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Atrakcyjność turystyczna to od wielu lat jeden z podstawowych atutów naszego województwa. Jeste-
śmy doceniani za walory przyrodniczo-krajobrazowe, przede wszystkim góry i mające silną markę Biesz-
czady. Wśród skojarzeń związanych z regionem znajdują są również Jezioro Solińskie, zabytki architektury 
drewnianej, uzdrowiska i skansen w Sanoku. Podkarpacie to także wolność i nieograniczona przestrzeń, 
nieskażone środowisko naturalne i atrakcje turystyczne dostępne o każdej porze roku. 

Ten wizerunek województwa podkarpackiego chcemy poszerzyć o jeszcze jeden aspekt – atrakcyj-
ność gospodarczą. Nasze inteligentne specjalizacje – informatyka i telekomunikacja, lotnictwo i kosmo-
nautyka oraz motoryzacja – to wysoko innowacyjne branże, które sprzyjają powstawaniu przełomowych 
technologii. W Rzeszowie swoją siedzibę ma m.in. Asseco Poland – jeden z liderów branży informatycznej 
w Europie, obecny w ponad 54 krajach na całym świecie. Spółka w tym roku zdobyła prestiżową nagrodę 
w międzynarodowym konkursie „Innovators 2018” amerykańskiego magazynu „Global Finance”. Świato-
wej klasy klaster „Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza” wytwa-
rza 90% polskiej produkcji lotniczej, a zatrudnienie znajduje tu niemal 30 tys. pracowników. Warto przy 
tym wspomnieć, że „Dolina Lotnicza” została uznana za najlepszą instytucję otoczenia biznesu w Polsce 
podczas PAIH Expo 2018 – Pierwszego Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą. Rozwój branży mo-
toryzacyjnej wspiera z kolei stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna oraz klaster Wschodni Sojusz 
Motoryzacyjny, a  stały dopływ wykwalifikowanej kadry zapewniają szkoły techniczne i  zawodowe, jak 
i uczelnie. Na Podkarpaciu działa już 160 firm motoryzacyjnych, skupiających 6% sektora w skali krajowej.

Bliskość rozwijających się rynków Europy Środkowo-Wschodniej, młoda, wysoko wyszkolona kadra, 
dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna (połączenia drogowe, autostrada, kolejowe i lotnicze) czynią Pod-
karpacie miejscem niezwykle atrakcyjnym i przyjaznym inwestorom. Chcąc wzmocnić ten przekaz, Sa-
morząd w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” organizuje i bierze 
udział w wielu wydarzeniach o charakterze gospodarczym i promocyjnym, takich jak: Światowa Wystawa 
EXPO w  Astanie, Forum Ekonomiczne w  Krynicy, Kongres 590, targi TSLA EXPO. Do udziału w  misjach 
gospodarczych i targach zachęcamy również podkarpackich przedsiębiorców, oferując im wsparcie w po-
staci dofinansowania wyjazdu. 

Zapraszam do lektury.

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego

Biuletyn w wersji mobilnej dostępny jest pod adresami:
rpo.podkarpackie.pl oraz http://online.smartlink.pl/zobacz-zmiany-04-2018/

Można go również obejrzeć, skanując zamieszczony obok kod.

Mocne strony regionu
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W Polańczyku 1 października 2018 r. podpisano aneks do 
Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, 
uwzględniając realizację ministerialnego „Programu dla Biesz-
czad”. Jest on adresowany do gmin powiatu bieszczadzkiego 
(Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne), leskiego (Baligród, Cisna, 
Lesko, Olszanica, Solina), sanockiego (Komańcza, Zagórz, Ty-
rawa Wołoska) oraz przemyskiego (Bircza). Pula środków prze-
znaczona na rozwój regionu to około 1 mld zł. Program zakłada, 
że Bieszczady będą się rozwijać w  czterech kierunkach. Mają 
być: bliskie, przyjazne dla mieszkańców, zielone i przedsiębior-
cze. Bieszczady bliskie to bezpieczna droga do szkoły i pracy, 
szybkie połączenia z miastami regionalnymi oraz szybki i bez-
pieczny dla turystów dojazd w  Bieszczady. W  obszarze trans-
portowym zainwestowano już około 200 mln zł. Przygotowy-

wana jest budowa drogi S19 od Rzeszowa do granicy państwa. 
W  planach jest modernizacja ciągów komunikacyjnych, m.in. 
DK84 łączącej Sanok, Zagórz, Lesko, Ustrzyki Dolne z  grani-
cą ukraińską oraz DK28 łączącej S19 z Sanokiem, Przemyślem 
i  granicą państwa w  Medyce. Bieszczady dla mieszkańców 
to dostęp do usług społecznych i  zdrowotnych, dobrej jako-
ści edukacji oraz miejsc rekreacji i sportu. Bieszczady zielone  
to czysta energia oraz czyste rzeki i Jezioro Solińskie. Na wspar-
cie inwestycji związanych z ochroną środowiska przeznaczono 
już 60 mln zł. Realizowane są m.in. inwestycje wodno-kanali-
zacyjne w  gminach Czarna, Ustrzyki Dolne, Cisna, Solina, Ko-
mańcza i  Zagórz. Bieszczady przedsiębiorcze to działania 
zmierzające do stworzenia w  Bieszczadach kompleksowej 
i konkurencyjnej marki turystycznej.
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Główna nagroda Camerimage 2018  
dla Podkarpacia

Pełna optymizmu historia o spełnionych 
marzeniach pani Katarzyny Być ze Zgłobnia, 
jednej z  bohaterek kampanii promocyjnej 
„Zmieniamy Podkarpackie z Funduszami Eu-
ropejskimi – dołącz do bohaterów lokalnych 
zmian”, zagwarantowała Urzędowi Marszał-
kowskiemu Województwa Podkarpackiego 
główną nagrodę w  konkursie spotów re-
klamowych „Fundusze Europejskie w kadrze”. Jury postanowiło: „docenić uniwersalną 
historię zwykłego człowieka, z  którą łatwo się utożsamić i  przekonać dzięki niej, jak 
w  praktyce działają fundusze unijne”. Doceniono również filmowy warsztat naszego 
spotu. „Fundusze Europejskie w kadrze” to jedna z imprez towarzyszących Międzynaro-
dowemu Festiwalowi Filmowemu Camerimage w Bydgoszczy. W tym roku konkurs od-
był się już po raz dziewiąty, a nasz urząd otrzymał nagrodę główną po raz drugi z rzędu. 
W walce o najlepszy spot walczyło 20 filmów. Filmy z udziałem wszystkich bohaterów 
zmian w województwie podkarpackim można zobaczyć na specjalnie stworzonej pod-
stronie www.zycie.pl/zmieniamy-podkarpackie. 

Festiwal poświęcony twórczości Edwarda Stachury wpisał 
się już na stałe w kalendarz imprez organizowanych w naszym 
województwie. Miejsce, w  którym się odbywa, nie jest przy-
padkowe. We wsi Smolnik nad Sanem, usytuowanej w otulinie 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, wśród wspaniałej przy-
rody artysta szukał natchnienia do tworzenia. Festiwal oprócz 
pielęgnowania dorobku literackiego Stachury ma również 
na celu promowanie młodych talentów. Dlatego corocznie 
odbywają się warsztaty dla wokalistów, podczas których po-
wstają nowe aranżacje i interpretacje piosenek. Są one potem 
prezentowane jako muzyczny spektakl poetycki. W  ramach 
tegorocznej VII edycji odbył się także konkurs literacki im. 
Edwarda Stachury dla uczniów szkół średnich z województw 
podkarpackiego i  kujawsko-pomorskiego. Z  49 zgłoszonych 

prac konkursowych wybrano wiersz „Jezioro”, którego autorką 
jest Natalia Choma z Hadli Szklarskich oraz utwór prozatorski 
„Dziennik znikania” napisany przez Annę Betleję z Przemyśla. 
Nagrody wręczono podczas koncertu „Cała jaskrawość”, który 
odbył się 25 listopada w  sali widowiskowej Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Rzeszowie. 

Organizatorami wydarzenia są Urzędy Marszałkowskie 
Województwa Podkarpackiego i  Kujawsko-Pomorskiego. 
Osada turystyczna Wilcza Jama w Smolniku, gdzie odbywa-
ją się warsztaty i  koncert, powstała dzięki dofinansowaniu 
z RPO WP na lata 2007-2013.

„Festiwal Stachura” już za nami 

Podczas koncertu w Smolniku marszałek Władysław Ortyl odebrał z rąk Piotra 
Całbeckiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, główną nagrodę, którą 
otrzymaliśmy w konkursie spotów reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze”
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Naszym celem jest stałe budowanie wizerunku Podkarpackiego jako 

nowoczesnego i atrakcyjnego regionu, który dynamicznie rozwija się 

dzięki innowacyjnym technologiom i wysoko wyspecjalizowanym 

kadrom kształcącym się na podkarpackich uczelniach – mówi Maciej 

Jaskot, dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.
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Wielowymiarowy region

Niedawno ruszyła kampania „Podkarpackie. Wyższy po-
ziom innowacji”. Jaki dominuje w niej przekaz? 

Kampania ruszyła w lipcu tego roku. Chcieliśmy w niej za-
prezentować ogromny potencjał gospodarczy, jaki posiada 
nasze województwo. Naszym celem jest stałe budowanie wi-
zerunku Podkarpackiego jako nowoczesnego i  atrakcyjnego 
regionu, który dynamicznie rozwija się dzięki innowacyjnym 
technologiom i  wysoko wyspecjalizowanym kadrom kształcą-
cym się na podkarpackich uczelniach. Ponadto chcemy zwró-
cić uwagę na coraz lepszą dostępność komunikacyjną regionu 
oraz doskonałe warunki do życia, które mogą stanowić zachętę 
do zamieszkania właśnie tutaj. Czyste środowisko, walory przy-
rodnicze, kulturowe, turystyczne i bezpieczeństwo to czynniki 
pozytywnie wpływające na jakość i komfort życia mieszkańców. 

Do kogo jest skierowana kampania i jaki jest jej budżet?

Nasze działania kierujemy głównie do krajowych i  za-
granicznych firm – potencjalnych inwestorów, partnerów 
i  klientów, w  tym ze środowisk polonijnych, organizacji go-
spodarczych i  okołobiznesowych, a  także do pracowników 
i studentów instytucji naukowych, osób zamierzających zało-
żyć firmę lub start-up. Zabiegamy też o uwagę organizatorów 
wydarzeń ogólnokrajowych i  międzynarodowych oraz tury-
stów, m.in. biznesowych, zachęcając ich do korzystania z usług 
naszego nowoczesnego Centrum Wystawienniczo-Kongre-
sowego Województwa Podkarpackiego – G2A Arena. Budżet 
kampanii to prawie 1,5 mln zł i jest on w całości finansowany 
w ramach działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości RPO WP 
na lata 2014-2020. 
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Wykorzystanie różnorodnych kanałów komunikacyjnych 
(internetu, mediów społecznościowych, prasy, radia, bilbor-
dów) umożliwiło nam wielokrotne docieranie z przekazem do 
wybranych grup docelowych. Zaplanowaliśmy m.in. spoty ra-
diowe w 16 regionalnych stacjach radiowych w miastach woje-
wódzkich (łącznie 510 emisji), kampanię reklamową na 6 por-
talach biznesowych i turystycznych (zakładającą 5 mln odsłon), 
artykuły sponsorowane i reklamy w prasie lokalnej (10 tytułów), 
ogólnopolskiej (8) i zagranicznej (2). O odbywających się wyda-
rzeniach, inwestycjach i ciekawostkach z regionu informowali-
śmy na Facebooku (@Podkarpackie.Przestrzen.Otwarta), Insta-
gramie (@VisitPodkarpackie) i  Twitterze (@GoPodkarpackie). 
Nawiązaliśmy współpracę z 16 influencerami zajmującymi się 
tematyką biznesową i turystyczną, których zaprosiliśmy do po-
znania regionu. Dzięki temu powstały zdjęcia, filmy i artykuły.

Podkarpacie cały czas postrzegane jest jako region tury-
styczny – atrakcyjny pod względem przyrodniczym i kul-
turowym, a mniej jako silny pod względem gospodarczym.

Zgadza się. Dlatego kampania ma wpłynąć na zmianę tego 
jednowymiarowego postrzegania regionu. Choć Podkarpacie 
ma wiele atutów, to w badaniach opinii publicznej, które prze-
prowadzamy co roku we współpracy m.in. z Kantar Public, re-
gion utożsamiany jest głównie z Bieszczadami. Jesteśmy dum-
ni z  tego, lecz wolelibyśmy, żeby przekaz był pełny. Owszem 
– posiadamy duże obszary dziewiczej natury, jak dzikie Biesz-
czady, nieprzetarte szlaki Beskidu Niskiego i magiczne Rozto-
cze Wschodnie, lecz rozwijamy też nowoczesną gospodarkę 
opartą na innowacyjnych technologiach. Dlatego utrwalanie 
wspomnianego przekazu, jak również budowanie wizerunku 
regionu jako innowacyjnego i dynamicznie rozwijającego się 
obszaru południowo-wschodniej Polski jest jak najbardziej 
uzasadnione i zamierzone.

W kampanii zwracamy uwagę na trzy branże, które wybra-
liśmy jako nasze inteligentne specjalizacje, czyli informatykę 
i  telekomunikację, lotnictwo i  kosmonautykę oraz motory-

zację. Informatyka to najdynamiczniej rozwijający się sektor 
w  regionie. Rzeszów jest na drugim miejscu w  Europie pod 
względem zapotrzebowania na pracowników w  sektorze IT. 
Co dziesiąty informatyk w  Polsce ukończył studia w  Rzeszo-
wie. Mamy wysoko rozwinięte zaplecze B+R (Politechnika 
Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania). Nieba-
gatelny wpływ na siłę gospodarczą regionu ma też sektor lot-
niczy – światowej klasy klaster Dolina Lotnicza wytwarza 90% 
krajowej produkcji w tej branży. Podobnie zresztą jak przemysł 
motoryzacyjny – swoje zakłady ulokowało u nas wielu świato-
wych potentatów z tej gałęzi gospodarki.

Jest jeszcze czwarta inteligentna specjalizacja – jakość ży-
cia. Jak jest promowana w kampanii?

