
Uchwala Nr LIV/126812018 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 23 stycznia 2018 r. 


w sprawie wyrazenia woli przystqpienia do rcalizacji projektu dotyczqcego wspierania edukacji 
mlodziezy i wsp61pracy miydzynarodowej w ramach Miydzynarodowego Funduszu 
Wyszehradzkiego na rok 2018. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. 1875 z p6Zn. zm.). 

Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co nastypuje: 

§ 1 

l. 	 Gmina Miasto Rzcsz6w wyraza woly przystqpienia do realizacji projektu dotyczqcego 
wspierania edukacji mlodziezy i wsp61pracy miydzynarodowej. 

2. 	 Projekt zostanie zgloszony do dofinansowania w ramach nabom do Miydzynarodowego 
Funduszu Wyszehradzkiego na rok 2018 i bydzie realizowany w przypadku uzyskania 
dofinansowania. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 
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Uzasadnienie 

Gmina Miasto Rzesz6w, ubiegac siy bydzie 0 dofinansowanie projektu dotyczqcego wspierania 

edukacj i mlodziezy i wsp61pracy miydzynarodowej w ramach naboru do Miydzynarodowego 

Funduszu Wyszehradzkiego na rok 2018. 


Liderem projektu bydzie Miasto Nyiregyh<iza (Wygry) . 

Partnerami projektu bydq Miasto Presz6w (Slowacja) oraz Gmina Miasto Rzesz6w. 

W Gminie Miasto Rzesz6w projekt realizowany bydzie przez I Liceum Og6lnoksztalcqce 

w Rzeszowie w zakresie udzialu w 5-dniowych Mistrzostwach w Debacie oraz przez Wydzial 

Promocji i Wsp61pracy Miydzynarodowej Urzydu Miasta Rzeszowa w zakresie udzialu 

w 2-dniowym spotkaniu inaugurujqcym projekt. 


Celem projektu bydzie podniesienie swiadomosci wsr6d mlodziezy z panstw nalezqcych 

do Grupy Wyszehradzkiej w zakresie mozliwosci finansowania stypendi6w i pozyskania 

funduszy z MFW, a takze wzmocnienie tozsamosci spoleczenstw z obszaru wyszehradzkiego 

i podkreslenie ich wsp6lnej historii, tradycji i wsp61pracy. 

Cel projektu zostanie zrealizowany m.in. poprzez nastypujqce dzialania: organizacjy 

2-dniowego spotkania inaugurujqcego projekt, organizacjy 5-dniowych Mistrzostw w Debacie, 

dzialania promocyjne i upowszechniajqce. 


Calkowita wartosc projektu wyniesie maks. 24000,00 EUR. 

Wysokosc dofinansowania dla projektu wyniesie maks. 18 000,00 EUR. 

Planowany wklad wlasny Gminy Miasto Rzesz6w wyniesie maks. 2 000 EUR. 


W przypadku uzyskania dofinansowania projekt bydzie realizowany w 2018 r. 



