
-projekt- 

UCHWAŁA Nr ….. / 22 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

W RZESZOWIE 
z dnia ……………………………..  2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego 
 w ramach Programu Interreg Europa 

 

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 21 pkt 4 i 4a ustawy z dnia  

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
 uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Województwo Podkarpackie – Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, jako partnera, do realizacji projektu 

pn. “OSS” One Stop Shop towards competetive SMEs, focusing on the ecosystem for 

the first line service system. Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg 

Europa, w okresie 06.2018 – 05.2023 przez: Region Møre and Romsdal (Norwegia, 

partner wiodący), WSX Enterprise (Wielka Brytania), Agencja Rozwoju Regionalnego 

Vratsa (Bułgaria), Region Granada (Hiszpania), Business support centre Ltd., Kranj 

(Słowenia), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska), Artesis 

Plantijn Uniwersytet w Antwerpii (Belgia). 

2. Projekt będzie realizowany na obszarze Województwa Podkarpackiego przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w terminie od 01 kwietnia  

2022 r. do 30 listopada 2022 r. 

3. Wartość projektu wynosi ok. 11 000,00 euro (słownie: jedenaście tysięcy euro 00/100), 

tj. ok. 49 806,90 pln (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset sześć złotych 

90/100), w tym dofinansowanie wynosi ok. 42 335,87 pln (słownie: czterdzieści dwa 

tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych 87/100) – Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego  (85%). 

4. Wkład własny pieniężny Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 

ok. 7 471,03 pln (słownie: siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 

03/100) zabezpieczono w rezerwie celowej na uzupełnienie wkładu własnego, wydatki 

niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu 

w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie 

jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy 

udziale pozyskanych środków zewnętrznych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

Jednym z zadań samorządu województwa wynikających z ustawy o  pomocy 

społecznej (art. 21 ust. 4 ustawy) jest inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie 

pomocy społecznej oraz koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej 

w regionie. 

Realizując te zapisy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie będzie brał 

udział w programie pilotażowym w ramach projektu “OSS” One Stop Shop towards 

competetive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system. Celem projektu 

jest wzrost konkurencyjności MŚP poprzez usprawnienie usług doradztwa dla początkujących 

przedsiębiorców, natomiast celem akcji pilotażowej jest przetestowanie możliwości użycia 

crowdfunding’u (finansowania społecznościowego) do finansowania przedsiębiorstw 

społecznych. W ramach podejmowanych działań wybrany personel ROPS zostanie 

przeszkolony przez autorów dobrych praktyk (partnerów z Belgii i Słowenii) oraz ekspertów 

zewnętrznych doświadczonych w kwestiach finansowania społecznościowego. Na podstawie 

zdobytej wiedzy ROPS w Rzeszowie wraz z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego 

S.A. ogłoszą nabór na pomysły w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej. W ramach naboru 

wyłonionych zostanie 5 pomysłów, dla których zostaną przeprowadzone kampanie 

crowdfundingowe przy wsparciu zewnętrznego eksperta. Wszystkie zadania będą realizowane 

przy pomocy eksperta z Belgii oraz partnera ze Słowenii – BCS Business Support Centre Ltd., 

Kranj.    

 Projekt jest realizowany na terenie całego województwa podkarpackiego. ROPS 

w Rzeszowie będzie brał udział w projekcie od 01.04.2022 r. do 30.11.2022 r. Budżet 

przewidziany dla ROPS wynosi ok. 11 000 euro tj. ok. 49 806,90 pln, w tym 85% stanowi 

dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% wkład 

własny Województwa Podkarpackiego. Budżet projektu przeliczony został po kursie euro  

na dzień 19 stycznia 2022 r. – 4,5279 zł. Projekt realizowany będzie ze środków 

Samorządu Województwa Podkarpackiego. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność wydatki 

kwalifikowalne zostaną zrefundowane w wysokości 85%. W ramach budżetu zaplanowane 

zostaną wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników ROPS zaangażowanymi  

w realizację projektu oraz koszty zagranicznych delegacji służbowych (wizyta studyjna w kraju 

partnerskim).  

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:  

Justyna Markiewicz 
Tel. 17 850 79 29 
Email: j.markiewicz@rops.rzeszow.pl 


