
PROJEKT 

UCHWAŁA NR       /       /22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia                 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

pn. „Ekologia - nasza wspólna odpowiedzialność” 

   

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 - nasza wspólna odpowiedzialność” realizowanego w ramach 

programu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży – Operator Fundacja 

Rozwoju Systemu Edukacji.   

2. Planowany termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2022 r. do 25 października 2022 r. 

3. Projekt realizowany będzie przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki 

Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w partnerstwie. Partnerem projektu 

będzie "Europejska kulturalno - oświatowa inicjatywa" instytucja z Ukrainy.  

4. Całkowita wartość projektu wyniesie 87 652,93 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem 

tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 93/100), dofinansowanie 100%.  

5. Przewidywany koszt, jaki może ponieść Województwo Podkarpackie w związku 

z realizacją projektu: konieczność prefinansowania wydatków, stanowiących 10% 

dofinansowania, które zostaną zrefundowane w wysokości ok. 8 765,30 zł 

(słownie: osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 30/100). 

6. 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 w konkursie z Polsko-Ukraińskiej Rady 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 - nasza wspólna odpowiedzialność”.  

Głównym celem projektu jest integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej, poznanie 

tematyki ekologii, wzajemne poznanie języka, kultury. Projekt ma umożliwić zbliżenie 

młodych ludzi z Polski i Ukrainy w celu nauki tolerancji i budowania postaw otwartych, 

co przyczyni się do zmiany nastawienia do ekologii w Polsce i na Ukrainie. Główną 

ideą projektu jest młodzież przyjazna ekologii. Na spotkaniach będzie dominować 

tematyka ekologiczna, a w ich czasie młodzież będzie uczyła się języka ukraińskiego 

i polskiego oraz uczestniczyła w grach i zabawach edukacyjnych. 

Zadania realizowane w projekcie: 

- Nawiązanie współpracy z partnerem z Ukrainy; 

- Promocja i upowszechnianie zadań w projekcie; 

- Obsługa  10  dniowej  wymiany  młodzieży  polsko-ukraińskiej  (noclegi, wyżywienie,   

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

- Ewaluacja projektu. 

Na spotkaniu będzie dominować tematyka ekologiczna, a w tym czasie młodzież 

będzie uczyć się języka – młodzież polska j. ukraińskiego, a młodzież ukraińska 

j. polskiego, będą również uczestniczyć w grach i zabawach edukacyjnych. Wymiana 

młodzieży da możliwość poznania rówieśników i ich codziennego życia.  

Uczestnikami projektu będzie grupa 40 osób, tj. młodzież w wieku 16-18 lat 

z czego 18 osób będzie z Polski i 18 osób z Ukrainy oraz po 2 opiekunów z Polski 

i Ukrainy. Spotkania młodzieży będą trwać łącznie 10 dni, zaplanowane zostały 

w terminie od 16.09.2022 r. do 25.09.2022 r. i będą się odbywać w Szkolnym 

Schronisku Młodzieżowym w Czudcu. Należy zaznaczyć, iż mimo toczących się 

działań wojennych na Ukrainie, Operator programu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany 

Młodzieży – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rekomenduje realizację projektu. 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z "Europejską kulturalno - oświatową 

inicjatywą" z Ukrainy (Iwano-Frankiwska). Partner odpowiada za rekrutację 18 uczniów 

i 2 opiekunów na wyjazd do Polski. Sytuacja w Iwano-Frankiwsku jest stabilna, dlatego 

uczestnicy chcą przyjechać. Gdyby jednak działania wojenne uniemożliwiły im 

przyjazd w planowanym terminie, możliwe jest przesunięcie czasowe. 

Planowany budżet projektu to 87 652,93 zł (18 664,65 Euro).  Partner otrzyma 

w projekcie kwotę 1 174,05 zł (250,00 Euro) - koszty przygotowawcze. Pozostała 

kwota budżetu będzie wydatkowana przez PZPW w Rzeszowie. 

Budżet wniosku wypełniany jest w EUR, a następnie automatycznie przeliczany 

po kursie z miesiąca ogłoszenia konkursu wg kursu InforEuro na miesiąc grudzień 

2021 r. 1 EUR = 4.6962 PLN.  

Konkurs nie wymaga wnoszenia wkładu własnego, dofinansowanie obejmuje 

całkowity budżet projektu 100%, przy czym Narodowa Instytucja Zarządzająca wypłaci 

beneficjentom 90% otrzymanego dofinansowania. Pozostałe 10% zostanie wypłacone 

po rozliczeniu projektu. Koszt, jaki może ponieść Województwo Podkarpackie 



w związku z realizacją projektu to konieczność prefinansowania wydatków, 

stanowiących 10% dofinansowania tj. ok. 8 765,30 zł.  

Planowany okres realizacji powyższego projektu: od 1 sierpnia 2022 r. do 

25 października 2022 r. 

Mając na uwadze umożliwienie realizacji projektu przez Podkarpacki Zespół 

Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, podjęcie niniejszej Uchwały jest niezbędne 

i uzasadnione. 

 


