
UCHWAŁA Nr XXXIII/583/17 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 27 lutego 2017 r. 

 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  

Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych  
– rok szkolny 2017/2018. 

 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 poz. 486 z późn. zm.) oraz w oparciu o Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX 
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla 
uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – 
szkolnictwo zawodowe,  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Województwo Podkarpackie/Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do realizacji 
w trybie pozakonkursowym projektu Wsparcie stypendialne uczniów 
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 
9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe, 
współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

2. Projekt będzie realizowany na obszarze Województwa Podkarpackiego przez 
Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie od 1 czerwca 2017 r. 
do 31 sierpnia 2018 r. 

3. Całkowita wartość projektu wynosi: 1.694.000,00 zł (jeden milion sześćset 
dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), w tym dofinansowanie wynosi 
1.524.600,00 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset 
złotych 00/100), z tego: 1.439.900,00 zł - Unia Europejska (85%) i 84.700,00 
zł - Budżet Państwa (5%). 

4. Projekt będzie objęty wkładem własnym pieniężnym Samorządu 
Województwa Podkarpackiego, który wynosi 169.400,00 zł (sto sześćdziesiąt 
dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100), stanowiącym 10% całkowitej 
wartości projektu. 

5. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zostanie złożony do Instytucji 
Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) w terminie 
określonym w wezwaniu, zgodnie z Ramowym Planem Działania 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 dla Poddziałania 9.6.2 (Wsparcie stypendialne dla uczniów 
zdolnych –  szkolnictwo zawodowe).  



§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  



 