Pojęcie „jakość życia” jest szerokim sformułowaniem i  za-
wiera w sobie wiele różnorodnych aspektów, na które składa-
ją się takie obszary, jak: produkcja i  przetwórstwo żywności 
najwyższej jakości, nowoczesna i  zrównoważona turystyka, 
zdrowie i dobrostan, a także przemysł „zielonych” technologii 
(odnawialne źródła energii, energooszczędne i  inteligentne 
budownictwo). Pod względem turystycznym nasze wojewódz-
two jest jednym z najatrakcyjniejszych w skali kraju, a nawet 
Europy. Niezaprzeczalnym atutem jest dobrze rozwinięte eko-
logiczne rolnictwo oraz zdrowa tradycyjna żywność – jeste-
śmy krajowym liderem w liczbie zarejestrowanych produktów 
tradycyjnych, których mamy obecnie 227. Kulinarne tradycje 
regionu promuje m.in. szlak kulinarny „Podkarpackie Smaki” 
skupiający miejsca, w których serwowane są zarówno potrawy 
etniczne, dworskie, jak i te pochodzące z kuchni ormiańskiej, 
tatarskiej, żydowskiej czy niemieckiej. W  2017 r. szlak zdobył 
tytuł Siódmego Cudu Polski w plebiscycie magazynu „National 
Geographic”. Piękne i czyste środowisko naturalne oraz boga-
te walory przyrodnicze, kulturowe i  turystyczne czynią więc 
z Podkarpacia znakomitą przestrzeń do życia i wypoczynku.

Czy promowanie jakości życia może być atutem w przycią-
ganiu inwestorów?

Zdecydowanie tak. Promowanie regionu jako atrakcyjne-
go miejsca do życia i pracy jest tutaj kluczem. Warto przy tym 
wspomnieć, że 3 najbezpieczniejsze miasta w  Polsce to Rze-
szów, Tarnobrzeg i Krosno. Bogate pakiety turystyczne cieszą 
się coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców 
i inwestorów. Przyjeżdżając do nas w celach biznesowych, po 
zakończonej pracy mogą zostać tu na dużej i  odkrywać wy-
jątkowe walory regionu: turystyczne, kulturalne i  kulinarne. 
Słynne i medialne hasło „rzuć wszystko i wyjedź w Bieszczady” 
doskonale opisuje niniejszy trend.

Kampania będzie widoczna także na tradycyjnych no-
śnikach – bilbordach i  w  prasie. Czy ma to sens w  dobie 
wszechobecnego internetu?

Różnorodny dobór nośników reklamy jest przemyślany. 
Zdecydowaliśmy się na promocję regionu na bilbordach w naj-
większych miastach Polski – Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, 
Gdańsku, Poznaniu, Katowicach i Łodzi – aby wzbudzić reakcję 
i zainteresowanie ich mieszkańców. Postanowiliśmy uwzględ-
nić w komunikacji hasła powiązane z poszczególnymi miejsca-
mi, np. w Łodzi – obierz kurs na rozwój, w Warszawie – nie stój 

W SWOICH DZIAŁANIACH 

NIE SKUPIAMY SIĘ TYLKO NA 

DZIAŁANIACH KOMUNIKACYJNO

INFORMACYJNYCH. NIEZWYKLE 

ISTOTNYM ELEMENTEM JEST 

WSPÓŁPRACA Z LIDERAMI 

POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ 

DZIAŁAJĄCYMI M.IN. 

W KLASTRACH I INSTYTUCJACH 

OTOCZENIA BIZNESU
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w korkach, zacznij latać, czy w Krakowie – prawdziwa sztuka 
to podbój kosmosu. Jeśli chodzi o  prasę, to ten nośnik gwa-
rantuje nam dotarcie do grupy docelowej, która nadal korzysta 
z mediów tradycyjnych. Warto przy tym wspomnieć, że nasze 
działania w mediach dostosowaliśmy do terminów istotnych 
wydarzeń gospodarczych. Przykładowo aktywność medialna 
była zwiększona w  ramach udziału województwa w  Forum 
Ekonomicznym w Krynicy, a najbardziej intensywna była pod-
czas Kongresu 590, jednego z najważniejszych wydarzeń go-
spodarczych w kraju, który w tym roku odbył się po raz trzeci 
(15-16 listopada) w nowoczesnym Centrum Wystawienniczo-
-Kongresowym Województwa Podkarpackiego – G2A Arena.

Czy zaplanowana jest odsłona zagraniczna? Jeśli tak, to na 
jakich rynkach?

Obecna kampania promocyjna w  80% dotyczy kraju, ale 
w ramach pozostałych 20% chcemy dotrzeć do odbiorcy zagra-
nicznego, by pokazać, że szybko, dogodnie i komfortowo może 
do nas dotrzeć. Kluczem jest tu z pewnością duża dostępność 
komunikacyjna województwa dzięki Międzynarodowemu Por-
towi Lotniczemu Rzeszów Jasionka obsługującemu niemal 700 
tys. pasażerów rocznie, a także magistrali kolejowej i oczywiście 
autostradzie A4, łączącej Europę Zachodnią ze Wschodem. Te 
elementy braliśmy pod uwagę, decydując się na zagraniczne 
lokalizacje, do których ma docierać nasza kampania. Myślę tu-
taj o  Niemczech (dzięki połączeniom lotniczym Rzeszów jest 
doskonale skomunikowany z  Monachium) i  Wielkiej Brytanii. 
Nie możemy również zapomnieć o Polonii Amerykańskiej, która 
dzięki bezpośrednim połączeniom lotniczym z  Nowego Jorku 
do Rzeszowa może łatwo i szybko zapoznać się z wyjątkowym 
potencjałem gospodarczym i turystycznym Podkarpacia.

Które z poprzednich kampanii gospodarczych przyniosły 
największy sukces? Czy miały konkretne przełożenie na 
wyniki gospodarcze?

To pierwsza tego typu kampania gospodarcza regionu. 
W swoich działania nie skupiamy się tylko na działaniach ko-

munikacyjno-informacyjnych. Niezwykle istotnym elementem 
jest współpraca z liderami poszczególnych branż działającymi 
m.in. w  klastrach i  instytucjach otoczenia biznesu. To dzięki 
ich wiedzy i doświadczeniu możliwa jest realizacja wspólnych 
i merytorycznych działań, w tym m.in. misji gospodarczych, za-
równo przyjazdowych, jak i wyjazdowych. 

Z pewnością jest jeszcze za wcześnie, aby oceniać efektyw-
ność obecnej kampanii, ale jestem przekonany, że właściwe 
zidentyfikowanie potrzeb i odpowiedni dobór narzędzi komu-
nikacyjnych pozwoli nam dotrzeć z określonym przekazem do 
wybranych grup docelowych.

Obserwuje Pan zapewne kampanie innych polskich i euro-
pejskich regionów. Które się wyróżniają?

Od dłuższego czasu obserwuję rozwój naszego sąsiada, 
czyli Małopolski. To, w jaki sposób budowana jest marka tego 
regionu, jest imponujące. Wiele dobrych praktyk staramy się 
zaadaptować na Podkarpaciu. Kluczowym i  strategicznym 
działaniem było np. odświeżenie komunikacji wizualnej re-
gionu. Teraz Podkarpackie, jako przestrzeń otwarta na rozwój, 
naukę, kulturę i  sport, jest jeszcze precyzyjniej, skuteczniej 
i efektowniej pokazywane.

Jak region będzie się promować w 2019 r?

Przede wszystkim konsekwentnie i z określoną koncepcją. 
Będziemy kontynuować przekaz, że Podkarpacie to atrakcyj-
ne miejsce do życia i pracy. W przyszłym roku chcemy dotrzeć 
na większą skalę do odbiorców zagranicznych. Mamy na to 
pomysł i postaramy się go skutecznie zrealizować. Zachęcam 
do śledzenia naszego fanpage’a  https://www.facebook.
com/podkarpackie.przestrzen.otwarta/ i  odwiedzin nowo 
tworzonej strony internetowej poświęconej promocji nasze-
go wyjątkowego regionu.

Rozmawiał Andrzej Szoszkiewicz

3,57 3,54 3,51 3,493,61

4,18 3,89 3,73 3,643,69

Najczęstsze skojarzenia z województwem podkarpackim

Bieszczady
Jezioro 

Solińskie

Region oferujący 
nieskażone  

środowisko naturalne

Region atrakcyjny 
turystycznie o każdej 

porze roku

Region kojarzący się 
z wolnością i nieograniczoną 

przestrzenią

Region warty polecenia 
turystom chcącym 

przyjechać z zagranicy

Region bogaty 
w zabytki architektury 

drewnianej

Region znany 
z uzdrowisk

Region bogaty 
w zamki i pałace

Skansen 
w Sanoku

Źródło: „Wizerunek województwa podkarpackiego” raport Kantar Public dla UMWP (według największych wartości średnich 
ze skal 1-5, od zdecydowanie nie kojarzy się z województwem do zdecydowanie się kojarzy z województwem), 2017 r.
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Jak wynika z raportu „Działalność 

innowacyjna przedsiębiorstw w latach 

2014-2016”, przygotowanego przez Główny 

Urząd Statystyczny, największy odsetek 

przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych, 

które współpracowały w zakresie działalności 

innowacyjnej, odnotowano w województwie 

podkarpackim (odpowiednio 41,4% i 73,4%). 

Jest szansa, że trend ten zostanie utrzymany, 

ponieważ są pieniądze na innowacje i miejsca, 

gdzie można nad nimi pracować.

Innowacje 
motorem rozwoju
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Przestrzeń, badania i wsparcie  

Współpraca z innymi podmiotami to istotny element dzia-
łalności przedsiębiorstwa. Umożliwia szerszy dostęp do wie-
dzy i nowych technologii, obniża koszty i ryzyko prowadzonej 
działalności oraz sprzyja wymianie doświadczeń. We wspo-
mnianym raporcie głównymi partnerami przedsiębiorstw 
w zakresie działalności innowacyjnej byli dostawcy wyposaże-
nia, materiałów, komponentów i oprogramowania, firmy z tej 
samej branży i szkoły wyższe. Coraz częściej stają się nimi też 
instytucje otoczenia biznesu, które oferują przedsiębiorstwom 
usługi B+R. To m.in. Podkarpacki Park Naukowo-Technologicz-
ny AEROPOLIS działający w strukturach Rzeszowskiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego SA, zajmujący prawie 170 ha. Idea Par-
ku zakłada wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na każdym 
etapie. Dla najmłodszych przedsiębiorców powstał Preinku-
bator Akademicki, dla młodych firm Inkubator Technologiczny 
AEROPOLIS, a dla tych dłużej działających stworzyliśmy strefy 
inwestycyjne, gdzie można rozwijać własny biznes – wyjaśnia 
Barbara Kostyra, dyrektor PPNT. Strzałem w dziesiątkę okaza-
ło się stworzenie przestrzeni do prowadzenia biznesu, przede 
wszystkim powierzchni produkcyjno-usługowej, ponieważ 
o nią najbardziej zabiegają przedsiębiorcy. Uzbrajanie terenu, 
budowa hal produkcyjnych czy biur nie różni się od działalno-
ści deweloperskiej, tymczasem Park to coś więcej. – Oferujemy 
doradztwo z dziedziny księgowo-podatkowej, prawnej, wzor-
nictwa przemysłowego oraz rzecznika patentowego. Jest też 
możliwość wykonania specjalistycznych badań – wymienia 
Barbara Kostyra. 

Park powstawał w  trzech etapach. W  ostatnim w  podrze-
szowskiej Jasionce zbudowano obiekt, w którym oprócz hal do 
wynajęcia stworzono Laboratorium Materiałoznawstwa i  Pro-
totypowania. Wyposażono je w  urządzenia wskazane przez 
przedsiębiorców. – Laboratorium ma m.in. największą w Polsce 
cywilną komorę do badań starzeniowych, która ma zmienno-
temperaturowe warunki od -60°C do +110°C. Sporym zainte-
resowaniem cieszy się prototypownia, w skład której wchodzi 
skaner optyczny 3D oraz dwie drukarki działające w  różnych 
technologiach druku 3D – wylicza Anna Strusińska, technolog 
ds. jakości w  Laboratorium Materiałoznawstwa i  Prototypo-

wania AEROPOLIS. Korzystają z  tego głównie firmy działające 
w strefie inwestycyjnej, w tym m.in. Heli-One Poland, która zaj-
muje się serwisowaniem śmigłowców. Z kolei firma ML System 
w  komorze testuje swoje panele fotowoltaiczne (najdłuższe 
z  takich badań trwało nieprzerwanie 80 dni). Istniejące od li-
stopada 2015 r. laboratorium wykonało już ponad 130 usług.

Warto dodać, że Park wcześniej utworzył dwa laboratoria, 
których operatorami są rzeszowskie uczelnie – Politechnika 
i  Uniwersytet. Politechnika oferuje badania związane z  prze-
mysłem lotniczym, m.in. wytrzymałościowe, i oznaczanie wła-
ściwości próbek materiałów, w  tym kompozytów. Wykonuje 
je dla podkarpackich firm, ale ma też zlecenia z Krakowa czy 
Politechniki Warszawskiej. Drugie laboratorium, którego ope-

ratorem jest Uniwersytet Rzeszowski, przeprowadza badania 
z dziedziny biotechnologii. Naukowcy zajmują się m.in. bada-
niami kultur in vitro i uprawą roślin o specjalnych parametrach.

