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Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 29 sierpnia 2017 r. 


w sprawie wyrazenia woli przyst,,!pienia do realizacji projektu dotycz,,!cego wspolpracy 
w dziedzinie zachowania i promowania historii europejskiej w ramach naboru do Programu 
Europa dla Obywateli 2014-2020, Komponent 2: Demokratyczne zaangazowanie 
i uczestnictwo obywatelskie, Dzialanie 2.1: Partnerstwo miast. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poin. zm.). 

Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co nastypuje: 

§ 1 

1. 	 Gmina Miasto Rzeszow wyraza woly przyst,,!pienia do realizacji projektu. 
2. 	 Projekt zostanie zgloszony do dofinansowania w ramach naboru do Programu Europa dla 

Obywateli 2014-2020, Komponent 2: Demokratyczne zaangazowanie i uczestnictwo 
obywatelskie, Dzialanie 2.1: Partnerstwo miast, i bydzie realizowany w przypadku 
uzyskania dofinansowania. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Przewodnicz,,!cy 
Rady Miasta Rzeszowa 
~')ec 
Andrz~ Dec 



Uzasadnienie 

Gmina Miasto Rzesz6w ubiegac si(( b((dzie 0 dofinansowanie projektu dotyczCj.cego wsp61pracy 

w dziedzinie zachowania i promowania historii europej skiej w ran1ach naboru do Programu 

Europa dla Obywateli 2014-2020, Komponent 2: Demokratyczne zaangaZowanie 

i uczestnictwo obywatelskie, Dzialanie 2.1: Partnerstwo miast. 


Gmina Miasto Rzesz6w b((dzie Partnerem Projektu. 

Liderem projektu b((dzie Miasto Lamia (Grecja). 

Partnerami Projektu b((dCj. miasta pochodzCj.ce z paflstw czlonkowskich Unii Europejskiej oraz 

paflstw obj((tych zakresem wsparcia Programu. 

Projekt realizowany b((dzie przez Wydzial Kultury, Sportu i Turystyki Urz((du Miasta 

Rzeszowa. 


Celem projektu b((dzie rozw6j wsp61pracy miast uczestniczCj.cych w projekcie, w zakresie 

zachowania i promowania historii europejskiej. Cel projektu zostanie zrealizowany m.in. 

poprzez nast((pujCj.ce dzialania: spotkania partnerskie miast, kampanie promocyjne i 

upowszechniajCj.ce ide(( wsp61pracy. 


Calkowita wartosc projektu wyniesie ok. 22 500,00 EUR (100%). 

Wysokosc dofinansowania wyniesie ok. 15075,00 EUR (67%). 

Planowany wklad wlasny maks. 7425,00 EUR (33%). 


Wartosc zadan Gminy Miasto Rzesz6w ok. 3 000,00 EUR. 

Wysokosc dofinansowania Gminy Miasto Rzesz6w ok. 2 000,00 EUR. 

Planowany wklad wlasny Gminy Miasto Rzesz6w ok. 1 000,00 EUR. 


Proj ekt b((dzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania w 2018 roku. 


http:upowszechniajCj.ce
http:nast((pujCj.ce
http:pochodzCj.ce

