
Uchwała Nr 560/XXI/2016
Rady Miasta Lublin

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 
Gminy Lublin na lata 2017-2022 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu 

RCIA - Regionalne Porozumienie Przemysłów Kreatywnych - od rekomendacji 
europejskich przez poprawę regionalnej polityki skierowanej na rozwój

przemysłów kreatywnych do poprawy warunków ekonomicznych

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

§ 1
Zatwierdza do realizacji projekt RCIA - Regionalne Porozumienie Przemysłów Kreatywnych - 

od rekomendacji europejskich przez poprawę regionalnej polityki skierowanej na rozwój 
przemysłów kreatywnych do poprawy warunków ekonomicznych (Regional Creative Industries 
Alliance - From European recommendations to better regional CCI policies for a more 
competitive economy) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020.

§ 2
Zabezpiecza w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2022 środki finansowe na bieżącą 

realizację projektu w kwocie 631 001,00 PLN (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy jeden 
złoty), w tym w roku 2017 - 106 093,00 PLN (słownie: sto sześć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy 
złote), w roku 2018 - 190 387,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta 
osiemdziesiąt siedem złotych), w roku 2019 - 235 440,00 PLN (słownie: dwieście trzydzieści 
pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych), w roku 2020 - 54 500,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt 
cztery tysiące pięćset złotych), w roku 2021 - 39 167,00 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć 
tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych), w roku 2022 - 5 414,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 
czterysta czternaście złotych).

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

natomiast 15% stanowić będzie wkład własny pieniężny Gminy Lublin w kwocie 94 651,00 PLN 
(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych), w tym w roku 
2017 - 15 914,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset czternaście złotych), w roku 
2018 - 28 558,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych), 
w roku 2019 - 35 316,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta szesnaście złotych),
w roku 2020 - 8 175,00 PLN (słownie: osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych), w roku 
2021 - 5 875,00 PLN (słownie: pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), w roku 2022 - 
813,00 PLN (słownie: osiemset trzynaście złotych).

§ 4
Wyraża zgodę na zawarcie umowy partnerskiej z Partnerem Wiodącym Projektu Austria 

Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (Austria) oraz z partnerami projektu: Public Service
of Wallonia (Belgia), Creative Business Cup (Dania), North-West Regional Development 
Agency (Rumunia), Region of Central Greece (Sterea Ellada) (Grecja), Joint Stock Company 
“Development finance institution Altum” (Łotwa), IDM Suedtirol / Alto Adige (Włochy) oraz 
Barcelona Official Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation (Hiszpania) w celu 
wspólnej realizacji Projektu.
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§ 5
Warunkiem realizacji projektu jest podpisanie przez lidera umowy o dofinansowanie projektu 

oraz umowy pomiędzy partnerami.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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