
UCHWAŁA NR XXIII/559/16
RADY MIASTA GDYNI

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „MEMTRAIN: Memory 
Training for Older Adults (55+) Linking Physical Exercise and Brain Training to Promote Healthy Ageing” 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, 
młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, 

szkolenia i młodzieży.

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

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „MEMTRAIN: 
Memory Training for Older Adults (55+) Linking Physical Exercise and Brain Training to Promote Healthy 
Ageing” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, 
młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, 
szkolenia i młodzieży.

2. Głównym celem projektu jest zapewnienie praktycznego rozwiązania dla poparcia naukowej teorii mówiącej 
o tym, że trening mentalny oraz fizyczny mają pozytywny wpływ na zmniejszenie degeneracji mózgu u osób 
powyżej 55 roku życia.

3. Partnerami projektu są Czechy, Słowenia, Włochy, Irlandia, Hiszpania oraz Polska. Liderem projektu jest 
organizacja pozarządowa Prave ted! o.p.s. z Czech.

4. Realizację projektu, o którym mowa w ust. 1 powierza się Gdyńskiemu Centrum Sportu.

§ 2. 1. Całkowity koszt projektu, o którym mowa §1 ust. 1 wynosić będzie 633.000,00 zł (sześćset trzydzieści 
trzy tysiące złotych 00/100).

2. Maksymalny udział finansowy Gminy Miasta Gdyni w projekcie, o którym mowa §1 ust. 1 wynosić będzie 
92.373,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100), w tym 100% dofinansowania 
z Unii Europejskiej.

3. Środki finansowe związane z udziałem Gminy Miasta Gdyni w projekcie, o którym mowa w §1 ust. 1 
zostaną zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Gdyni na lata 2016 – 2018.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni
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