
Streszczenie Sprawozdania podawane do wiadomości publicznej
[Sprawozdanie roczne z wdrażania

Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Siła inwestycji…



Wnioski poprawne formalnie: 861 
Wkład UE: 446,16 mln EUR

% alokacji: 21,10%

Wnioski zatwierdzone do 
dofinansowania: 525

Wkład UE: 305,79 mln EUR
% alokacji: 14,46% 

Zawarte umowy: 469
Wkład UE: 311,78 mln EUR

% alokacji: 14,75% 

Zatwierdzone wnioski o płatność: 
4 359

Wkład UE: 393,65 mln EUR
% alokacji: 18,62%

Beneficjentom wypłacono
Wkład UE: 425,89 mln EUR

% alokacji: 20,14%

Wnioski poprawne formalnie: 5 723
Wkład UE: 2 925,42 mln EUR

% alokacji: 138,37%

Wnioski zatwierdzone do 

dofinansowania: 3 102 
Wkład UE: 1 837,89 mln EUR

% alokacji: 86,93%

Zawarte umowy: 2 769 
Wkład UE: 1 694,99 mln EUR

% alokacji: 80,17%

Zatwierdzone wnioski o płatność: 

13 563
Wkład UE: 991,17 mln EUR

% alokacji: 46,88%

Beneficjentom wypłacono
Wkład UE: 690,14 mln EUR
% alokacji: 32,64%

Postępy

- 2019 - - Od początku realizacji -

Zakończyła się realizacja 1661 projektów



„Odkryjmy 
moc innowacji”

„Nowe 
e-usługi 

dla Regionu”

„Podłączamy 
energię 

z natury”

„Czysty Region, 
dobry klimat”

„Otwieramy 
się na nowe 

drogi”

„Przestrzeń 
dla wszystkich”

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

➢ wsparto 923 przedsiębiorców
➢ utworzono 1008 miejsc pracy

Cyfrowe podkarpackie

➢ udostępniono 1 080 usług on-line
➢ zdigitalizowano 27 216 dokumentów zawierających informacje 

sektora publicznego

Czysta energia

➢ wsparto ponad 5 800 gospodarstw domowych z lepszą klasą 
zużycia energii

➢ zmodernizowano ponad 8 km sieci ciepłowniczych

Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

➢ budowa / przebudowa ponad 400 km sieci kanalizacji sanitarnej
➢ wsparto 53 obiekty instytucji kultury oraz 77 zabytków 

nieruchomych

Infrastruktura komunikacyjna

➢ budowa / przebudowa / modernizacja niemal 90 km dróg
➢ zakup / modernizacja 175 jednostek taboru pasażerskiego 

publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej

Spójność Przestrzenna i Społeczna

➢ wsparto 18 podmiotów leczniczych
➢ utworzenie prawie 1 000 miejsc w placówkach stacjonarnej 

pomocy społecznej

Efekty realizacji Programu



Efekty realizacji Programu

Regionalny rynek pracy

➢ wsparciem objęto 24 905 osób bezrobotnych
➢ 5 277 osób otrzymało bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej
➢ 9 190 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe lub nabyło 

kompetencje
➢ utworzono 5 598 miejsc pracy w ramach udzielonych z 

EFS środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

„Stawiamy 
na dobre 

miejsca pracy”

Integracja społeczna

➢ wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, usługami społecznymi objęto 10 231 
osób, zaś usługami zdrowotnymi 6 904 osób

➢ utworzono 1 168 miejsc pracy w przedsiębiorstwach 
społecznych oraz wsparto 1 234 miejsc usług 
społecznych

➢ wsparciem zostało objętych łącznie 26 304 osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
w tym 10 504 osób z niepełnosprawnościami

„Wyrównujemy 
szanse”

Jakość edukacji i kompetencji w regionie

➢ dofinansowano 5 893 miejsc przedszkolnych
➢ wsparto 50 288 uczniów w zakresie rozwijania 

kompetencji kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych

➢ wyposażono 456 szkół i placówek oświaty w sprzęt TIK
➢ doposażono 146 szkół i placówek kształcenia 

zawodowego w sprzęt i materiały niezbędne do 
realizacji kształcenia zawodowego

➢ 23 520 osób uczestniczyło w pozaszkolnych formach 
kształcenia

„Wspieramy  
edukację”



Tak promowaliśmy Fundusze europejskie
W telewizji:

✓ cykl 12 felietonów telewizyjnych prezentujących dobre praktyki
wśród projektów zrealizowanych z RPO WP na lata 2014-2020.
Odcinki premierowe emitowane były dwa razy w miesiącu
w czwartki o godz. 18.