Firmy działające w Parku mogą liczyć nie tylko na wynajem 
powierzchni w preferencyjnych cenach, ale też na kompleksowe 
doradztwo i badania w specjalistycznych laboratoriach. Łącznie 
do inkubatorów weszło już 98 firm, a proces inkubacji zakończy-
ło 41 z nich. Liczba utworzonych miejsc pracy zbliża się do 6 tys.
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Biznesowa symbioza  

Mikro-, małe i średnie firmy z Podkarpacia z branży lotniczej 
korzystają także ze wsparcia rzeszowskiego Stowarzyszenia B-4, 
które aktualnie oferuje m.in. usługi szkoleniowe, proinnowacyj-
ne usługi doradcze i badawczo-rozwojowe. Stowarzyszenie jest 
również koordynatorem klastra Podkarpackie Powiązanie Koope-
racyjne – Klaster Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego, który ma już 
54 członków, w tym 40 MŚP. I to właśnie dla przedsiębiorstw zrze-
szonych w ramach klastra Stowarzyszenie wybudowało w 2011 r. 
w Krośnie halę badawczo-rozwojową sfinansowaną z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach realizacji ko-
lejnego projektu, dofinansowanego także z PO IG, hala została 

wyposażona. Dzięki temu obok części produkcyjnej powstało za-
plecze badawcze w postaci laboratorium elektronicznego. Szyb-
ko okazało się jednak, że zgromadzony tam sprzęt nie wystarcza, 
stąd pomysł na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego 
Innowacyjnych Technologii Lotniczych w Krośnie. Powstaje ono 
dzięki 3,1 mln zł dotacji pozyskanej z działania 1.2 Badania prze-
mysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia RPO WP. Całkowita 
wartość inwestycji to 5,5 mln zł. Centrum jest jeszcze urządzane, 
bowiem projekt zakończy się w czerwcu przyszłego roku. Już te-
raz dysponuje m.in. rejestratorem parametrów elektrycznych ze-
społów napędowych, stanowiskiem zespołów napędowych, sta-
nowiskiem pomiarowym do badań źródeł zasilania, hamownią 
do badań silników elektrycznych, oprogramowaniem do analiz 
przepływowych i obliczeń wytrzymałościowych oraz kompute-
rami do prac obliczeniowo-konstrukcyjnych. W trakcie realizacji 
jest ruchomy tunel aerodynamiczny, który może poruszać się po 
pasie startowym i mierzyć siły aerodynamiczne, w tym charak-
terystyki lotniczych zespołów napędowych oraz śmigieł i wirni-
ków do bezzałogowych aparatów latających. – Hitem naszego 
laboratorium stał się pakiet oprogramowania ANSYS do obliczeń 
przepływowych CFD oraz wytrzymałościowych MES. To najbar-
dziej zaawansowane oprogramowanie tego typu dostępne na 
rynku – mówi Jan Muchowski, kierownik prac badawczo-rozwo-
jowych w Stowarzyszeniu B-4. 

Firmy mogą w Centrum samodzielnie wykonywać badania 
lub skorzystać z  usług pracowników Stowarzyszenia. Sprzęt 
kupiony do Centrum jest nieoceniony w kolejnych projektach 

realizowanych przez samo Stowarzyszenie. – Pracujemy nad hy-
brydowym układem konstrukcyjnym łączącym cechy śmigłow-
ca, samolotu i wiatrakowca. Chcemy wykorzystywać ich najlep-
sze właściwości, tworząc nowoczesnego drona – wyjaśnia Jan 
Muchowski. Dron może być używany np. w inspekcji linii wyso-
kiego napięcia. – Tam, gdzie dron ma się zatrzymać, wykorzy-
stamy właściwości śmigłowca, a gdy będzie leciał od słupa do 
słupa – właściwości samolotu oraz wiatrakowca – dodaje.

Stowarzyszenie B-4 pracuje też nad prototypem specjal-
nego pojazdu dla nurków (wsparcie z  Programu Operacyj-
nego Inteligentny Rozwój), a  kupione oprogramowanie do 
analiz przepływowych CDF oraz obliczeń wytrzymałościo-
wych jest intensywnie wykorzystywane do niezbędnych ob-

liczeń. – Mając halę z zapleczem produkcyjnym do tworzenia 
prototypów oraz zaplecze badawcze, jesteśmy w  stanie za-
oferować naszym klastrowym, a  także zewnętrznym firmom 
pełny wachlarz usług. Z  czasem chcemy to wykorzystać ko-
mercyjnie. Pierwsze zlecenia, m.in. od producentów dronów 
z  Krakowa, już mamy – dodaje Monika Puc ze Stowarzysze-
nia. – Tak więc Centrum już spełnia swoją funkcję, a co dla nas 
jest najważniejsze – wykorzystujemy w nim w stu procentach 
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wiedzę polskich inżynierów, współpracujemy m.in. z Politech-
niką Rzeszowską i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni –  
dopowiada Jan Muchowski.

W trosce o rozwój własny i klientów  

Firmą, która zdecydowała się na stworzenie własnego Cen-
trum Badawczo-Rozwojowego, jest EAE Elektronik w  Sanoku.  
– Centrum usprawnia pracę nad innowacyjnymi pomysłami, po-
zwala na wykonywanie badań w dogodnym terminie i obniża 
koszt opracowania innowacyjnych rozwiązań – mówi Rafał Ro-
zenbajgier, kierownik laboratorium EAE Elektronik. W  związku 
z tym, że specjalistyczny sprzęt jest kosztowny, firma postarała 
się o dotację. Wartość projektu „Uruchomienie Centrum Badaw-
czo-Rozwojowego w EAE Elektronik” to niebagatelna kwota nie-
mal 2,4 mln zł, z czego dofinansowanie z działania 1.2 Badania 
przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia RPO WP wyno-
si nieco ponad 1 mln zł. Firma zainwestowała też w urządzenia 
do pomiarów kompatybilności elektromagnetycznej, progra-
mowalne źródło napięcia, tester wysokonapięciowy czy kamerę 
termowizyjną. – W laboratorium testujemy produkty pod kątem 
funkcjonalności, trwałości czy bezpieczeństwa. Prowadzimy też 
testy środowiskowe – wyjaśnia Rafał Rozenbajgier. Firma uru-
chomiła stanowisko do badań odpornościowych, m.in. na wi-
bracje, w skład którego wchodzi nowy system wibracyjny. Kolej-
ny zakup to komora klimatyczna z możliwością szybkich zmian 
temperatury oraz regulacją wilgotności. 

Sprzęt kupiony do laboratorium jest wykorzystywany 
w  pracach badawczych prowadzonych przez EAE Elektronik. 
Spółka m.in. opracowuje energooszczędny silnik bezszczot-
kowy z  magnesami trwałymi do okapów nadkuchennych. 
Sanoccy inżynierowie wykonali już cztery prototypy silnika 
i  sterującej go elektroniki. Docelowo, w  porównaniu z  urzą-
dzeniami dostępnymi na rynku, ma on pobierać połowę mocy 
przy zachowaniu parametrów. – Kamera termowizyjna o wy-
sokiej rozdzielczości pomaga nam w  usuwaniu problemów 
związanych z nagrzewaniem – opowiada Rafał Rozenbajgier. 

Centrum Badawczo-Rozwojowe służy nie tylko do badań 
niezbędnych w  rozwoju EAE Elektronik, ale pozwala też na 
świadczenie usług dla kontrahentów. – Nasi klienci rozwijają 

się, przychodzą do nas ze swoimi pomysłami, co mobilizuje 
nas do podnoszenia standardu usług. Dzięki laboratorium mo-
żemy wykonać dla nich specjalistyczne badania. To sprawia, że 
wyposażenie naszego centrum jest wciąż wykorzystywane – 
podsumowuje Rozenbajgier.

Olimp, czyli wspinaczka na szczyt  

Perełką wśród podkarpackich innowacyjnych przedsię-
biorstw jest Olimp Laboratories z Nagawczyny. Z małej rodzin-
nej firmy, zatrudniającej na początku 1990 r. kilkanaście osób, 
stała się przedsiębiorstwem będącym miejscem pracy dla 700 
osób i patentującym swoje rozwiązania. Jej produkty są obec-
nie dostępne w ponad 50 krajach na całym świecie, a sprzedaż 
eksportowa wzrosła w ciągu 10 lat ponad 20-krotnie.

W latach 2012-2015 spółka realizowała dwa projekty, na któ-
re pozyskała środki unijne. Dzięki wsparciu otrzymanemu z dzia-
łania 1.3 Wspieranie innowacji Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007-2013 powstał Ośrodek Badawczo-Roz-
wojowy (OBR). Inteligentne Centrum Logistyczne (ICL) utworzo-
no zaś w ramach pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wyna-
lazku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Łączny 
koszt obu to 171 mln zł, w tym 60 mln zł stanowi dofinansowanie. 

Należący do firmy Ośrodek jest najnowocześniejszym tego 
typu obiektem w branży farmaceutyków i suplementów diety 
w Europie Wschodniej. Wyróżnia go nowoczesna aparatura ba-
dawcza uzupełniona o  wysokiej klasy urządzenia techniczne 
do testowej produkcji w skali laboratoryjnej i półtechnicznej. 
– To połączenie pozwala na kompleksowy rozwój od pomy-
słu, poprzez badania analityczne i  procesowe, na opracowa-
niu technologii kończąc – dodaje Henryk Cieśla. W skład OBR 
wchodzą nowocześnie wyposażone laboratoria i  pracownie: 
instrumentalna, analiz chemicznych, mikrobiologiczna, badań 
tkankowych, modelowania molekularnego, badań wysiłko-
wych i  badań sensorycznych. Jest tu nawet Wielokomorowy 
Model Przewodu Pokarmowego. Ta wyjątkowa aparatura sy-

WSPÓŁPRACA Z INNYMI 

PODMIOTAMI TO ISTOTNY 

ELEMENT DZIAŁALNOŚCI 

PRZEDSIĘBIORSTWA. 

UMOŻLIWIA SZERSZY DOSTĘP 

DO WIEDZY I NOWYCH 

TECHNOLOGII, OBNIŻA KOSZTY 

I RYZYKO PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRZYJA 

WYMIANIE DOŚWIADCZEŃ
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mulująca pracę całego układu pokarmowego służy do szcze-
gółowej analizy procesu uwalniania i  wchłaniania substancji 
czynnych. – Efektem powstania Ośrodka jest też zatrudnie-
nie własnej kadry naukowej, która świadczy usługi badawcze 
i analityczne z zakresu kontroli jakości – wyjaśnia Cieśla. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Olimp jest otwarty dla 
wszystkich podmiotów gospodarczych, naukowych, organizacji 
badawczych, NGO oraz podmiotów z sektora MŚP. Szereg pro-
jektów jest realizowanych na zasadzie współpracy z jednostka-
mi naukowymi i badawczymi. Uczelnie, które współuczestniczą 
w  badaniach, to m.in. Uniwersytet Rzeszowski, Zachodniopo-
morski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Collegium Me-
dicum Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Instytut Biotechnologii 
Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego 
w Warszawie oraz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. – Stworzenie 
Ośrodka już zaowocowało ulepszeniem dotychczasowych i po-
wstaniem nowych, innowacyjnych suplementów diety i  środ-
ków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
w prewencji chorób cywilizacyjnych. Efektem pracy naszych spe-
cjalistów jest też rozszerzenie zakresu działalności o produkcję 
leków, rozwój badań laboratoryjnych i usług z tym związanych. 
Obecnie w fazie rozwoju znajduje się kilkanaście generycznych 
produktów leczniczych – dodaje dyrektor Cieśla.

Powstanie Inteligentnego Centrum Logistycznego związa-
ne było z  dynamicznym rozwojem firmy i  zwiększającym się 

zapotrzebowaniem na nowoczesną powierzchnię magazy-
nową i  zaawansowane rozwiązania logistyczne. Firma wyko-
rzystała w tym celu własne wynalazki i zgłoszenia patentowe. 
Podstawą nowoczesnego kompleksu jest mierzący 32 m wyso-
kości magazyn produktów firmy Silo o samonośnej konstruk-
cji regałowej mieszczący ponad 10 tys. palet. Szybką obsługę 
zapewniają trzy automatyczne układnice. Spore wrażenie robi 
przyległy budynek, składający się z trzech zróżnicowanych or-
ganizacyjnie kondygnacji, które dzięki połączeniu przenośni-
kami rolkowymi dla transportu pojemników, kartonów i palet 
tworzą kompletny, uniwersalny i precyzyjny system kompleto-
wania zamówień. Jedną ze stref zajmuje magazyn Mini-Load, 
który jest pomniejszoną „kopią” magazynu Silo. Tam zamiast 
palet znajduje się prawie 11 tys. pojemników Eurobox zapeł-
nionych opakowaniami zbiorczymi i  jednostkowymi. Ich wy-

dawaniem zajmują się 4 układnice. Całość uzupełnia robot de-
paletyzujący, który po przyjęciu palety umieszcza znajdujące 
się na niej towary w plastikowych pojemnikach.

Realizacją drobnych zamówień, stanowiących najbardziej 
czasochłonny etap przygotowania wysyłki, zajmuje się głównie 
robot pickingujący, który powstał w  oparciu o  indywidualny 
projekt. Robot odkłada różnego typu produkty do jednego opa-
kowania wysyłkowego, optymalizując jednocześnie wypełnie-
nie kartonu. Finalnie obniża to koszty transportu i składowania, 
podnosząc jakość oferowanej przez ICL usługi logistycznej.

– Realizacja tych projektów miała decydujący wpływ na 
rozwój firmy. Dzięki nim dokonaliśmy ogromnego przesko-
ku technologicznego i  biznesowego. Staliśmy się wiodącym 
producentem suplementów diety na rynku polskim i  euro-
pejskim. Nasza marka jest wizytówką województwa podkar-
packiego i  Polski – podsumowuje Henryk Cieśla, dyrektor  
ds. ekonomicznych.

Fundusze Europejskie stwarzają przedsiębiorcom szansę 
na pozyskanie dotacji na badania, rozwój oraz wdrożenie in-
nowacji produktowych i procesowych. Centra badawcze uzu-
pełniają ofertę, umożliwiając wykonanie badań i prototypów. 
Jak zawsze, najważniejszy jest jednak pomysł i chęć skorzysta-
nia z nowych kierunków rozwoju.

Barbara Kozłowska
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Małe i średnie przedsiębiorstwa wypracowują co drugą złotówkę PKB 

i zatrudniają około 6,5 mln osób. Barierą w ich rozwoju jest jednak często brak 

możliwości dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych spowodowany 

ich wysoką ceną. – Dzięki uruchomionej w tym roku Podkarpackiej Platformie 

Wsparcia Biznesu i 75-procentowemu dofinansowaniu z RPO WP każda firma, 

nawet najmniejsza, ma szansę na uzyskanie pomocy w zakupie profesjonalnych 

usług biznesowych – mówi marszałek Władysław Ortyl. 

Jak zrobić pierwszy krok? Wystarczy zarejestrować się na 
stronie www.ppwb.pl. Platforma działa jak portal zakupowy – 
jedne firmy oferują swoje usługi rozwojowe, inne je kupują, ale 
ostatecznie płacą tylko część ceny. Projekt realizowany przez 
Województwo Podkarpackie we współpracy z Wyższą Szkołą 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie potrwa do końca 2022 r.  
Jego wartość wynosi prawie 42 mln zł (dofinansowanie w ra-
mach działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projek-
tu: „Profesjonalizacja usług IOB”). Wydaje się więc, że zarówno 
czasu, jak i pieniędzy jest bardzo dużo, jednak pula środków 
przeznaczonych na wsparcie jest ograniczona. 

