁA NR……….. 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ………………………2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako 

Partnera w projekcie pn.: „Mniejsze drogi wodne dla zrównoważonego rozwoju 

lokalnego i jakości życia Europy Centralnej” w ramach Programu Interreg 

EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 oraz 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 na przystąpienie Województwa Podkarpackiego jako Partnera  

w projekcie pn.: „Mniejsze drogi wodne dla zrównoważonego rozwoju lokalnego  

i jakości życia Europy Centralnej” w ramach Programu Interreg EUROPA 

ŚRODKOWA 2021-2027.  

2. Prognozowany całkowity budżet projektu wyniesie szacunkowo około  

9 040 200,00 zł (dziewięć milionów czterdzieści tysięcy dwieście złotych 00/100). 

Ostateczna kwota wydatków wynikać będzie z pozytywnie ocenionego  

i zatwierdzonego wniosku aplikacyjnego. 

3. Przewidywany wkład własny Województwa Podkarpackiego w związku z realizacją 

projektu nie przekroczy kwoty 271 206, 00 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy 

dwieście sześć złotych 00/100). 

Wkład własny pieniężny Samorządu Województwa Podkarpackiego 

zabezpieczono: 

a) na 2023 r. w kwocie 180 804,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset cztery 

złote 00/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045 na 

ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie, 

b) na 2024 r. w kwocie 90 402,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dwa 

złote 00/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045  

na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie, 

c) na 2025 r. w kwocie 0 zł. 

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

Konsorcjum East Ticino Villoresi (ETVilloresi - Włochy) - lidera projektu, przy 

współpracy m.in. następujących potencjalnych partnerów:  

a) Miasto Mediolan (Włochy), 

b) Województwo Podkarpackie, 

c) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 



d) EUWT Rába - Duna – Vág (Słowacja/Węgry), 

e) Agencja Rozwoju Regionalnego Sinergija (Słowenia). 

5. Szczegółowy podział zadań w ramach projektu i ich finansowanie określać 

będzie wniosek aplikacyjny. 

 

§ 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 2 Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej, cel szczegółowy 

2.4 Ochrona środowiska 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 „Mniejsze drogi wodne dla zrównoważonego rozwoju lokalnego i 

jakości życia Europy Centralnej” w charakterze partnera. 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. 

 

Celem projektu jest promocja i zrównoważona eksploatacja drugorzędnych dróg 

wodnych, mniejszych rzek i kanałów pomocniczych w celu pobudzenia lokalnego 

rozwoju opartego na bliskości, lokalnym środowisku i jego unikalnych cechach, w tym 

rozwój turystyki zrównoważonej. Projekt zwraca uwagę na potencjał mniejszych rzek i 

drugorzędnych dróg wodnych, promując możliwości ich zrównoważonej ochrony i 

waloryzacji. 

 

Planowany okres realizacji projektu: 2023 r. - 2025 r. 

 

Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu koordynowane będą przez 

Konsorcjum East Ticino Villoresi (Włochy) – lidera projektu przy współpracy 

następujących partnerów:  

a) Miasto Mediolan (Włochy), 

b) Województwo Podkarpackie, 

c) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 

d) EUWT Rába - Duna – Vág (Słowacja/Węgry), 

e) Agencja Rozwoju Regionalnego Sinergija (Słowenia). 

W związku z tym, że termin złożenia wniosków aplikacyjnych upływa w dniu 23 lutego 

2022 r., prowadzone są prace dot. zawiązania partnerstwa oraz opracowania wniosku 

o dofinansowanie. 

Prognozowany budżet projektu to około 9 040 200, 00 zł (dziewięć milionów 

czterdzieści tysięcy dwieście złotych 00/100); natomiast wkład własny Województwa 

Podkarpackiego nie przekroczy kwoty 271 206, 00 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden 

tysięcy dwieście sześć złotych 00/100), co stanowić będzie nie więcej niż 20% budżetu 

projektu przeznaczonego dla partnera. Wkład własny pieniężny Samorządu 

Województwa Podkarpackiego zabezpieczono: 

a) na 2023 r. w kwocie 180 804,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset cztery 

złote 00/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045 na 

ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie, 

b) na 2024 r. w kwocie 90 402,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dwa złote 

00/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej 



Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045 na 

ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie, 

c) na 2025 r. w kwocie 0 zł.  

 

Szczegółowy podział zadań w ramach projektu i ich finansowania określać będzie 

pozytywnie oceniony, zatwierdzony wniosek aplikacyjny. 

Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 przewiduje zjednoczoną Europę 

Środkową, która współpracuje - aby stać się inteligentniejszą, bardziej zieloną i lepiej 

połączoną. Interreg Europa Środkowa obejmuje regiony i miasta z dziewięciu państw 

członkowskich UE: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski, Słowacji 

i Słowenii. 

Program zachęca i wspiera współpracę transnarodową, aby uczynić regiony bardziej 

odpornymi na wspólne wyzwania, które nie znają granic i których nie da się rozwiązać 

w pojedynkę. Do wyzwań tych należą m.in. procesy transformacji gospodarczej, 

zmiany klimatyczne oraz długoterminowe społeczno-gospodarcze konsekwencje 

pandemii Covid-19. 

Dokument programu Interreg (IP) Interreg CE określa strategię programu i zawiera 

zestaw priorytetów finansowania oraz celów szczegółowych (SO), które uznano za 

najistotniejsze dla przyszłości współpracy transnarodowej w Europie Środkowej w tych 

latach. 

Projekt jest przewidziany do złożenia w priorytecie 2.4. Ochrona środowiska w Europie 

Środkowej, którego celem jest skoordynowana waloryzacja i ochrona 

bioróżnorodności i ekosystemów. Potencjalne obszary, które powinny być 

uwzględnione w działaniach transnarodowych to:  

− Ochrona dziedzictwa naturalnego, ekosystemów i cennych obszarów, w tym 

obszarów Natura 2000, 

− Zintegrowane zarządzanie środowiskiem i zrównoważone wykorzystanie 

zasobów naturalnych, 

− Zrównoważone zarządzanie gruntami i planowanie krajobrazu, które 

optymalizują działalność człowieka z uwzględnieniem środków ochrony i 

wzmocnienia różnorodności biologicznej, 

− Zrównoważona turystyka i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego. 

Mając na uwadze powyższe, konieczne jest wyrażenie woli na przystąpienie 

Województwa Podkarpackiego jako Partnera w projekcie pn.: „Mniejsze drogi wodne 

dla zrównoważonego rozwoju lokalnego i jakości życia Europy Centralnej” w ramach 

Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027. 