Wszystkie felietony można znaleźć na stronie IZ RPO
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/program-w-
mediach/2253-podkarpackie-skarby-rpo-w-telewizji

W radiu: 

✓ cykl 30 audycji radiowych realizowanych przez redakcję Polskiego
Radia Rzeszów. W audycjach w roli głównej występują
beneficjenci i uczestnicy projektów RPO WP i opowiadają
o swojej "przygodzie" z Funduszami Europejskimi.

Audycje emitowane były w każdy piątek tygodnia w paśmie
o największej słuchalności.

Wszystkie audycje można znaleźć na stronie IZ RPO
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/program-w-
mediach/2190-podkarpackie-skrby-rpo

Najlepsze filmy o Funduszach Europejskich  

Camerimage2017 i Camerimage2018 i Energa Camerimage2019 

Wzruszająca historia życia pana Michała Zaniewicza z Myczkowiec
(film z 2017r.), determinacja w spełnieniu swoich marzeń przez panią
Katarzynę Być ze Zgłobnia (film z 2018r.) oraz dokumentalna i wizualna
wrażliwość oraz pozytywny przekaz i dobrze opowiedziana historia
o przygodzie harcerzy z Hufca w Tarnobrzegu (film z 2019r.)
zagwarantowały nam główne nagrody w konkursie spotów reklamowych
„Fundusze Europejskie w kadrze” na Festiwalu Camerimage

• Pan Michał: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=j-
rJRmVZDyA

• Pani Kasia: https://www.youtube.com/watch?v=zdp5td0hNQI

• Podopieczni Chorągwi Podkarpackiej ZHP, Hufiec Tarnobrzeg:
https://www.youtube.com/watch?v=na55-
oip0FA&feature=emb_logo

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/program-w-mediach/2253-podkarpackie-skarby-rpo-w-telewizji
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/program-w-mediach/2190-podkarpackie-skrby-rpo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=j-rJRmVZDyA
https://www.youtube.com/watch?v=zdp5td0hNQI
https://www.youtube.com/watch?v=na55-oip0FA&feature=emb_logo


W ramach ogólnopolskiej akcji promocyjnej 
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
11 maja br. w Stalowej Woli 
„Podkarpackie z tradycjami – Polska różnorodna dzięki 
Funduszom Europejskim”
– to hasło przewodnie tegorocznej edycji

Strefa Funduszy Europejskich gdzie prezentowali beneficjenci 
Funduszy Europejskich z regionu a zachodzące 
w regionie zmiany podziwiać można było na wystawie 
plenerowej „15 lat Po” 

Oprócz wystawców na Stalowowolskich Błoniach w akcji
promocyjnej wzięło udział blisko 30 projektodawców

Strefy aktywności:
➢ Funduszy Europejskich
➢ Województwa Podkarpackiego
➢ Miasta Stalowej Woli
➢ Sportowo – Rekreacyjna
➢ Zdrowia i Nauki
➢ dla dzieci
➢ Podkarpackie Tradycje

Obchody 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

➢ „Europa otwarta dla wszystkich - 15 lat zmian na Podkarpaciu” - wydarzenie zorganizowane
w Mucznem 1 maja 2019 r.

➢ „EkoFundusze w Bieszczadach - 15 lat zmian na Podkarpaciu” wydarzenie zorganizowane
w Wołosatem 2 maja 2019 r. na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

➢ #10YearsChallenge #15yearsChallenge przemiana dzięki #FunduszeUE
#UEdlaNAS #15latUE #EUinMyRegion – podjęcie wyzwania KE

Fundusze Europejskie 
bliżej mieszkańców Podkarpacia



V Podkarpackie Pokazy Lotnicze – Poszybujmy z Funduszami Europejskimi w Turbi 2 czerwca 2019 r.
nieopodal Stalowej Woli.

Ponad 20 tysięcy ludzi – mieszkańców 
okolic Stalowej Woli, ale także bardzo 
odległych zakątków Podkarpacia, 
a nawet Polski odwiedziło V 
Podkarpackie Pokazy Lotnicze, 

Wśród wielu bezkonkurencyjnych 
gwiazd lotniczych ewolucji 
największe zainteresowanie 
wzbudziły pokazy Jurgisa Kairysa, 
Łukasza Czepieli oraz Formacji 
Biało-Czerwone Iskry.