Jaką pomoc można uzyskać? 

Na Platformie można uzyskać pomoc w  zakresie usług 
okołobiznesowych. Ich koszt jest na tyle wysoki, że bez do-
datkowego wsparcia finansowego nie mogły sobie na nie 
pozwolić mikro-, małe i  średnie firmy. – Jesteśmy otwarci na 
propozycje, ale trzeba pamiętać o  trzech ograniczeniach. Po 
pierwsze, na Platformie nie udostępniamy usług szkolenio-
wych. Do tego przeznaczona jest Baza Usług Rozwojowych 

(BUR), która funkcjonuje w całym kraju. Po drugie, w ramach 
oferowanej usługi wykluczony jest zakup środków trwałych 
bądź systemów informatycznych. Taki wydatek nie może być 
refundowany. Może być refundowana np. analiza przedwdro-
żeniowa lub opracowanie specyfikacji systemu. Wykluczone są 
także proste usługi okołobiznesowe, jak np. obsługa księgowa 
lub prawna firmy. Poprzez Platformę powinny być oferowane 
usługi usprawniające kluczowe procesy w  przedsiębiorstwie. 
Nie mamy natomiast ograniczeń, jeżeli chodzi o sektory dzia-
łalności firm, oczywiście poza tymi, które wynikają z  zasad 
przyznawania pomocy de minimis (np. branże związane z gór-
nictwem, rolnictwem i  rybołówstwem) – tłumaczy Grzegorz 
Karpiuk, koordynator projektu ze strony Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Dostawcy usług oferowanych na Platformie to podmioty, 
które nie działają dla zysku, czyli tzw. instytucje otoczenia biz-
nesu (IOB), oraz firmy komercyjne. Zarówno jedne, jak i drugie, 
muszą przejść proces rejestracji, który jest bardziej wymagają-
cy niż w  wypadku przedsiębiorstw chcących skorzystać z  ich 
usług. Weryfikowane są również same zgłaszane usługi, dzięki 
czemu firmy zamawiające je na portalu mogą mieć pewność, 
że wchodzą one w zakres dozwolonego wsparcia i mają odpo-

Wielki krok  
dla małego biznesu
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wiedni potencjał rozwojowy. Dostawcy usług pochodzą głów-
nie z Rzeszowa i innych miast Podkarpacia. Jednak nie ma for-
malnych przeciwwskazań, by pochodzili oni z innych regionów 
Polski. Nie ma również ograniczeń w liczbie usług oferowanych 
przez jednego dostawcę. Od początku maja, kiedy ruszył pro-
ces naboru usługodawców do programu, do końca październi-
ka zostało pozytywnie zweryfikowanych 35 usług, a podobna 
ich liczba oczekuje obecnie na zakończenie procesu rejestracji. 
Przy rejestracji usług należy pamiętać, by wypełniony wniosek 
wysłać dwoma kanałami – na formularzu elektronicznym przez 
portal Platformy i  tradycyjną pocztą. – Niestety, zdarza się, że 
firmy wysyłają dokumenty tylko jedną drogą, a to wydłuża pro-
ces oceny, bo musimy wówczas poczekać na uzupełnienie bra-
kującego trybu – mówi Grzegorz Karpiuk. Najważniejsze jest 
jednak to, że potencjalni dostawcy usług muszą pokazać swój 
potencjał, wykazać się doświadczeniem i zaproponować przy-
najmniej jedną usługę. W  praktyce często oferują ich więcej. 
Podkarpackie IOB mogą skorzystać z pomocy na zaprojektowa-
nie nowych lub ulepszenie już oferowanych usług, co pozwoli 
im wzbogacić swoją ofertę skierowaną do biznesu.

Dla kogo wsparcie? 

W wypadku odbiorców wsparcia proces rejestracji również 
jest nieodzowny, ale mniej skomplikowany i w założeniu krót-
szy (trwa około 6 tygodni). – Ponieważ mamy do czynienia ze 
środkami unijnymi, pewne procedury są konieczne. Zgłaszają-
ce się firmy mogą odbierać to jako pewną uciążliwość, jednak 
staramy się ograniczać lub całkowicie eliminować te, które nie 
są niezbędne – wyjaśnia koordynator projektu. – Nie wyma-
gamy niektórych dokumentów, które trzeba składać w innych 
konkursach unijnych, np. zaświadczeń z ZUS-u i urzędu skarbo-
wego o niezaleganiu ze składkami. Nie ma też potrzeby dodat-
kowego wyłaniania dostawcy usługi poprzez tryb konkuren-
cyjny czy w oparciu o prawo zamówień publicznych. – dodaje. 
Przedsiębiorstwo chcące skorzystać ze wsparcia musi nato-
miast wypełnić dwa podstawowe formularze. Pierwszy dotyczy 
ustalenia statusu MŚP, natomiast drugi – korzystania z pomocy 
de minimis. Pomoc w ramach Podkarpackiej Platformy Wspar-
cia Biznesu wlicza się bowiem do limitu dla pomocy de minimis, 
który wynosi 200 tys. euro w okresie 3 lat. W wypadku usług 
oferowanych w ramach PPWB obowiązują również limity kwo-
towe dofinansowania. Co prawda usługobiorcy mają prawo do 
zakupu na portalu dowolnej ich liczby, jednak dofinansowanie 
pojedynczej usługi musi się mieścić w określonych granicach. 
Dla usług standardowych, które nie wymagają znacznych mo-
dyfikacji przy wdrożeniu w  różnych firmach, limit ten wynosi  
20 tys. zł, natomiast usługi specjalistyczne, szyte na miarę po-
trzeb i  specyfiki konkretnego odbiorcy, mają limit znacznie 
wyższy, wynoszący aż 100 tys. zł. Wskazane limity stanowią 
maksymalną kwotę, od której będzie dokonywana refundacja 
kosztów zakupu usługi. Jeżeli cena usługi przekroczy powyższe 
pułapy, usługobiorca będzie musiał pokryć nadwyżkę z  wła-
snych środków. Przedsiębiorca pokrywa również nierefundo-
waną część kosztu zakupu usługi, która obecnie wynosi 25%. 
Wysokość ta w  trakcie funkcjonowania Platformy może ulec 
zmianie, co jest uzależnione od zapotrzebowania na daną usłu-
gę. PPWB działa bowiem w oparciu o model popytowy i ma na 
celu zidentyfikowanie wartościowych rynkowo usług, atrak-
cyjnych dla biznesu pomimo braku unijnego dofinansowania. 

W tym celu wbudowano w Platformę mechanizm, który będzie 
powodował obniżenie intensywności dofinansowania w przy-
padku dużego zainteresowania zakupem usługi ze strony MŚP.

Rejestracja na Platformie jest darmowa i  przeznaczona 
dla wszystkich mikro-, małych i średnich firm mających prawo 
do pomocy de minimis działających na terenie województwa 
podkarpackiego. Mogą z  niego korzystać również te przed-
siębiorstwa, które mają główną siedzibę poza granicami wo-
jewództwa, ale ich oddział jest tu zarejestrowany. Muszą one 
jednak udowodnić, że korzyści wynikające z udziału w progra-
mie skoncentrują się w tym właśnie oddziale podkarpackim. 

Po zakończeniu rejestracji na portalu internetowym PPWB 
można przystąpić do kupowania dostępnych tu usług. – Firma 
zamawia usługę, negocjuje z  dostawcą szczegółowe warun-
ki jej realizacji, podpisuje z  nim umowę, zgłasza podpisanie 
umowy przez platformę nam jako administratorowi, następnie 
podpisuje umowę z administratorem na refundację usługi, od-
biera usługę, płaci i wówczas może wnioskować o refundację – 
tłumaczy Grzegorz Karpiuk. Firma kupująca usługę biznesową 
na Platformie musi więc zabezpieczyć środki na jej opłacenie 
do czasu, kiedy uzyska refundację, która jest wypłacana przez 
Urząd Marszałkowski po rozliczeniu całości. – Zakładamy, że 
cały proces powinien się zamknąć w okresie do półtora mie-
siąca od złożenia wniosku o płatność. To wynika z tego, że mu-
simy zweryfikować poprawność wykonania usługi, w tym do-
kumenty potwierdzające jej wykonanie zgodnie z zawartymi 
umowami – wyjaśnia koordynator projektu.

Mimo że Platforma działa od pół roku, a  usługobiorcy 
mogą się rejestrować dopiero od lipca, jej popularność jest co-
raz większa. – Obecnie wśród rejestrujących się firm dominuje 
branża informatyczna, ale są też przedsiębiorstwa działające 
w  innych sektorach, nastawione na innowacje, potrzebujące 
pomocy przy wdrożeniu albo zaprezentowaniu się na targach 
zagranicznych – mówi Grzegorz Karpiuk. 

Katalog usług i  ich dostawców wciąż rośnie, gdyż nabór 
wniosków jest otwarty i  ciągły. Nawet jeśli nie ma obecnie 
usługi, która jest danej firmie najbardziej potrzebna, może po-
jawić się ona w najbliższym czasie. Warto więc zarejestrować 
się już dziś, bo nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro. 

Agata Rokita

ZGŁASZANE USŁUGI SĄ 

WERYFIKOWANE, DZIĘKI CZEMU 

FIRMY ZAMAWIAJĄCE JE  

NA PORTALU MOGĄ MIEĆ 

PEWNOŚĆ, ŻE WCHODZĄ ONE 

W ZAKRES DOZWOLONEGO 

WSPARCIA I MAJĄ ODPOWIEDNI 

POTENCJAŁ ROZWOJOWY
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W zeszłorocznym badaniu Eurobarometru Polska wypadła bardzo korzystnie 

pod względem świadomości i odbioru społecznego polityki regionalnej 

UE. Na pytanie, czy dana osoba słyszała o projekcie współfinansowanym 

z budżetu Unii, który wpłynął na poprawę jej/jego otoczenia, ponad 80% 

respondentów odpowiedziało twierdząco. To najlepszy wynik w Europie – 

mówi Julia Majewska, opiekun RPO WP w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki 

Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej.

Dlaczego Komisja Europejska kładzie nacisk na promocję 
projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich?

Polska jest największym beneficjentem europejskich fun-
duszy strukturalnych. Budżet polityki spójności na lata 2014-
2020 to 86 mld euro, co w  przeliczeniu na jednego miesz-
kańca naszego kraju daje ponad 2 tys. euro. Skala inwestycji 
z tego źródła jest więc niebotyczna. Istotne jest zatem, byśmy 
byli świadomi możliwości i  korzyści, jakie wynikają z  obec-
ności Polski w  Unii Europejskiej. Równie ważne jest to, aby 
mieszkańcy naszego kraju dostrzegali pozytywne zmiany za-
chodzące w swoim otoczeniu oraz mieli odwagę sami sięgnąć 
po Fundusze Europejskie.

No właśnie – jak jest ze świadomością społeczeństwa zwią-
zaną z Funduszami Europejskimi?

Trudno byłoby wskazać osobę, która w ten czy inny spo-
sób nie miała styczności z  projektem unijnym. Przyjeżdżając 
do Polski, obserwuję, jak niemal na każdym kroku, w centrach 
miast, parkach, szpitalach, na plażach pojawiają się nowe 
bilbordy i  tablice pamiątkowe, które informują o  projektach 
finansowanych z  Funduszy Europejskich. W  środkach trans-
portu publicznego, urzędach czy szkołach da się zauważyć 
flagę UE, co świadczy o tym, że dany sprzęt został zakupiony 
ze środków unijnych. Ta wszechobecność projektów unijnych 
przekłada się na wyniki badania opinii publicznej. W  zeszło-
rocznym badaniu Eurobarometru Polska wypadła bardzo ko-
rzystnie pod względem świadomości i  odbioru społecznego 
polityki regionalnej UE. Na pytanie, czy dana osoba słyszała 
o  projekcie współfinansowanym z  budżetu Unii, który wpły-
nął na poprawę jej/jego otoczenia, ponad 80% respondentów 
odpowiedziało twierdząco. Należy podkreślić, że to najlepszy 
wynik w Europie. Za nami były Czechy z 68%. Świadczy to o wi-
doczności projektów unijnych, a  jednocześnie skuteczności 
działań informacyjnych, zarówno po stronie instytucji wdra-
żających fundusze, jak i  beneficjentów. Należałoby jednak 
pogłębić te badania, aby ocenić również realny stosunek spo-
łeczeństwa do Funduszy Europejskich. Sama wiedza o wszech-
obecności projektów unijnych nie świadczy o  pozytywnym 
stosunku przeciętnego mieszkańca do polityki spójności ani 
o jego wiedzy, jak ubiegać się o wsparcie Unii.

Czy preferowany jest jakiś szczególny rodzaj promocji 
przez beneficjentów? 

Podstawowe obowiązki beneficjentów, takie jak montaż 
tablic informacyjnych czy zamieszczenie informacji o  projek-
cie na stronie internetowej, są określone w rozporządzeniach 
unijnych. Należy jednak podkreślić, że są to warunki minimal-
ne, które powinny zostać uzupełnione o  działania dobrane 
do specyfiki przedsięwzięcia, jego skali i grupy odbiorców, do 
których chcemy dotrzeć. Istotna jest również kwestia, do cze-
go ma służyć ta promocja. Działania informacyjno-promocyjne 
prowadzone przez beneficjentów funduszy unijnych mają bo-
wiem dwa podstawowe cele. To z jednej strony poinformowa-
nie społeczeństwa o tym, jak wydatkowane są środki publiczne, 
a z drugiej – dotarcie do osób, które mają z danej inwestycji ko-
rzystać. Bez należytego poinformowania potencjalnych użyt-
kowników możemy nie osiągnąć założonych w projekcie celów. 
Przykładowo postawienie tablicy informacyjnej przed wybu-
dowanym obiektem (np. domem kultury czy świetlicą wiejską) 
jest niewystarczające, by zachęcić mieszkańców do korzystania 
z  przygotowanej oferty. Inny przykład to budowa kanalizacji 
sanitarnej. Jeśli ta niezbędna inwestycja ma się zakończyć suk-

PRZECIĘTNEGO MIESZKAŃCA 

NIE INTERESUJĄ WSKAŹNIKI 

PROGRAMOWE CZY TEMPO 

WYDATKOWANIA ŚRODKÓW. 

