
PROJEKT 

UCHWAŁA NR       /       /22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia                 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji wniosku o budżet  

w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+  

   

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 wniosku o budżet 

w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 (KA121-

SCH),  Akredytacja Erasmus w sektorze edukacji szkolnej (w zakresie nauczania 

ogólnego).  

2. Planowany termin realizacji projektu: od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. 

3. Projekt realizowany będzie przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki 

Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.  

4. Całkowita wartość projektu wyniesie 212 806,00 EUR, tj. ok. 986 760,14 zł 

(słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 

14/100), w tym dofinansowanie ok. 986 760,14 zł (słownie: dziewięćset 

osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 14/100), Unia 

Europejska (100%). 

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

umowa o przyznanie dotacji.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

 

 

 

W związku z ogłoszonym w 2021 r. przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 

w Warszawie (pełniącą rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego 

Korpusu Solidarności) naborem wniosków o Akredytację Erasmusa w sektorze 

Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych, 

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zwrócił się we wrześniu 

2021 r. z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa do złożenia, wniosku o Akredytację 

Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej (w zakresie nauczania ogólnego), 

podpisania oświadczeń będących integralną częścią wniosku i samodzielnego 

reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju 

Systemu Edukacji w Warszawie wynikających z udziału Placówki w konkursie 

wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027. 

Akredytacja jest działaniem mającym na celu wprowadzenie beneficjentów do 

wnioskowania w akcjach mobilności edukacyjnej i ułatwiającym im ten proces w nowej 

perspektywie finansowej 2021-2027. Wnioskodawcy, którzy pomyślnie przejdą proces 

Akredytacji mają uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania 

w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna. Nowy Erasmus daje realne szanse na 

wzięcie udziału pracowników placówek oświatowych w działaniach związanych 

z mobilnością. Mobilność umożliwia rozwój indywidualny uczestnika jak i instytucji. 

Instytucja może korzystać z narzędzi inicjujących i wpierających strategiczny rozwój 

na arenie międzynarodowej, szkolenie swojej kadry, czy wymiany doświadczeń. 

Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania  dofinansowania na 

działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus i stanowi 

potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań 

w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych wpisujących się w rozwój swojej 

organizacji, tzw. Plan Erasmusa.  

Uchwałą nr 316/6311/21 z dnia 28.09.2021 r. Zarząd Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie udzielił dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek 

Wojewódzkich w Rzeszowie, pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania 

Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 

w Warszawie (Fundacja), wynikających z udziału w konkursie wniosków o akredytację 

w programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus w sektorze edukacji 

szkolnej (w zakresie nauczania ogólnego). 

W związku z faktem, iż Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego 

Korpusu Solidarności w dniu 02.06.2022 r. przyznała dofinansowanie organizacjom 

akredytowanym, które złożyły wnioski o budżet w sektorze Edukacja szkolna programu 

Erasmus+ w ramach Akcji 1 (KA121-SCH), w tym dla Podkarpackiego Zespołu 

Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, jednostka zwróciła się z prośbą o wyrażenie 

zgody na realizację zadania związanego z dofinansowaniem przyznanej Akredytacji.  

Przygotowany wniosek w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna, KA121-SCH - 

Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji 



szkolnej, zakłada dofinansowanie projektu w wysokości 100% wydatków 

kwalifikowanych.   

Wniosek zawiera: 

- 98 wyjazdów szkoleniowych (na łączny czas trwania 715 dni); 

- 20 jog schadowing - obserwacji zajęć (łączny czas trwania 140 dni). 

Przewidywany okres trwania powyższego projektu:  01.07.2022 r. – 31.08.2023 r. 

Całkowity budżet projektu: 212 806,00 Euro = 986 760,14 PLN. 

W podziale na lata:  

rok 2022 – 106 403,00 Euro = 493 380,07 PLN 

rok 2023 – 106 403,00 Euro = 493 380,07 PLN 

Mając na uwadze umożliwienie ubiegania się o Akredytację Erasmusa 

gwarantującą uzyskanie dofinansowania na podniesienie kompetencji zawodowych 

kadry dydaktycznej placówki w zakresie metodycznym, językowym i cross-kulturowym 

zwiększenie innowacyjności i atrakcyjności oferty edukacyjnej dla nauczycieli 

w województwie podkarpackim, podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne 

i uzasadnione. 

 


