
Projekt 

UCHWAŁA NR……….. 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ………………………2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa i przystąpienie  

Województwa Podkarpackiego jako Partnera w projekcie pn. „Green, digITal and 

SOcial transition of tourism SMEs boosting sustainable INNovations, Resilience, 

and authenticity in the hospitality industry” („Zielona, cyfrowa i społeczna 

transformacja MŚP z branży turystycznej stymulująca zrównoważone 

innowacje, odporność i autentyczność w branży hotelarskiej”) w ramach 

Programu Jednolitego Rynku (SMP-COSME-2021-TOURSME). 

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 na zawiązanie partnerstwa i przystąpienie Województwa 

Podkarpackiego do realizacji projektu pn. „Green, digITal and SOcial transition 

of tourism SMEs boosting sustainable INNovations, Resilience, and 

authenticity in the hospitality industry” („Zielona, cyfrowa i społeczna 

transformacja MŚP z branży turystycznej stymulująca zrównoważone 

innowacje, odporność i autentyczność w branży hotelarskiej”) w ramach 

Programu Jednolitego Rynku (SMP-COSME-2021-TOURSME). 

2. Prognozowany całkowity budżet projektu wyniesie szacunkowo około  

5 664 522,13 zł (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset 

dwadzieścia dwa złote 13/100). 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 24 252,26 zł (dwadzieścia cztery tysiące dwieście 

pięćdziesiąt dwa złote 26/100). 

Wkład własny pieniężny Samorządu Województwa Podkarpackiego 

zabezpieczono: 

a) na 2022 r. w kwocie 0 zł, 

b) na 2023 r. w kwocie 8 450,92 zł (osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 

92/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w  Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045  

na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie, 

c) na 2024 r. w kwocie 11 700,92 zł (jedenaście tysięcy siedemset złotych 

92/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w  Wieloletniej 



Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045  

na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie, 

d) na 2025 r. w kwocie 4 100,42 zł (cztery tysiące sto złotych 42/100) w ramach 

wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045 na ewentualne przyszłe 

przedsięwzięcia wieloletnie. 

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

miasto Bremerhaven (Niemcy) - lidera projektu, przy współpracy z Partnerami 

z Belgii, Bułgarii, Kosova, Hiszpanii oraz Polski. 

5. 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 

 

W związku z ogłoszonym przez Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady 
Innowacji i MŚP (EISMEA) zaproszeniem do składania wniosków w ramach tematu: 
SMP-COSME-2021-TOURSME-COVID-19 Ożywienie gospodarcze - Zrównoważony 
wzrost w turystyce – Wsparcie dla MŚP, Województwo Podkarpackie planuje wziąć 
udział jako Partner w projekcie pn. Green, digITal and SOcial transition of tourism 
SMEs boosting sustainable INNovations, Resilience, and authenticity in the hospitality 
industry” („Zielona, cyfrowa i społeczna transformacja MŚP z branży turystycznej 
stymulująca zrównoważone innowacje, odporność i autentyczność w branży 
hotelarskiej”) w ramach Programu Jednolitego Rynku (SMP-COSME-2021 
TOURSME). 
Konieczne jest zatem wyrażenie woli uczestnictwa w realizacji ww. projektu.  
 
Ogólnym celem naboru jest monitorowanie zrównoważonego rozwoju MŚP w sektorze 
turystycznym, przy jednoczesnym zwiększaniu ich świadomości, rozwoju i potencjału 
w dziedzinie zrównoważonych innowacji. 
 
Budżet w ogłoszonym naborze projektów został przedstawiony w EURO, w związku  
z czym kwoty w niniejszej uchwale przeliczono według średniego kursu NBP z dnia 
11 lutego 2022 r., tj.: 1 Euro = 4,5163 zł. 
 

Pandemia COVID-19 uderzyła mocno w świat, dotykając mocno sektor 
turystyczny, a przede wszystkim  mikroprzedsiębiorstwa turystyczne. Zakazy podróży, 
blokady i obawy dotyczące bezpieczeństwa przyczyniły się do ograniczenia wzrostu  
i rozwoju ekosystemu turystycznego w całej Unii Europejskiej, w  szczególności  
w zakresie usług zakwaterowania, podróży lotniczych, targów i wydarzeń kulturalnych, 
co miało poważne skutki uboczne dla perspektyw gospodarczych Unii Europejskiej, 
gdzie turystyka stanowi średnio 11% PKB. Kryzys ten należy wykorzystać jako szansę 
do ukierunkowania ekosystemu turystycznego na bardziej zrównoważone, inteligentne 
i odporne praktyki. 
 

Projekt koncentruje się na turystyce wiejskiej i ekoturystyce w połączeniu 
z poszanowaniem autentyczności i dobrobytu społeczności goszczących. Jego 
głównym celem jest wspieranie cyfrowej, ekologicznej i społecznej transformacji mikro 
i małych obiektów noclegowych oraz restauracji, poprzez: 

1. Zwiększenie odporności mikro- i małych przedsiębiorstw poprzez podniesienie 
ich kompetencji cyfrowych. 

2. Zwiększenie świadomości i potencjału w zakresie zielonych innowacji. 
3. Zwiększenie ich interakcji i współpracy z lokalnymi społecznościami/ 

producentami/usługodawcami. 
Przechodząc przez tę potrójną transformację, MŚP zwiększą swoją odporność oraz 
świadomość i zdolność do zrównoważonego rozwoju. 
 
Projekt realizowany będzie w okresie 2023 r. - 2025 r. 
 
Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu koordynowane będą przez 
miasto Bremerhaven (Niemcy) - lidera projektu, przy współpracy z Partnerami z Belgii, 
Bułgarii, Kosova, Hiszpanii oraz Polski. 
 
Prognozowany budżet projektu to około 5 664 522,13 zł (pięć milionów sześćset 
sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote 13/100), w tym 



dofinansowanie dla projektu ze środków Unii Europejskiej (90% kosztów 
kwalifikowalnych) wynosi 5 409 694,60 zł (pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy 
sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 60/100), a dofinansowanie w ramach projektu 
dla MŚP wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie dla Województwa 
Podkarpackiego wyniesie 737 644,89 zł (siedemset trzydzieści siedem tysięcy 
sześćset czterdzieści cztery złote 89/100), w tym 519 374,50 zł (pięćset dziewiętnaście 
tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 50/100) z przeznaczeniem na granty  
dla MŚP. Ostateczna kwota wydatków wynikać będzie z pozytywnie ocenionego  
i zatwierdzonego wniosku aplikacyjnego. 
 
Wkład własny pieniężny Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 
kwoty 24 252,26 zł (dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote 
26/100), zabezpieczono: 

1) na 2022 r. w kwocie 0,00 zł. 
2) na 2023 r. w kwocie 8 450,92 zł (osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 

92/100) 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 11 700,92 zł (jedenaście tysięcy siedemset złotych 92/100) 
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 4 100,42 zł (cztery tysiące sto złotych 42/100) w ramach 
wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045 na ewentualne przyszłe 
przedsięwzięcia wieloletnie. 

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

 