INTERESUJĄ GO MOŻLIWOŚCI, 

JAKIE STWARZA PRZED NIM TEN 

PROGRAM, I INFORMACJE,  

JAK MOŻE Z NICH KORZYSTAĆ
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cesem, to mieszkańcy muszą przyłączyć swoje gospodarstwa 
domowe do sieci, często na własny koszt. Skuteczne działania 
informacyjne mogą pomóc w  wyjaśnieniu, dlaczego ponie-
sienie takiego wydatku jest konieczne, oraz ułatwić przejście 
przez towarzyszący temu proces administracyjny. 

Czyli nie tylko promujemy same fundusze unijne, ale rów-
nież wzmacniamy stopień wykorzystania infrastruktury 
czy usług powstałych w ramach projektów?

Zgadza się. Należy przy tym pamiętać, że promocja i  in-
formacja nie powinny ograniczać się do przecięcia wstęgi po 
zakończeniu projektu. Warto pochwalić się uzyskaniem dota-
cji już na etapie podpisania umowy o dofinansowanie. Dobrą 
praktyką jest również informowanie o  postępach prac. Jest 
to szczególnie ważne w  przypadku inwestycji realizowanych 
przez podmioty publiczne. Informowanie mieszkańców, że 
władze samorządowe nie tylko skutecznie pozyskują środki 
unijne, ale też sprawnie je wdrażają, świadczy o gospodarno-
ści i odpowiedzialnym zarządzaniu. 

Kolejny etap to oczywiście zakończenie inwestycji. Warto 
podzielić się sukcesem nawet w  przypadku najmniejszego 
projektu. Za każdym projektem unijnym kryje się jakaś histo-
ria. Są to opowieści o niezliczonych godzinach pracy i wysiłku, 
włożonych w  przygotowanie projektu i  pozyskanie dofinan-
sowania na jego realizację. Są to też historie marzeń, trudno 
osiągalnych celów, które ktoś odważył się zrealizować. Warto 
promować projekty właśnie poprzez te historie. Może zainspi-
rujemy kogoś do odważnego sięgnięcia po środki unijne na 
urzeczywistnienie swoich ambicji. 

Czy Komisja Europejska prowadzi monitoring działań pro-
mocyjnych w państwach członkowskich i regionach? 

Komisja Europejska przede wszystkim stara się wspierać 
państwa członkowskie w ich działaniach informacyjno-promo-
cyjnych. W tym celu utworzono forum współpracy ekspertów 
ds. komunikacji. Spotykają się oni przynajmniej dwa razy do 
roku, by wymienić się doświadczeniami oraz omówić bieżące 

działania i  plany krajowych instytucji zarządzających progra-
mami unijnymi. Komisja stara się również zachęcić beneficjen-
tów do współpracy. Służą temu m.in. konkursy fotograficzne, 
dni otwarte czy kampanie, takie jak #EUinMyRegion. Przy 
okazji zachęcam wszystkich beneficjentów do udziału w  or-
ganizowanym corocznie przez Komisję Europejską konkursie 
Regio Stars Awards na najlepsze projekty unijne w Europie. To 
sposób nie tylko na wyróżnienie najlepszych i najbardziej ory-
ginalnych pomysłów, które mogą stanowić inspirację dla in-
nych regionów w całej Europie, ale również wymiana dobrych 
praktyk między beneficjentami. Udział w takim konkursie nic 
nie kosztuje, a może przynieść wiele korzyści. 

W  Polsce co roku organizowane są Dni Otwarte Fundu-
szy Europejskich (DOFE). Czy jest to skuteczna i polecana 
przez Komisję Europejską forma dotarcia z informacją? 

Z  pewnością jest to jedna z  najbardziej atrakcyjnych dla 
społeczeństwa form promocji projektów unijnych. Dni otwarte 
stwarzają mieszkańcom szansę, by mogli dowiedzieć się wię-
cej na temat tego, jak Unia Europejska wspiera rozwój ich wo-
jewództwa, gminy czy miasta, a przy tym lepiej poznać swoje 
otoczenie. Jest to też niepowtarzalna okazja do odkrycia, co 
dzieje się „za kurtyną”, czyli zajrzenia do miejsc, które zwykle 
są niedostępne dla osób z zewnątrz. Komisja Europejska i po-
zostałe instytucje europejskie również otwierają co roku swoje 
„drzwi” dla społeczeństwa, organizując przy tej okazji liczne 
warsztaty, wystawy i  inne atrakcje, mające przybliżyć społe-
czeństwu tematy, którymi się zajmujemy.

Żyjemy w świecie mediów społecznościowych. Czy uważa 
Pani, że te kanały są skuteczne w promocji projektów?

Media społecznościowe są skierowane do specyficznej 
grupy odbiorców, w szczególności ludzi młodych. Dla nich to 
często główne źródło informacji o świecie. W Polsce da się za-
uważyć wzrost liczby osób we wszystkich grupach wiekowych 
korzystających z social mediów (SM). Można zatem założyć, że 
ten kanał komunikacji będzie nabierał coraz większego znacze-
nia. SM stwarzają też niepowtarzalną szansę na bezpośredni 
kontakt i interakcję, której tak brakuje w codziennej pracy urzę-
dów. Z tego względu Komisja Europejska również komunikuje 
się ze społeczeństwem za pośrednictwem tych kanałów.

A  jaka jest rola regionalnych programów operacyjnych 
w informacji i promocji? 

Inwestycje realizowane w  ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych mają służyć mieszkańcom w  poprawie 
standardu życia i  stworzeniu możliwości rozwoju na danym 
terenie. Są one najbliżej mieszkańców i dlatego to oni właśnie 
powinni być w centrum wszelkich działań informacyjno-pro-
mocyjnych. Przeciętnego mieszkańca nie interesują wskaźniki 
programowe czy tempo wydatkowania środków. Interesują go 
możliwości, jakie stwarza przed nim ten program, i informacje, 
jak może z nich korzystać. Z drugiej strony dla mieszkańców 
liczą się efekty, więc komunikacja powinna się koncentro-
wać również na zaprezentowaniu korzyści, jakie region i jego 
mieszkańcy odnoszą dzięki projektom unijnym.

Rozmawiał Andrzej Szoszkiewicz

ZREALIZOWAŁEŚ PROJEKT UNIJNY?  

POKAŻ NAM JEGO EFEKTY!  

Wypromujemy go nie tylko w naszym 

regionie, ale pokażemy  

również w Polsce i Brukseli.  

Prosimy o kontakt mailowy  

bądź telefoniczny:  

w.rejman@podkarpackie.pl  

tel. 17 747 64 86
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Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 wynosi przeszło 2 mld euro. 

Do końca października ponad 60% dostępnych środków zostało 

już zakontraktowanych. Beneficjenci złożyli ponad 8 tys. wniosków 

o płatność, a nasz region jest od niemal pół roku na drugim 

miejscu w kraju za województwem opolskim, jeśli chodzi o poziom 

wypłaconych środków w relacji do alokacji całego programu. 

O efektach wybranych przedsięwzięć mogli się przekonać dziennikarze 

regionalnych mediów podczas październikowego wyjazdu studyjnego.

Fundusze  
adekwatne do potrzeb
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Firma na medal 

Wyprawa rozpoczęła się od Dobrzechowa, gdzie swoją sie-
dzibę ma spółka Modern Forms – innowacyjne przedsiębior-
stwo, którego motto brzmi „Działaj lokalnie, myśl globalnie”. 
– Firma powstała cztery lata temu jako klasyczna agencja rekla-
mowa, wtedy po raz pierwszy skorzystaliśmy z dofinansowania 
unijnego – wspomina właściciel Marcin Bosak. Spółka zaczęła 
zmieniać profil, gdy pojawił się pomysł na produkcję medali. 
Obecnie w swojej ofercie ma również statuetki. Głównym od-
biorcą medali są organizatorzy imprez sportowych. Miesięcz-
nie produkowanych jest ich około 40 tys. Produkty firmy w 85% 
trafiają na rynek polski. Reszta wysyłana jest do odbiorców eu-
ropejskich, ale zdarzają się również zamówienia z Rosji, Indone-
zji, Stanów Zjednoczonych i Ameryki Południowej. 

W ramach projektu „Wdrożenie na rynek europejski inno-
wacji produktowej w postaci medali o wysokiej rozdzielczości 
teksturowania przestrzennego nadruku 2,5 D oraz 3D, w opar-
ciu o przeprowadzone prace B+R” powstała linia technologicz-
na do produkcji i  pakowania medali. Kupiono m.in. drukarki 
i laser do metalu wraz ze sprzętem i oprogramowaniem umoż-
liwiającym seryjną produkcję oraz drobniejszy sprzęt. Koszt 
tego przedsięwzięcia to 5,5 mln zł, z czego 70% stanowi dota-
cja. Do produkcji medali wykorzystywane są różne materiały 
(metal, plastik, drewno), które można dowolnie ze sobą łączyć, 
nadając im kształt i kolor zgodny z oczekiwaniem klienta. Są 
więc medale w  kształcie roweru, okularów, Myszki Miki czy 
drzewa – w zależności od imprezy, na której zostaną wręczo-
ne. Kolejną zaletą produktu jest możliwość jego personalizacji 
– na każdym medalu można umieścić nazwisko nagradzanej 
osoby, nawet jeżeli uczestników zawodów jest kilka tysięcy.  
Co więcej, w każdej chwili możliwy jest dodruk, jeżeli organiza-
torom trudno przewidzieć ostateczną liczbę osób. 

Właściciel przedsiębiorstwa nie boi się wyzwań, dlatego 
firma jest otwarta na nowinki techniczne i przygotowana na 
ciągłe zmiany. – Uważam, że warto korzystać ze środków unij-
nych, bo każda dotacja pozwala firmie na rozwój i  przynosi 
nowe doświadczenia – mówi Marcin Bosak. Bez dotacji firmy 
nie byłoby stać na zakup specjalistycznych urządzeń. – Teraz 
mamy sprzęt i  oprogramowanie, które pozwalają drukować 
tak oryginalne medale, że na każdych targach mamy efekt 
„Wow”. Nasz biznes realizowany jest na zasadzie „win-win”. 
Klient otrzymuje oryginalny produkt, który spełnia jego wy-
magania, a  my mamy zadowolonych odbiorców i  dochody. 
Każdy z nas jest więc zwycięzcą – dodaje Bosak. 

Modern Forms wrosła już w lokalne środowisko. Choć jest 
liderem na rynku, to – jak podkreśla jej właściciel – spółka sta-
wia na współpracę z sąsiednimi przedsiębiorstwami, z którymi 
w  razie awarii nawet wymienia się sprzętem. Równie ważna 
jest współpraca z lokalnym samorządem.

Dworzec wizytówką miasta 

Kolejnym przystankiem na trasie był nowoczesny dworzec 
multimodalny w  Sanoku. Budynek starego dworca autobu-
sowego został rozebrany, a  na jego miejscu powstaje cen-
trum przesiadkowe, które umożliwi dogodną zmianę środka 
transportu. Nowy budynek z  przeszkloną fasadą połączono 
bowiem z terenem dworca PKP zabudowaną kładką nad tora-
mi. – Cały budynek będzie „płonąć”, ponieważ zainstalowane 
zostaną tzw. łamacze światła. Specjalny układ lamp ledowych 
umożliwi wyświetlanie różnych wzorów i kolorów na elewacji 
dworca i  kładki. Będzie też można dynamicznie przesuwać 
grafiki i  płynnie przechodzić przez narożnik na drugą stronę 
elewacji – wyjaśnia Przemysław Bilewski, prezes firmy BIPV 
System z Rzeszowa, główny wykonawca.

Dworzec ma prawie 1300 m², będzie to więc odpowiednie za-
plecze zarówno dla podróżnych, jak i przewoźników. Przygotowa-
no w nim poczekalnie, kasy, kawiarnię, punkt informacji turystycz-
nej i przechowalnię bagażu. Swoje miejsce znajdą tu też wszyscy 
przewoźnicy operujący na terenie Sanoka oraz Miejskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego Sanok-Lesko, którzy do tej pory korzystali 
z różnych przystanków rozsianych po całym mieście. Część wiat 
peronowych przed budynkiem pozostanie otwarta, aby mogły 
w tym miejscu swobodnie rosnąć drzewa. Wypięknieje też oto-
czenie dworca, ponieważ wyremontowane zostaną okoliczne uli-
ce. Obok dworca ustawiono wiatę dla rowerów, a przy niej stano-
wisko umożliwiające dokonanie prostych napraw. Na niewielkim 
parkingu jest obecnie jedynie kilkanaście miejsc, dlatego miasto 
finalizuje zakup terenu od PKP, aby zwiększyć ich liczbę.

Całość inwestycji ma być gotowa do końca 2018 r. Projekt 
„Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej 
emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko” re-
alizuje Gmina Miasto Sanok wraz z partnerami: Gminą Sanok 
oraz Gminą Zagórz. Jego koszt to 30 mln zł. W ramach tej in-
westycji kupionych zostało już 11 nowoczesnych, niskoemi-
syjnych autobusów: 6 hybrydowych i 5 spalinowych spełnia-
jących normę emisji spalin Euro 6.
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W trosce o rodzinę i dziecko 

Projekty „Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Po-
wiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny” oraz 
„Wsparcie rodzin z  terenu powiatu bieszczadzkiego poprzez 
działalność placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgmin-
nym” – to świetne przykłady spójnego wykorzystania pieniędzy 
z różnych działań RPO WP dla kompleksowego rozwiązania pro-
blemu. Pierwszy z  nich powstał w  ramach poddziałania 6.2.2 
Infrastruktura pomocy społecznej, drugi – działania 8.4 Poprawa 
dostępu do usług wsparcia rodziny i  pieczy zastępczej. Oba reali-
zowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Ustrzykach 
Dolnych. Najpierw stworzono zaplecze infrastrukturalne – prze-
budowano budynek starostwa. Na parterze powstała sala szko-
leniowo-konferencyjna, a na nadbudowanym piętrze pomiesz-
czenia, które przeznaczono na świetlicę środowiskową „Pełna 
chata”. W tak przygotowanych salach, dzięki środkom pozyska-
nym w drugim projekcie, pracę mogli rozpocząć specjaliści. Ich 
zadaniem jest pomoc rodzinom wymagającym wsparcia, przede 
wszystkim dzieciom, które nie mają odpowiednich warunków 
do rozwoju. Chodzi o to, by nie trafiały do rodzin zastępczych.

