
PROJEKT 
UCHWAŁA NR       /       /22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia                 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

pn. „Ekologia z myślą o przyszłych pokoleniach”. 

   

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19 lit. f oraz pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 547 t.j.), 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki 

Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie do realizacji projektu pod nazwą 

„Ekologia z myślą o przyszłych pokoleniach” realizowanego w ramach projektu 

Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży – Operator Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji.   

2. Planowany termin realizacji projektu: od 26 kwietnia 2022 r. do 2 lipca 2022 r. 

3. Projekt realizowany będzie przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki 

Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.  

4. Całkowita wartość projektu wyniesie 38 093,90 zł (słownie: trzydzieści osiem 

tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 90/100), dofinansowanie 100%.  

5. Szczegółowy podział zadań w ramach projektu i ich finansowania określa wniosek 

o dofinansowanie projektu.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie: 

 

 

W związku z ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 

w Warszawie naborem wniosków z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży 

na 2022 r., Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zwrócił się 

z  prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Ekologia 

z myślą o przyszłych pokoleniach” oraz udzielenie pełnomocnictwa do opracowania, 

podpisania i złożenia wniosku grantowego w ramach ogłoszonego konkursu.  

Głównym celem projektu jest integracja młodzieży polskiej i litewskiej 

w poznaniu tematyki ekologii, wzajemne poznanie języka, kultury. Projekt ma 

umożliwić wzajemne zbliżenie się młodych ludzi z Polski i Litwy w celu nauki tolerancji 

i budowania postaw otwartych, którego celem jest przyczynienie się do zmiany 

nastawienia do ekologii. Na spotkaniach będzie dominować tematyka ekologiczna, 

a w czasie ich trwania młodzież będzie uczyła się języka litewskiego i polskiego oraz 

uczestniczyła w grach i zabawach edukacyjnych.  

Zadania realizowane w projekcie: 

- nawiązanie współpracy z partnerem z Litwy;  

- promocja i upowszechnianie zadań w projekcie; 

- obsługa 7 dniowej wymiany młodzieży polsko-litewskiej (noclegi, wyżywienie, 

materiały dydaktyczne, zatrudnienie tłumaczy, zatrudnienie prelegentów, itp.); 

- ewaluacja projektu. 

Uczestnikami projektu będzie grupa 20 osób w wieku 16-19 lat z czego 10 uczestników 

będzie z Polski i 10 uczestników będzie z Litwy oraz po 2 opiekunów z Polski i Litwy 

(24 osoby). 

Spotkania młodzieży będą trwać łącznie 7 dni, które będą odbywać się w Szkolnym 

Schronisku Młodzieżowym w Czudcu. Na spotkaniu będzie dominować tematyka 

ekologiczna, a w tym czasie młodzież będzie uczyć się języka – młodzież polska 

j. litewskiego, a młodzież litewska j. polskiego, będą również uczestniczyć w grach 

i zabawach edukacyjnych. Wymiana młodzieży da możliwość poznania rówieśników 

i ich codziennego życia w czasie wolnym i w szkole. Poprzez realizację projektu 

chcemy poprawić wzajemne zrozumienie się i pomóc w przezwyciężaniu uprzedzeń 

i wspierać aktywne formy postaw ekologicznych wśród młodzieży. W projekcie będą 

zaplanowane następujące rezultaty: wykonanie filmu przez młodzież - prezentacja, 

wystawa zdjęć, wystawa plakatów ekologicznych. Promocja naszego regionu. 

Planowany budżet projektu to 38 093,90 zł.  

Budżet wniosku wypełniony został w EUR, a następnie automatycznie przeliczany  

po kursie z miesiąca ogłoszenia konkursu wg kursu InforEuro na miesiąc listopad 2021 

roku 1 EUR = 4.6192 PLN.  

Konkurs nie przewiduje wnoszenia wkładu własnego. 

Planowany okres trwania powyższego projektu od 26 kwietnia 2022 r. do 2 lipca 2022r. 

Mając na uwadze umożliwienie realizacji projektu przez Podkarpacki Zespół 

Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, podjęcie niniejszej Uchwały jest niezbędne 

i uzasadnione. 
 


