
UCHWAŁA NR XXVIII/143/2017
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu p.n. „Ożywienie Karkonoskich tradycji 
i rzemiosł” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa - 

Nysa w Programie INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21, art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały nr XVIII/99/2016 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 
29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 Rada 
Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację przez Powiat Jeleniogórski projektu p.n. „Ożywienie 
Karkonoskich tradycji i rzemiosł” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu 
Mikroprojektów Nisa - Nysa w Programie INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. 

2.  Projekt wdrażany będzie w ramach programu współpracy transgranicznej Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020, numer osi priorytetowej 11.2: Rozwój potencjału przyrodniczego 
i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. 

3. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, kluczowymi działaniami ze strony Powiatu będą wspólne 
działania z Czeskim Związkiem Gmin Karkonoskich z Vrchlabi na rzecz promocji w zakresie wykorzystania 
zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu Karkonoszy. 

§ 2. 1. Ogólna planowana wartość projektu wynosi 131.349,00 zł. 

2.  Projekt finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 111.646,65 zł, co stanowi 85 % 
wartości projektu, środków Powiatu Jeleniogórskiego w kwocie 13.134,90 zł, co stanowi 10% wartości projektu 
oraz środków z budżetu Państwa 6.567,45 zł co stanowi 5 % wartości projektu. 

3. Wyraża się zgodę na wniesienie własnego udziału finansowego. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie
Projekt pn. „Ożywienie Karkonoskich tradycji i rzemiosł” jest projektem partnerskim czeskiego projektu typu B 
„Krkonošské tradice a řemesla ožívají”, który został przedłożony (15 lipca 2016 r.) przez Czeski Związek Gmin 
Karkonoskich z Vrchlabi w ramach Funduszu mikroprojektów Glacensis. Wniosek projektu p.n. „Ożywienie 
Karkonoskich tradycji i rzemiosł” został złożony w dniu 10 stycznia 2017 r. Realizacja projektu rozpocznie się po 
rejestracji i trwać będzie do końca lipca 2017 r. Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności terenu dla 
krajowych i zagranicznych turystów i zwiększenie odwiedzalności, świadomości i promocji dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego poprzez wspólną kampanię promocyjną. W ramach projektu przewiduje się wydanie 
trójjęzycznego przewodnika prezentującego dziedzictwo kulturowe Karkonoszy po obu stronach granicy (produkty 
regionalne, rzemiosło, architektura), udział w targach turystycznych oraz promocję na stronach internetowych. 

Id: PSSRK-AEYPU-WPDMU-RECEF-ZUWHL. Podpisany Strona 1