– Wykonaliśmy pogłębioną diagnozę każdego dziecka. 
Wynikające z niej potrzeby są puntem wyjścia do pracy ze spe-
cjalistami, w tym z logopedą i psychologiem. Dzieci mogą też 
brać udział w zajęciach z rozwijania kluczowych kompetencji 
– wyjaśnia Magdalena Wojtasik, dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie.

Do „Pełnej chaty” mogą przychodzić dzieci w wieku od 6 do 
18 lat. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach 
12:00-18:00. Zatrudnienie znalazły tu trzy osoby, kierowniczka 
i  dwie wychowawczynie, przygotowane do pracy z  dziećmi. 
– Świetlica działa od kwietnia, ale już widzimy efekty naszej 
pracy. Na początku dzieci były bardzo zamknięte, a dzięki za-
bawom grupowym stały się bardziej otwarte – mówi Mirabela 
Majewska, jedna z opiekunek. 

Marcin Dobrowolski do świetlicy przychodzi codziennie. 
– Panie są bardzo miłe. Najpierw odrabiamy lekcje, potem się 
bawimy. Możemy pograć w gry komputerowe albo na Xboxie, 
a w wakacje chodziliśmy na boisko i halę sportową. Można po-
wiedzieć, że to drugi dom – mówi chłopiec. Dzieci przychodzą 
tu zaraz po szkole. Część z nich może przebywać w świetlicy 
bardzo krótko, ponieważ korzystają z komunikacji publicznej, 
by dotrzeć do domów. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
zabiega więc o pieniądze na zorganizowanie dla nich specjal-
nego transportu, by mogły pozostawać tu dłużej.

Projekt inwestycyjny ukończono w  2017 r., a  realizacja 
części „miękkiej”, obejmującej działalność świetlicy, potrwa do 
końca czerwca 2020 r. Jednak Starostwo jest przygotowane na 
to, aby zapewnić dalsze funkcjonowanie tego miejsca.

Przedsiębiorstwa społeczne szansą dla wielu 

„Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju 
ekonomii społecznej” to projekt realizowany w ramach działania 
8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w  regionie. 
Jego budżet wynosi 29 mln zł. – Pieniądze te trafiają w formie 
dotacji na założenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw społecz-
nych. Zatrudnienie znajdują w  nich osoby zagrożone wyklu-
czeniem społecznym, m.in. mające problem z alkoholem, słabo 
wykształcone czy matki, które mają trudności z powrotem na ry-
nek pracy po dłuższej przerwie spowodowanej wychowaniem 
dzieci – wyjaśnia Małgorzata Święch, kierownik Podkarpackiego 
Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.

Dzięki Nawigatorowi powstała m.in. Pracownia Artystyczna 
„Warsztatowo”. Jej pomysłodawczyni Katarzyna Grabka prze-
konała cztery osoby do wspólnego założenia firmy. – Chcemy 
jak największy krąg ludzi zainteresować ciekawym spędzaniem 
wolnego czasu. Organizujemy warsztaty sitodruku, kaligrafii, 
garncarstwa, prowadzimy też jogę i  zajęcia w  terenie – mówi 
pani Katarzyna. Dzięki dotacji obejmującej wsparcie inwestycyj-
ne wynajęli pomieszczenia przy księgarni „Kontrabanda literac-
ka” w samym centrum Przemyśla. Wyposażyli je w stoły, szafki, 

DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 

PONAD 60% DOSTĘPNYCH 

ŚRODKÓW ZOSTAŁO JUŻ 

ZAKONTRAKTOWANYCH. 

BENEFICJENCI ZŁOŻYLI PONAD  

8 TYS. WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ
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maszynę do druku oraz mnóstwo niezbędnych materiałów. Do-
tacja obejmuje także wsparcie pomostowe, dzięki czemu wła-
ścicielka przedsiębiorstwa może wypłacać pracownikom pen-
sje. Zgodnie z procedurą zyskami się nie dzielą, lecz reinwestują 
je w dalszą działalność. Dzięki temu możliwe jest organizowanie 
bezpłatnych warsztatów dla dzieci, osób z  niepełnosprawno-
ściami czy wszystkich tych, których nie byłoby na nie stać. 

Gdy „Warsztatowo” odwiedzili dziennikarze, w  zajęciach 
uczestniczyła grupa dzieci z Domu Dziecka wraz z opiekunami. 
Dzieciaki otrzymały koszulki, które mogły samodzielnie ozdobić 
metodą sitodruku, a najczęściej pojawiającym się motywem były 
czerwone serduszka i słowo „kocham”. Dzieci były dumne ze swo-
ich wyrobów. To niezwykle klimatyczne miejsce wypełnione było 
tyloma cudeńkami wykonanymi własnoręcznie przez uczestni-
ków warsztatów, że aż miało się ochotę przyłączyć do zajęć.

Bajkowa Kraina 

Przedszkole „Kraina marzeń” w  Buszkowicach koło Prze-
myśla było ostatnim miejscem, które odwiedzili podkarpaccy 
dziennikarze. Pierwszy oddział przedszkola powstał w 2011 r., 
oferując opiekę dla 40 dzieciaków. Szybko okazało się, że jest 
to za mało w stosunku do potrzeb. Dlatego pozyskano dotację 
w  ramach poddziałania 6.4.1 Przedszkola RPO WP na projekt 
„Zwiększenie atrakcyjności edukacji przedszkolnej poprzez po-
zyskanie nowych powierzchni w przedszkolu w Buszkowicach”. 
Dzięki temu powstał nowy budynek, który oddano do użytku 
we wrześniu 2016 r. Placówka ma sześć sal edukacyjnych i dużą 
salę zabaw oraz basen. – Basen został wykonany ze środków 
własnych, a nie projektowych, a budynek jest wyposażony m.in. 
w instalację solarną. Mamy też ogrzewanie podłogowe, co po-
zwoliło wyeliminować kaloryfery – wyjaśnia Alicja Harłacz, wła-
ścicielka i dyrektor przedszkola. Do nowego obiektu uczęszcza 
100 dzieci. Placówka zatrudnia 25 osób i jest przygotowana do 
sprawowania opieki nad dziećmi z  niepełnosprawnościami. 
Projekt kosztował 4 mln zł, z tego 1,8 mln stanowiła dotacja.

– Po rozbudowie w  budynku, gdzie pierwotnie było 
przedszkole, dla uzupełnienia naszej oferty zorganizowaliśmy 
żłobek dla 18 dzieci. Na jego utworzenie dostaliśmy ponad 
700 tys. dotacji z  działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w  re-
gionie w ramach RPO WP na lata 2014-2020. To pozwoliło nam 
utworzyć miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3, tak by ich ro-
dzice mogli podjąć pracę lub wrócić do niej po urlopie wycho-
wawczym – mówi Alicja Harłacz.

Przedszkole połączone ze żłobkiem to spełnienie marzeń 
nie tylko dzieci, ale i  ich rodziców. Maluchów cieszą bajkowe 
i  kolorowe wnętrza, a  rodziców możliwość pozostawienia 
dzieci w miejscu, które zapewnia nie tylko opiekę, ale też na-
ukę pływania, zajęcia z  angielskiego, karate, tańca i  rytmiki.  
– Wbrew pozorom nie jesteśmy drogim przedszkolem. Rap-
tem o 100 zł więcej niż publiczne placówki, bo mamy 250 zł 
opłaty stałej plus stawkę żywieniową. Ale w  tej cenie są już 
wszystkie wymienione zajęcia – wylicza dyrektorka. I dodaje, 
że wprawdzie w Przemyślu nie brakuje przedszkoli, ale gdyby 
pojawiło się jeszcze jedno o standardzie podobnym do „Krainy 
marzeń”, nie miałoby problemu z naborem.

Dziennikarskim okiem 

Na finał pozostał wspólny obiad w Skansenie Pastewnik 
w  Przeworsku. Stoją tam drewniane zabytkowe chaty, ale 
i dwór, w którym urządzono niewielki hotel, jak się okazało 
– także dzięki unijnej dotacji. Dziennikarze mogli smacznie 
zjeść w restauracji mieszczącej się w jednej z chałup i podzie-
lić się wrażeniami. Anna Arciszewska z TVP Rzeszów uważa, że 
organizowanie takich wyjazdów dla dziennikarzy jest wciąż 
potrzebne. Jej zdaniem „otwierają oczy” dziennikarzom, a za 
ich pośrednictwem widzom, słuchaczom czy czytelnikom.  
– Wiele mówi się o dotacjach unijnych, ale są jeszcze osoby, 
które nie wiedzą, że mogą skorzystać z tej możliwości lub wy-
daje im się to za trudne. Tymczasem pokazanie konkretnych 
osób, którym się udało i  dotacja zmieniła ich życie, może 
sprawić, że odważą się inni – uważa dziennikarka. Dodaje, 
że najbardziej urzekł ją projekt „Pełna chata” z  Ustrzyk Dol-
nych, ponieważ pracownice PCPR same go napisały. Widać 
było autentyczną radość, że udało się im utworzyć pierwszą 
w powiecie świetlicę środowiskową, której celem jest wspar-
cie rodziny, by dzieci nie musiały trafiać do pieczy zastępczej. 
– Nie było mnie w kraju 6 lat, więc wyraźnie widzę, jak bardzo 
zmienia się region. Powstają nowe drogi czy takie obiekty jak 
dworzec w Sanoku – dodaje Anna Arciszewska. Na ten aspekt 
zwraca też uwagę Kamil Lech z  dziennika „Super Nowości”, 
który po raz pierwszy uczestniczył w  takim wyjeździe. Jak 
mówi, mógł wręcz „namacalnie” sprawdzić, w jaki sposób pie-
niądze unijne są wykorzystywane w regionie. – To zupełnie 
inne doświadczenie, kiedy można zobaczyć nowoczesną fir-
mę czy budowany dworzec. Poza tym rozmowa z  osobami, 
które skorzystały z  dotacji, pozwala poznać wiele praktycz-
nych szczegółów. Po takich doświadczeniach na pewno po-
wstają ciekawsze teksty niż wówczas, gdy informacje zbiera 
się przez telefon – podsumowuje dziennikarz.

To prawda, bezpośrednie spotkanie zawsze budzi emo-
cje i  pozwala lepiej zrozumieć, jaką energię wyzwala w  lu-
dziach możliwość zdobycia dotacji. Dużo rzadziej mówią nam 
o  ogromnym wysiłku towarzyszącym pracy przy projekcie, 
częściej o radości, jaką daje jego realizacja. Wiele razy, odwie-
dzając kolejne miejsce, byłam zdziwiona, jakie niesamowite 
pomysły mają mieszkańcy regionu, jakie innowacyjne firmy tu 
działają, a nowe budynki przybierają ciekawą architektonicz-
nie formę. Przekonałam się też, że dzięki projektom społecz-
nym wiele osób dziś żyje szczęśliwiej, bo może spędzać czas 
wśród osób o podobnych możliwościach i zainteresowaniach.

Barbara Kozłowska
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Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji to jedna 

z najlepszych inwestycji w siebie. Dzięki nowym 

umiejętnościom rośnie nasza wartość na rynku pracy 

i stajemy się bardziej atrakcyjni dla pracodawców. 

Dlatego w RPO WP na lata 2014-2020 na bezpłatne 

kursy i szkolenia przeznaczono 70 mln zł.

Nowe umiejętności –  nowe możliwości 
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Regionalny Program finansuje nie tylko budowę dróg, 
oczyszczalni ścieków czy innowacyjną działalność gospodar-
czą. Mniej widoczną, ale równie potrzebną formą pomocy jest 
inwestycja w  wiedzę i  rozwój mieszkańców regionu. Możli-
wość skorzystania ze wsparcia mają wszystkie osoby dorosłe 
zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnosze-
niem kwalifikacji zawodowych. Szczególnie preferowane są 
osoby starsze i  te z niskim wykształceniem. Pieniądze na ten 
cel zapisano w działaniu 9.5 Podnoszenie kompetencji osób do-
rosłych w formach pozaszkolnych.

Do końca października ponad 9,5 tys. osób wzięło udział 
w  pozaszkolnych formach kształcenia, z  tego niemal 7 tys. 
osób uzyskało kwalifikacje potwierdzone certyfikatem. Wśród 
oferowanych szkoleń największym powodzeniem cieszyły się 
kursy typowo zawodowe, m.in. na prawo jazdy kategorii C lub 
C+E, operatorów maszyn budowlanych, szkolenia spawalnicze 
czy instalatora systemów energii odnawialnej.

Nauka podstawą rozwoju 

Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z  o.o. 
w  Rzeszowie w  partnerstwie z  EDU-CONSULT Zbigniew Po-
spolitak prowadzi projekt „Nowe kwalifikacje szansą na trwa-
łe zatrudnienie”. Skorzystać ma z niego 170 osób (100 kobiet, 
70 mężczyzn), w  tym 57 osób o  niskich kwalifikacjach oraz 
45 osób w  wieku 50+. Całkowita wartość projektu to niemal  
659 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi prawie 560 tys. zł.

– Szkolenia i kursy zawodowe są bezpłatne. Początkowo oba-
wialiśmy się, że kursanci nie będą wystarczająco pilnie uczęszczali 
na darmowe zajęcia. Szybko jednak okazało się, że konieczność 
przystąpienia do egzaminu i możliwość zdobycia certyfikatu po-
twierdzającego umiejętności są wystarczającą motywacją – mówi 
Bożena Basaj, prezes zarządu POSD. To ważne, projekt zakłada bo-
wiem, że co najmniej połowa kursantów zda egzamin. Na razie 
udaje się bez problemu uzyskać ten wskaźnik.

Oferowane specjalności to projektowanie 2D i 3D w pro-
gramie AutoCAD (80 h), projektowanie, analiza i optymaliza-
cja w Autodesk Inventor Professional (80 h), kurs księgowości 
(120 h), kurs na specjalistę ds. kadr i płac oraz specjalistę ds. 
zamówień publicznych (120 h), a  także zarządzanie projek-
tami z  egzaminem Prince 2 Foundation (80 h). Uczestnikiem 
szkolenia jest m.in. Piotr, student IV roku wydziału Mechaniki 
i Budowy Maszyn Politechniki Rzeszowskiej, który zdecydował 
się na kurs projektowania CAD 2D i 3D, ponieważ chciał pod-
nieść swoje kwalifikacje. Na studiach miał tylko 10 godzin na 

temat tego zagadnienia, a teraz ma ich 
80. – Myślę, że mogę zdobyć tu dużo 
większą wiedzę, a  poza tym dopytać 
prowadzącego, jeśli czegoś nie wiem 
czy nie zrozumiałem. Liczę na to, że po 
studiach łatwiej mi będzie znaleźć pra-
cę – wyjaśnia Piotr. 

