
Uchwała Nr 466/XVIII/2016
Rady Miasta Lublin

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie Gminy Lublin na lata 2016-2019 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo

w ramach projektu pt. PPI2Innovate - „Capacity building to boost usage of PPI
in Central Europe” („Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania 
Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej”)

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 i 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) - Rada Miasta Lublin uchwala,
co następuje:

§ 1
Zatwierdza do realizacji w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2019 r. projekt 

PPI2Innovate - „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” („Budowanie 
potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne 
Rozwiązania w Europie Środkowej”), współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa
(2014-2020).

§ 2
Zabezpiecza w budżecie Gminy Lublin na lata 2016-2019 środki finansowe na bieżącą 

realizację projektu w kwocie 565 371,89 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 
trzysta siedemdziesiąt jeden złotych, osiemdziesiąt dziewięć groszy), w tym w roku 2016 - 
69 433,70 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote, 
siedemdziesiąt groszy), w roku 2017 - 151 165,44 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt jeden 
tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych, czterdzieści cztery grosze), w roku 2018 -
237 767,44 PLN (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt 
siedem złotych, czterdzieści cztery grosze), w roku 2019 - 107 005,31 PLN (słownie: sto 
siedem tysięcy pięć złotych, trzydzieści jeden groszy).

§ 3
Projekt finansowany będzie w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

natomiast 15% stanowić będzie wkład własny pieniężny Gminy Lublin w kwocie 84 805,78 
PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięć złotych, siedemdziesiąt osiem 
groszy), w tym w roku 2016 - 10 415,04 PLN (słownie: dziesięć tysięcy czterysta 
piętnaście złotych, cztery grosze), w roku 2017 - 22 674,82 PLN (słownie: dwadzieścia 
dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote, osiemdziesiąt dwa grosze), w roku 2018 
- 35 665,12 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych, 
dwanaście groszy), w roku 2019 - 16 050,80 PLN (słownie: szesnaście tysięcy pięćdziesiąt 
złotych, osiemdziesiąt groszy).
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§ 4
Wyraża zgodę na zawarcie umowy partnerskiej z Partnerem Wiodącym, agencją 

sektorową - Közép-dunánt úli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (Węgry) 
oraz z partnerami projektu: organizacją wsparcia biznesu - DEX Innovation Centre 
(Republika Czeska), uczelnią wyższą - Università degli Studi di Torino (Włochy), organem 
administracji regionalnej - Regione Piemonte (Włochy), organizacją wsparcia biznesu - 
Zavod Tehnološka mreža ICT (Słowenia), organem administracji rządowej - Ministrstvo
za javno upravo (Słowenia), organem administracji regionalnej - Somogy Megyei 
Önkormányzat (Węgry), agencją sektorową - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 
inovacije i investicije (Chorwacja) oraz agencją sektorową - Rzeszowską Agencją Rozwoju 
Regionalnego S.A. (Polska) w celu wspólnej realizacji Projektu.

§ 5
Warunkiem realizacji projektu PPI2Innovate - „Capacity building to boost usage of PPI 

in Central Europe” („Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień 
Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej”) jest podpisanie umowy
o dofinansowanie projektu.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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