
Projekt 

UCHWAŁA NR……….. 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ………………………2022 r. 

w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa i przystąpienia 

Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pod nazwą: Sustainable 

protected areas as a key value for human well being /„Zrównoważone obszary 

chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka”/ w ramach 

Programu INTERREG EUROPA 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 2022 r. poz. 547 t.j.) 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Wyraża się wolę przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako Partnera  

w projekcie pn.: Sustainable protected areas as a key value for human well 

being („Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość  

dla dobrobytu człowieka”) w ramach Programu INTERREG EUROPA 2021-2027.  

 

2. Prognozowany całkowity budżet projektu wyniesie szacunkowo około  

5 611 320,00 złotych (słownie: pięć milionów sześćset jedenaście tysięcy trzysta 

dwadzieścia złotych 00/100), w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 

(80%) wynosi 4 489 056,00 złotych (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt 

dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Ostateczna kwota wydatków 

wynikać będzie z pozytywnie ocenionego i zatwierdzonego wniosku aplikacyjnego. 

 

3. Wkład własny pieniężny Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 

około 187 044,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści 

cztery złote 00/100) zabezpieczono: 

 

1) na 2023 r. w kwocie 46 761,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset 

sześćdziesiąt jeden złotych 00/100)  w ramach wydatków bieżących zaplanowanych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-

2045 na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie, 

2) na 2024 r. w kwocie 46 761,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset 

sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-

2045 na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie, 

3) na 2025 r. w kwocie 46 761,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset 

sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-

2045 na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie, 



4) na 2026 r. w kwocie 46 761,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset 

sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) 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 

Dyrektoriat Środowiska Naturalnego Regionalnego Ministerstwa Wody, Rolnictwa, 

Hodowli, Rybołówstwa i Środowiska Regionu Murcja (Hiszpania) - lidera projektu, 

przy współpracy m.in. następujących potencjalnych partnerów: 

a. Województwo Podkarpackie, 

b. Instytucja Publiczna Zarządzająca Chronionymi Obszarami Przyrodniczymi 

Okręgu Dubrownik-Neretwa (Chorwacja), 

c. Parks and Wildlife Finland (Metsähallitus) (Finlandia), 

d. Federacja EUROPARC (Niemcy) (partner doradczy), 

e. Północne i Zachodnie Zgromadzenie Regionalne (Irlandia). 

 

5. Szczegółowy podział zadań w ramach projektu i ich finansowania określać będzie 

pozytywnie oceniony, zatwierdzony wniosek aplikacyjny. 

6. Realizację projektu uzależnia się od uzyskania dofinansowania 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 

INTERREG EUROPA 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 Sustainable protected areas as a key 

value for human well being („Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa 

wartość dla dobrobytu człowieka”) w charakterze partnera. W związku  

z powyższym konieczne jest wyrażenie woli uczestnictwa w realizacji ww. projektu 

przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.  

 

Budżet w ogłoszonym naborze projektów został przedstawiony w EUR, w związku  

z czym kwoty w niniejszej uchwale przeliczono według średniego kursu NBP  

z dnia 10.05.2022r., tj.: 1 EUR = 4,6761 zł. 

Budżet przewidziany dla Województwa Podkarpackiego to kwota nie wyższa niż 

200 tys. EUR, co w przeliczeniu stanowi nie więcej niż 935 220,00 zł (słownie: 

dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100). 

 

Celem projektu jest poprawa odporności obszarów chronionych poprzez wzmocnienie 

powiązań między ochroną różnorodności biologicznej a zdrowiem ludzi, zgodnie  

z celem Strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej na rok 2030 oraz 

Europejskiego Zielonego Ładu. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki międzyregionalnym 

działaniom edukacyjnym w regionach europejskich oraz wymianie najlepszych praktyk 

i doświadczeń. W realizację projektu, oprócz Departamentu Gospodarki Regionalnej, 

ma być zaangażowany Departament Ochrony Środowiska oraz Zespół Parków 

Krajobrazowych w Przemyślu i Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

 

Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu koordynowane będą przez 

Dyrektoriat Środowiska Naturalnego Regionalnego Ministerstwa Wody, Rolnictwa, 

Hodowli, Rybołówstwa i Środowiska Regionu Murcja (Hiszpania) - lidera projektu,  przy 

współpracy następujących partnerów:  

a. Województwo Podkarpackie, 

b. Instytucja Publiczna Zarządzająca Chronionymi Obszarami 

Przyrodniczymi Okręgu Dubrownik-Neretwa (Chorwacja), 

c. Parks and Wildlife Finland (Metsähallitus) (Finlandia), 

d. Federacja EUROPARC (Niemcy)(partner doradczy), 

e. Północne i Zachodnie Zgromadzenie Regionalne (Irlandia). 

Szczegółowy podział zadań w ramach projektu i ich finansowania określać będzie 

pozytywnie oceniony, zatwierdzony wniosek aplikacyjny. 

Program pracy w projekcie: 

Etap podstawowy "Wymiana doświadczeń" (3 lata)   



W celu wyselekcjonowania, wymiany i transferu najlepszych praktyk w wyniku 

realizacji międzyregionalnej ścieżki edukacyjnej, partnerzy będą:   

1. Analizować kontekst regionalny i określać dobre praktyki.    

2. Analizować dobre praktyki i wymieniać doświadczenia na poziomie 

międzyregionalnym i regionalnym (wizyty na miejscu, międzyregionalne 

imprezy edukacyjne, działania typu peer-to-peer, imprezy służące budowaniu 

potencjału, spotkania zainteresowanych stron, okrągłe stoły...).   

3. Tworzyć żywe laboratoria i grupy robocze dla interesariuszy na każdym 

terytorium. 

4. Opracowywać plany działania.  

Faza kontynuacji (1 rok)    

Główne rezultaty wymiany doświadczeń będą monitorowane poprzez wdrażanie, 

monitorowanie i upowszechnianie Planów Działania, określanie lokalnych grup 

zajmujących się wdrażaniem rezultatów projektu, spotkania i imprezy projektowe. 