Z  kolei Marcin pracuje w  firmie 
Oxynet w Jarosławiu, w której zajmuje 
się sieciami komputerowymi. – Reali-
zujemy projekt unijny światłowodowy 
i  szkolenie już przydaje się w  pracy. 
Pracując na programach CAD, mogę 
bardziej profesjonalnie wykonać usłu-
gi i  przyciągnąć kolejnych klientów – 
mówi Marcin. Jego zdaniem zajęcia są 
prowadzone profesjonalnie, dlatego 
nie powinno być problemu ze zda-
niem egzaminu. Podstawowe znacze-
nie dla obu panów miało to, że szko-
lenie jest bezpłatne. Marcin żałuje, że 
brakuje oferty dla pracowników. On 
sam na kurs dostał się z listy rezerwo-
wej, ponieważ pierwszeństwo miały 
osoby 50+ oraz te o niskich kwalifika-

cjach. Jego zdaniem młodzi pracujący powinni mieć więcej 
możliwości bezpłatnego dokształcania. 

Szkolenia odbywają się w  ciągu 10 dni z  weekendami 
włącznie. Skorzystać mogą z  nich także osoby z  niepełno-
sprawnościami. Projekt jest realizowany do końca czerwca 
2019 r., dlatego odbędą się jeszcze kolejne nabory.

– To, że wiele osób poszukuje takiej oferty, zmotywowało 
nas do działania. Realizując ten projekt, zdobywamy doświad-

DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 

PONAD 9,5 TYS. OSÓB WZIĘŁO 

UDZIAŁ W POZASZKOLNYCH 

FORMACH KSZTAŁCENIA,  

Z TEGO NIEMAL 7 TYS. OSÓB 

UZYSKAŁO KWALIFIKACJE 

POTWIERDZONE CERTYFIKATEM
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czenie w organizacji szkoleń z dofinansowaniem unijnym oraz 
zdobywamy nowych klientów. Cieszymy się, że kursanci zdo-
bywają certyfikaty, a my umacniamy swoją pozycję na rynku 
– podsumowuje Bożena Basaj. 

Kolejne kwalifikacje atutem na rynku pracy  

Rzeszowska firma ZRYW II – Ośrodek szkolenia kierowców 
Marta Skowron przygotowała w ramach projektu „Uprawnie-
nia zawodowe Twoją szansą” szkolenia dla 330 osób dorosłych, 
którzy uczą się, pracują lub mieszkają w województwie pod-
karpackim. Wśród uczestników minimum 60% stanowić mają 
osoby o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50+. Kursy odby-
wają się przede wszystkim w  Rzeszowie, ale zaplanowano je 
także w okolicy Krosna, ponieważ udało się tam zebrać grupy 
liczące co najmniej 10 osób. W ramach szkoleń można zdobyć 
uprawnienia m.in. energetyczne, operatora wózków jezdnio-
wych, operatora żurawia przenośnego, suwnic oraz operatora 
pilarki mechanicznej, a  także odbyć kurs na montera ruszto-
wań i prawo jazdy kategorii C+E.

– Staramy się realizować różne projekty, bowiem pomaga-
jąc ludziom, pomagamy sobie. Nasza kadra jest świetnie przy-
gotowana, dlatego zdecydowaliśmy się wystąpić o  dotację 
na organizację kursów – mówi Bolesław Skowron, kierownik 
ośrodka. Bartłomiej Gładysz, koordynator projektu, dodaje, 
że jednym z  powodów napisania wniosku było też otrzyma-
nie wsparcia finansowego. Drugi, niemniej istotny aspekt to 
możliwość skutecznej i efektywnej promocji OSK. – Realizując 
ten projekt, możemy dotrzeć do wielu potencjalnych klien-
tów, którzy w przyszłości może zechcą wziąć udział w innych 
szkoleniach bądź też polecą nasz ośrodek rodzinie czy zna-
jomym – wyjaśnia Gładysz. Dodatkową motywacją była chęć 
zdobycia nowych doświadczeń. Realizacja projektu wymaga 
bowiem organizacji każdego działania w  odpowiednich ter-
minach zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem 
Pracy. – Trzeba właściwie zaplanować etapy rekrutacji, organi-
zacji przebiegu szkoleń, aż do momentu uzyskania uprawnień 
przez kursantów – dodaje Bartłomiej Gładysz.

Wśród uczestników szkolenia na prawo jazdy kategorii 
C+E, uprawniającego do kierowania ciężarówką z  przycze-
pą, jest Agnieszka Kuleszczyk. Od 11 lat pracuje w  rzeszow-
skim MPK jako kierowca autobusu, ma już więc prawo jazdy 
kategorii C umożliwiające kierowanie samochodem cięża-
rowym lub ciągnikiem bez przyczepy. – Jestem właścicielką 
gospodarstwa rolnego w Lutoryżu i mam pole w Rzeszowie. 
Paradoksalnie mogę wozić ludzi autobusem, a nie mogę cią-
gnikiem z przyczepą zwieźć zboża. Informacja o darmowych 
kursach na prawo jazdy kategorii E zmobilizowała mnie do 
działania. Tym bardziej, że muszę liczyć sama na siebie, po-
nieważ w  maju zeszłego roku zmarł mój mąż – mówi pani 
Agnieszka. Nowa kategoria może się też przydać w  pracy. 
Według obecnych przepisów można kierować autobusami 
przegubowymi, mając prawo jazdy kategorii C, ale być może 
przepisy zostaną zmienione. – Na razie dużo lepiej czuję się, 
jadąc autobusem niż samochodem ciężarowym z przyczepą, 
ale zajęcia na placu przynoszą pierwsze efekty – podsumowu-
je swoje wysiłki pani Agnieszka. 

Szkolenia dofinansowane w ramach projektu realizowane 
będą do połowy 2019 r. Każdy z kursów kończy się egzaminem 
państwowym. Uczestnik po pozytywnie zdanym egzaminie 

otrzymuje dokument potwierdzający uprawnienia do wykony-
wania zawodu na danym stanowisku. – Najważniejsze jest to, 
że kształcenie jest ściśle powiązane z  potrzebami pracodaw-
ców i ogólnymi potrzebami rynku pracy – podsumowuje Bar-
tłomiej Gładysz. Wartość całego projektu to ponad 813 tys. zł,  
z czego dofinansowanie wynosi 731 tys. zł.

Szkolenia dostosowane do potrzeb  

W dwóch dotychczasowych konkursach w ramach działania 
9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w  formach pozasz-
kolnych firmy szkoleniowe przedstawiały swoją ofertę i  otrzy-
mywały pieniądze na organizację zaproponowanych kursów. 
Wprawdzie zaplanowane szkolenia stanowiły odpowiedź na 
zidentyfikowane wcześniej potrzeby regionalnego rynku pracy, 
ale nie zawsze osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifika-
cji zawodowych znajdowały odpowiedni dla siebie kurs. W re-
akcji na to Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie trzeci konkurs 
rozpisał tak, aby umożliwić uczestnikom samodzielny wybór 
placówki kształcenia. Obecnie finalizuje wybór lokalnych opera-
torów, którzy będą obsługiwali uczestników i udzielali wsparcia 
w ramach czterech subregionów Podkarpacia.

Od 2019 r. to uczestnik będzie decydował o zakresie, ter-
minie oraz wykonawcy kursu lub szkolenia. Co do zasady bę-
dzie wybierał wykonawcę szkolenia spośród instytucji zareje-
strowanych w  Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ponadto szko-
lenia mają prowadzić do uzyskania konkretnych kwalifikacji 
potwierdzonych rozpoznawalnym w branży certyfikatem lub 
dokumentem potwierdzającym uprawnienia. Wybrani lokalni 
operatorzy będą finansowali nie tylko sam kurs, ale pokryją 
również koszty walidacji i certyfikacji nabytych umiejętności. 
Na wdrażanie tego systemu przeznaczono dofinansowanie 
w kwocie 30 mln zł, co powinno pozwolić na przeszkolenie po-
nad 8 tys. osób. Łącznie ze szkoleń finansowanych z działania 
9.5 skorzysta w regionie prawie 22 tys. osób. 

Barbara Kozłowska
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Końcówka 2018 r. to jeden z najważniejszych etapów wdrażania 

programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w tej 

perspektywie. Oczy osób odpowiedzialnych za poszczególne 

programy skierowane są na tabele ze wskaźnikami, na podstawie 

których Komisja Europejska zdecyduje, czy cele określone do końca 

tego roku zostały osiągnięte. Stawka jest duża, gdyż słabe wyniki 

mogą wiązać się z utratą tzw. rezerwy wykonania. Dla województwa 

podkarpackiego to ponad 126 mln euro. Jest więc o co walczyć. 
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W oparciu o informacje zawarte w sprawozdaniach rocznych 
z realizacji programów krajowych i regionalnych za 2018 r. Komi-
sja Europejska (KE) dokona w przyszłym roku tzw. oceny śród-
okresowej. Obejmie ona analizę postępów w  osiąganiu celów 
szczegółowych wyznaczonych dla poszczególnych priorytetów 
inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań 
wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie osi prio-
rytetowych, oraz ocenę realizacji celów Strategii Europa 2020. 

– Sprawozdanie roczne z realizacji naszego RPO, które bę-
dzie podstawą oceny, przedłożymy w czerwcu 2019 r. – mówi 
Tomasz Zieliński, zastępca dyrektora Departamentu Zarządza-
nia Regionalnym Programem Operacyjnym w UMWP. 

Jakie konsekwencje może wyciągnąć Komisja Europejska, 
jeśli cele nie zostaną osiągnięte? – Walczymy o  tzw. rezerwę 
wykonania, która stanowi średnio 6% wkładu UE na poziomie 
programu – tłumaczy dyrektor Zieliński. W przypadku RPO WP 
jest to zatem ponad 126 mln euro (niespełna 550 mln zł). Jej 
wykorzystanie będzie możliwie, jeśli podczas analizy 32 wskaź-
ników (finansowych i rzeczowych) i kluczowych etapów wdra-
żania okaże się, że osiągnięte zostały wyznaczone poziomy. 

Cel w zasięgu ręki 

Na Podkarpaciu trwa wytężona praca, by do końca roku 
cel został osiągnięty. Według danych na koniec października 
na 32 wskaźniki 29 zostało już zrealizowanych na poziomach 
wymaganych przez rozporządzenia unijne. Biorąc pod uwagę 
poszczególne osie priorytetowe, w  sześciu spośród dziewię-
ciu cele również zostały osiągnięte. Dyrektor Zieliński ocenia, 
że wedle zadeklarowanych planów przedłożenia wniosków 
o płatność przez beneficjentów oraz szacunków na poziomie 
osi priorytetowych do końca roku ostatnie 3 wskaźniki zostaną 
wykonane i potwierdzone na odpowiednim poziomie (obec-
nie mają jeszcze niepełne wartości).

Wieloletnia praca 

Na ten sukces pracowali wszyscy – zarówno projektodaw-
cy, którzy w odpowiedzi na ogłaszane konkursy składali dobrze 
przygotowane wnioski, jak i pracownicy urzędu i  zewnętrzni 
eksperci, zajmujący się ich oceną, wyborem najlepszych, a po-
tem sprawnym procedowaniem wniosków o  płatność i  ter-
minowymi wypłatami dotacji. A było nad czym pracować. Do 
końca października 2018 r. Zarząd Województwa ogłosił już 
przeszło 170 naborów wniosków (zarówno w trybie konkurso-
wym, jak i pozakonkursowym) na ponad 90% dostępnej alo-
kacji programu, która według aktualnego kursu euro wynosi 
9,2 mld zł. W odpowiedzi na ogłoszone nabory złożono 4,6 tys. 
wniosków poprawnych formalnie, co stanowi 108% dostępnej 
alokacji programu. To oznacza, że w niektórych obszarach, ta-
kich jak np. dotacje na odnawialne źródła energii czy rozwój 
MŚP, zainteresowanie wnioskodawców znacznie przewyższało 
możliwości programu. Do tej pory Zarząd zatwierdził do do-
finansowania 2,5 tys. wniosków o  dofinansowanie na ponad  
6 mld zł, a zatem przeszło 67% alokacji całego programu. Pod-
pisano umowy i wydano decyzje dla ponad 2,2 tys. projektów, 
czyli na ponad 60% alokacji RPO WP. – Chciałbym podkreślić, 
że 2017 r. można zdecydowanie określać jako czas wyboru, 
oceny i  kontraktowania projektów. Udało nam się wówczas 

podpisać umowy i wydać decyzje na kwotę przeszło 3,2 mld zł.  
Dzięki temu na koniec ubiegłego roku nasz region, jako jed-
no z  5 województw, osiągnął wymagany przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju poziom 50% kontraktacji programu – 
podkreśla Tomasz Zieliński.

W  2018 r. na pierwszym planie są płatności. Pod tym 
względem województwo podkarpackie zajmuje obecnie  
2. miejsce w kraju. Obecnie poziom płatności to już 23% alokacji 
programu przy średniej dla regionalnych programów opera-
cyjnych na poziomie 17,5%. Biorąc pod uwagę dużą dynamikę 
wniosków przedkładanych przez beneficjentów, wskaźnik ten 
będzie z pewnością wyższy na koniec roku. 

N+3 pod kontrolą 

Analizując poziom wdrażania programów, należy przyj-
rzeć się jeszcze celom narzuconym przez zasadę n+3, która 
obowiązuje w  obecnym okresie programowania. Zgodnie 
z  nią Komisja Europejska anuluje każdą część kwoty w  ra-
mach programu operacyjnego, która nie została wykorzysta-
na na początkową i roczną płatność zaliczkową oraz płatności 
okresowe do 31 grudnia trzeciego roku budżetowego nastę-
pującego po roku, w którym podjęto zobowiązanie budżeto-
we (tzw. roku n). W ramach RPO WP pierwszy cel wynikający 
z  tej zasady przypada na koniec 2018 r. Dla województwa 
podkarpackiego przez skuteczne wykonanie minimalnego 
celu n+3 rozumie się przedłożenie do Komisji Europejskiej do  
31 grudnia 2018 r. wniosków o płatność na kwotę co najmniej  
291 796 099 euro wkładu z UE. – My zobowiązanie wynikające 
z zasady n+3 na 2018 r. spełniliśmy z dużym wyprzedzeniem 
w połowie tego roku. Według danych na 31 października cel 
ten mamy już osiągnięty na poziomie 149% – podkreśla Grze-
gorz Bartnik, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania 
Regionalnym Programem Operacyjnym w UMWP. 

DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA  

2018 R. ZARZĄD 

WOJEWÓDZTWA OGŁOSIŁ 

JUŻ PRZESZŁO 170 NABORÓW 

WNIOSKÓW (ZARÓWNO 

W TRYBIE KONKURSOWYM, 

JAK I POZAKONKURSOWYM) 

NA PONAD 90% DOSTĘPNEJ 

ALOKACJI PROGRAMU, KTÓRA 

WEDŁUG AKTUALNEGO KURSU 

EURO WYNOSI 9,2 MLD ZŁ
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W  przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027 Komisja 
Europejska proponuje powrót do zasady n+2, która obowiązy-
wała w latach 2007-2013. Co to oznacza dla regionu? – To spo-
ra zmiana, która wymaga odpowiednich przygotowań. Przede 
wszystkim obliguje nas do jak najwcześniejszego rozpoczęcia 
wdrażania programu, gdyż każde opóźnienie w realizacji pro-
jektów może okazać się niemożliwe do nadrobienia na póź-
niejszym etapie – tłumaczy Grzegorz Bartnik. Jeżeli ta zasada 
wejdzie w życie, to ze strony samorządu województwa bardzo 
istotne będzie odpowiednio wczesne przygotowanie najważ-
niejszych inwestycji infrastrukturalnych, tak by ich wdrażanie 
rozpoczęło się możliwie najszybciej po 1 stycznia 2021 r.

Plan na następny rok 

W  2019 r. zaplanowanych jest 25 naborów wniosków na 
kwotę ponad 650 mln zł, zarówno w  ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Będą to dotacje m.in. na infrastrukturę i pra-
ce badawczo-rozwojowe, rozwój stref aktywności gospodar-
czej, rozwój MŚP, a także na e-usługi w sektorze zdrowia.

Jeśli chodzi o tzw. projekty miękkie, wspierane z Europej-
skiego Funduszu Społecznego, to konkursy dotyczyć będą 
wsparcia programów aktywności zawodowej, aktywnej in-
tegracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, a także wdrażania programu zdrowotnego do-
tyczącego profilaktyki onkologicznej w zakresie nowotworu 
płuc. Ponadto planowane są dalsze szkolenia prowadzące, 
np. do uzyskiwania kwalifikacji językowych skierowane do 
osób dorosłych.

Andrzej Szoszkiewicz

Stan wdrażania RPO WP 
stan na 31 października 2018 r.

Postęp realizacji  
RPO WP 2014-2020

W ramach EFRR ogłoszono:  

103 nabory

Kwota ogółem:  

6 527 925 012,63 zł
99,2%   
alokacji funduszu

W ramach EFS ogłoszono:  

74 nabory

Kwota ogółem:  

1 817 245 755,59 zł
70,56%    
alokacji funduszu

Ogółem ogłoszonych  
naborów wniosków:  

177
Kwota ogółem:  

8 345 170 768,22 zł
91,14%  

alokacji programu

EFRR

EFS

Rezerwa wykonania  
dla RPO WP

35 683 594 euro = 
154 534 940,54 zł

91 171 032 euro = 
394 834 388,28 zł

Ogółem:  

126 854 626 euro = 
549 369 328,82 zł

EFRR

EFS

Kurs EBC z 30.10.2018 r. – euro 4,3307

4686 wniosków  
poprawnych formalnie

108,77% alokacji programu  

5. miejsce wśród 16 RPO

2218 zakontraktowanych umów 

60,44% alokacji programu  

9. miejsce wśród 16 RPO

8269 wniosków o płatność  

22,74% alokacji programu  

2. miejsce wśród 16 RPO

stan na 31 października 2018 r.
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Co wiesz na temat 

Funduszy 
Europejskich? 

Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Podpowiedzi szukaj w artykułach, 

które znajdziesz w tym wydaniu biuletynu „Zobacz zmiany”.

1. Budżet polityki spójności na lata 2014-2020  
dla Polski wynosi… 

 a) 86 mld euro
 b) niecałe 20 mld euro
 c) 2,5 mld euro 

2. Ile jest na Podkarpaciu inteligentnych specjalizacji? 
 a) 4
 b) 5
 c) 6 

3. W ramach RPO WP na lata 2014-2020 na bezpłatne 
kursy i szkolenia przekazano…

 a) 30 mln zł
 b) 50 mln zł 
 c) 70 mln zł  

4. Gdzie zlokalizowana jest największa w Polsce  
cywilna komora do badań starzeniowych?

 a) na Politechnice Rzeszowskiej 
 b) w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym
  w Jasionce
 c) w Centrum Badawczo-Rozwojowym  

 Innowacyjnych Technologii Lotniczych w Krośnie
 
5. Kto może zarejestrować się na Podkarpackiej 

Platformie Wsparcia Biznesu? 
 a) wszystkie firmy działające na terenie Polski 
 b) tylko firmy z Podkarpacia bez względu na wielkość
 c) podkarpackie mikro-, małe i średnie firmy

6. Ile osób łącznie ma skorzystać ze szkoleń finansowanych 
z działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych 
w formach pozaszkolnych?

 a) prawie 22 tys. osób
 b) 9,5 tys. osób
 c) 200 tys. osób

7. Urząd Marszałkowski otrzymał główną nagrodę 
w konkursie spotów reklamowych „Fundusze 
Europejskie w kadrze” organizowanym w ramach…

 a) Międzynarodowego Festiwalu Filmowego   
 Camerimage 2018

 b) Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 c) Stachuriady 2018 

8. Z jakiego działania RPO WP finansowana jest kampania 
„Podkarpackie. Wyższy poziom innowacji”? 

 a) działanie 10.1 Pomoc techniczna
 b) działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
 c) działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości

9. Ile wynosi tzw. rezerwa wykonania dla województwa 
podkarpackiego?

 a) 126 mln euro
 b) 126 mln zł
 c) 300 mln zł

10. Na jaką kwotę zaplanowano nabory w 2019 r. w trybie 
konkursowym w ramach RPO WP?

 a) 1 mld zł
 b) na ponad 650 mln zł
 c) 900 mln zł

Odpowiedzi: 1a, 2a, 3c, 4b, 5c, 6a, 7a, 8c, 9a, 10b

R
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Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2019 r.  
w ramach RPO WP 2014-2020 (tryb konkursowy)

TERMIN 
NABORU

DZIAŁANIE LUB 
PODDZIAŁANIE TYP PROJEKTU

INSTYTUCJA 
OGŁASZAJĄCA 

KONKURS

luty 9.4 Poprawa jakości  
kształcenia zawodowego

Zastosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia 
i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, 
a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-
-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
proces kształcenia i szkolenia zawodowego

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie

marzec
1.2 Badania przemysłowe, prace 

rozwojowe oraz  
ich wdrożenia

Infrastruktura B+R Zarząd Województwa 
Podkarpackiego

marzec 1.3 Promowanie 
przedsiębiorczości Sieciowanie MŚP Zarząd Województwa 

Podkarpackiego

marzec 2.1 Podniesienie efektywności 
i dostępności e-usług Projekty z zakresu e-usług w sektorze ochrony zdrowia Zarząd Województwa 

Podkarpackiego

kwiecień
1.2 Badania przemysłowe,  

prace rozwojowe oraz  
ich wdrożenia

Prace B+R Zarząd Województwa 
Podkarpackiego

kwiecień

8.7 Aktywna integracja osób  
zagrożonych ubóstwem  
lub wykluczeniem 
społecznym – ZIT

1. Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane 
w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi aktywnej 
integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, 
zawodowym zawierające instrumenty odpowiadające  
na indywidualne potrzeby

2. Włączanie osób z niepełnosprawnościami w zajęcia  
na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane na warsztatach 
terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych 
z uczestnictwem w WTZ, stanowiących poszerzenie oferty WTZ

3. Wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej 
i społecznej, w szczególności prowadzonej przez takie 
podmioty: jak ZAZ, KIS oraz CIS, w tym rozwój i upowszechnianie 
zatrudnienia wspieranego

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie

kwiecień 
8.8 Zwiększenie dostępu 

do usług społecznych 
i zdrowotnych – ZIT

Usługi społeczne, w szczególności usługi środowiskowe, opiekuńcze:
1. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy 
2. Działania wspierające opiekunów nieformalnych  

w opiece domowej
3. Tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo 

tworzonych lub istniejących ośrodkach zapewniających opiekę 
dzienną lub całodobową

4. Wsparcie dla usług mieszkalnictwa o charakterze wspomaganym

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie

kwiecień
8.9 Poprawa dostępu do usług 

wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej – ZIT

1. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego

2. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego

3. Wspieranie pieczy zastępczej
4. Wspieranie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie

kwiecień
9.3 Podnoszenie kompetencji 

osób dorosłych w obszarze 
TIK i języków obcych

Szkolenia stacjonarne prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji 
językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane nabyciem kwalifikacji językowych

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie

maj 7.7 Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości – ZIT

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej (wraz ze wsparciem 
doradczo-szkoleniowym)

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie

czerwiec 1.3 Promowanie 
przedsiębiorczości Strefy aktywności gospodarczej Zarząd Województwa 

Podkarpackiego

czerwiec 4.5 Różnorodność biologiczna Minimalizacja zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 
w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności

Zarząd Województwa 
Podkarpackiego

czerwiec
7.1 Poprawa sytuacji  

osób bezrobotnych  
na rynku pracy

Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka  
z form wsparcia

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie
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TERMIN 
NABORU

DZIAŁANIE LUB 
PODDZIAŁANIE TYP PROJEKTU

INSTYTUCJA 
OGŁASZAJĄCA 

KONKURS

czerwiec 7.3 Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć  
prowadzenie działalności gospodarczej (wraz ze wsparciem  
doradczo-szkoleniowym)

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie

czerwiec
8.1 Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym

1. Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane 
w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi aktywnej 
integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, 
zawodowym, zawierające instrumenty odpowiadające  
na indywidualne potrzeby

2. Włączanie osób z niepełnosprawnościami w zajęcia  
na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane na warsztatach 
terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych 
z uczestnictwem w WTZ oraz działań na rzecz aktywnej 
integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ, stanowiących 
poszerzenie ich oferty 

3. Wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej 
i społecznej, w szczególności prowadzonej przez takie podmioty, 
jak: ZAZ, KIS, CIS 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie

czerwiec
8.3 Zwiększenie dostępu 

do usług społecznych 
i zdrowotnych

Usługi społeczne w szczególności usługi środowiskowe, opiekuńcze:
1. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy 
2. Działania wspierające opiekunów nieformalnych  

w opiece domowej
3. Tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo 

tworzonych lub istniejących ośrodkach zapewniających opiekę 
dzienną lub całodobową

4. Wsparcie dla usług mieszkalnictwa o charakterze wspomaganym

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie

czerwiec 
8.4 Poprawa dostępu  

do usług wsparcia rodziny 
i pieczy zastępczej

1. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jst 
szczebla gminnego

2. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jst 
szczebla powiatowego

3. Wspieranie pieczy zastępczej
4. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie

lipiec
8.1 Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym

1. Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane 
w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi aktywnej 
integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, 
zawodowym zawierające instrumenty odpowiadające  
na indywidualne potrzeby

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie

lipiec
8.1 Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym

1. Włączanie osób z niepełnosprawnościami w zajęcia  
na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane na warsztatach 
terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych 
z uczestnictwem w oraz działań na rzecz aktywnej integracji 
dotychczas nie oferowanych przez WTZ, stanowiących 
poszerzenie ich oferty

2. Wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej 
i społecznej, w szczególności prowadzonej przez ZAZ, KIS, CIS, 
w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie

lipiec
8.3 Zwiększenie dostępu 

do usług społecznych 
i zdrowotnych

Programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji 
dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie

sierpień 
8.3 Zwiększenie dostępu 

do usług społecznych 
i zdrowotnych

Finansowanie usług ochrony zdrowia psychicznego  
(opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień), w tym opieki 
psychiatrycznej i psychologicznej

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie

sierpień
8.5 Wspieranie rozwoju  

sektora ekonomii społecznej 
w regionie

Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych  
dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej zgodnie  
z podziałem przyjętym w ramach Krajowego Programu Rozwoju  
Ekonomii Społecznej

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie

wrzesień 7.4 Rozwój opieki żłobkowej 
w regionie

Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (możliwość tworzenia 
nowych podmiotów opieki, jak i tworzenia nowych miejsc opieki 
w istniejących instytucjach)

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie

październik 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Rozwój MŚP Zarząd Województwa 
Podkarpackiego

listopad 7.6 Programy profilaktyczne 
i zdrowotne w regionie

Wdrażanie programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki 
onkologicznej w zakresie nowotworu płuc

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie
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Dokąd po informacje
LOKALNE PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ul. M. Dąbrowskiej 15
39-400 TARNOBRZEG
tel.: 15 823 61 46, 798 771 220

ki 7 godziny pracy:
LEC pn. 7:30-18:00
 414, 798 771 650 wt. – pt. 7:30-15:30

cy:
00
0-15:30

20 ul. Kościuszki 2
SNO 37-700 PRZEMYŚL

 192, 798 771 620 tel.: 16 678 56 32, 798 77
cy: godziny pracy:
00 pn. 7:30-18:00
0-15:30 wt. – pt. 7:30-15:30

Rynek 18
38-500 SANOK
tel.: 798 771 215, 798 771 640
godziny pracy:

ul. Kościusz
39-300 MIE
tel.: 798 771
godziny pra
pn. 7:30-18:
wt. – pt. 7:3

ul. Staszica 
38-400 KRO
tel.: 798 771
godziny pra
pn. 7:30-18:
wt. – pt. 7:3

1 080

pn. 7:30-18:00
wt. – pt. 7:30-15:30

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
al. Ł. Cieplińskiego 4 • 35-010 RZESZÓW
godziny pracy: pn. 7:30-18:00 • wt. – pt. 7:30-15:30
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 • faks: 17 747 64 83
e-mail: zapytaj@podkarpackie.pl 

Strona internetowa RPO WP 2014-2020
www.rpo.podkarpackie.pl

Obserwuj nas również na Facebooku 
www.facebook.com/zmieniamypodkarpackiezrpo
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