UCHWAŁA NR 226/XXIII/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do projektu partnerskiego
z Miastem Stará Ľubovňa
Na podstawie art. 12 pkt. 9 a oraz 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217) oraz zgodnie z decyzją Nr 12 Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A
Polska – Słowacja 2014-2020 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie listy mikroprojektów zatwierdzonych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu parasolowego pn. Łączy nas
natura i kultura złożonych w trakcie I naboru wniosków, Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Nowosądeckiego do realizacji projektu partnerskiego
Staviame-jazdíme-spoznávame realizowanego wspólnie z Miastem Stará Ľubovňa w ramach Programu
Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 oś priorytetowa 1 Ochrona i rozwój dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.
2. Projekt będzie realizowany w okresie od czerwca roku 2017 do maja roku 2018.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego
Zygmunt Paruch
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Uzasadnienie
Projekt Staviame-jazdíme-spoznávame jest wspólnym przedsięwzięciem Miasta Stará Ľubovňa oraz Powiatu
Nowosądeckiego zaplanowanym na lata 2017-2018. W jego ramach obie strony partnerskie będą prowadziły
działania zmierzające do stworzenia nowego produktu ruchu turystycznego i jego wspólnej promocji przy
wykorzystaniu innowacyjnych technik promocyjnych.
Do podpisania umowy o dofinansowanie projektu konieczna jest uchwała Rady Powiatu wyrażająca zgodę na
przystąpienie do jego realizacji. Projekt zakłada wybudowanie przez stronę słowacką nowych tras rowerowych
w okolicy zamku w Starej Ľubovni oraz oznakowanie tras łącznikowych ze ścieżkami po stronie polskiej.
Zadaniem Powiatu będzie opracowanie materiałów promocyjnych oraz aplikacji mobilnej. Zaplanowano też
wspólną prezentację produktów projektu na targach turystycznych.
Wkład własny Powiatu Nowosądeckiego w zakresie realizacji działań partnerskich wynosić będzie 10,5%
wartości projektu i w zależności od kursu euro kształtować się będzie na wysokości 28 tys. zł.

Id: F40B95E1-A30B-4380-A49F-325B3D84522D. Podpisany

Strona 1