Nad stalowowolskim niebem 
odbyło się kilkadziesiąt różnych 
lotów akrobacyjnych

Wydarzenie wieńczące XX 
Szybowcowe Mistrzostwa 
Europy, odbywające się w 
dniach 11-26 maja br. na 
lotnisku w Turbi.

Fundusze Europejskie 
bliżej mieszkańców Podkarpacia



Ciekawe projekty 

Realizacja projektu umożliwiła rozbudowę Fotowoltaicznego Centrum

Badawczo-Rozwojowego oraz utworzenie Centrum Badawczego

Mikroukładów Elektronicznych. Elementem wspólnym obu centrów

badawczych jest utworzenie laboratorium doświadczalnego tzw. Live Lab,

które umożliwia przetestowanie pomysłów działających w laboratorium

i przeniesienie ich do masowej produkcji. Pomysły takie są wykorzystywane w

obiektach Smart City (m.in. lampach parkowych, słupach oświetleniowych,

wiatach parkingowych). W nowo utworzonym Live Lab, produkty są

sprawdzane w warunkach zbliżonych do naturalnych. W ten sposób firma

zyskuje pewność, że będą one dobrze działać, nawet wystawione na skrajne

warunki atmosferyczne.

Realizacja projektu miała na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy
i wdrożenie wyników prac B+R, związanych z opracowaniem receptury
innowacyjnej linii dermokosmetyków spełniających oczekiwania i potrzeby
konsumentów rynku kosmetycznego na naturalne kosmetyki o potwierdzonej
skuteczności biologicznej składników w nich zawartych na bazie wyciągu z kory
i drewna bukowego: BIOnly TREE. Wdrożenie wymagało wyposażenia parku
maszynowego w kompleksową linię produkcyjną, która umożliwia dozowanie,
napełnianie, zamykanie i znakowanie i etykietowanie opakowań.

Zgodnie z obowiązującymi trendami i oczekiwaniami konsumentów będą to
kosmetyki organiczne, nie zawierające syntetycznych składników, mające
pielęgnacyjne i regenerujące działanie na komórki skóry, zwiększające jej
nawilżenie.

Projekt: Idea Lab - Rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System
CT 1/ OP I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia
Wartość projektu: 21 317 410,44  zł
Kwota dofinansowania: 10 383 840,00 zł
Beneficjent: ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

Projekt: Wprowadzenie na rynek nowej oferty BIOinnowacyjnych produktów w oparciu o wyniki 
przeprowadzonych prac B+R
CT 3 / OP III Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Wartość projektu: 1 167 270,00 zł
Kwota dofinansowania: 569 400,00 zł
Beneficjent:  NOVELTYUNIT - KRZYSZTOF CIEPLUCH



Ciekawe projekty 

W ramach projektu zmodernizowany został budynek, który służy uczniom
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz
z niepełnosprawnością sprzężoną.

Po przeniesieniu do zaadaptowanego budynku, uczniowie klas
przysposabiających do pracy realizują zadania w zakresie rehabilitacji
społecznej i zawodowej, niezbędne do niezależnego i samodzielnego życia.
Projekt ten przyczynił się do ochrony młodzieży kończącej gimnazjum przed
przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty oraz zapewnił całej
społeczności SOSW bezpieczne i należyte warunki do nauki, rozwoju
zdolności oraz aktywności fizycznej.

Mieszkanie wspierane to rozwiązanie, które umożliwia większą niezależność
podopiecznym i daje szansę na bardziej samodzielne życie. Podopieczni mieszkają
w indywidualnych pokojach. Korzystają też ze wspólnych pomieszczeń, takich jak
odpowiednio zaprojektowana łazienka, salon, jadalnia, kuchnia czy taras. Obiekt
został wyposażony w nowatorski system szyn przysufitowych ułatwiający
przemieszczanie się i korzystanie z poszczególnych pomieszczeń.
W ciągu dnia mieszkańcy dowożeni są na zajęcia edukacyjne i rehabilitację.
Na miejscu mają zapewnioną całodobową opiekę.

Projekt w wyniku głosowania internetowego został laureatem konkursu
Mistrzowskie zmiany, organizowanego przez IZ RPO WP.

Projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie
CT 4 / OP III Czysta energia
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków
Wartość projektu: 1 268 610,20 zł
Kwota dofinansowania: 906 019,41 zł
Beneficjent: POWIAT NIŻAŃSKI

Projekt: Mieszkanie wspierane w Jarosławiu
CT 9 / OP VIII Integracja społeczna
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Wartość projektu: 1 774 770,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 508 554,50 zł
Beneficjent: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ KOŁO W JAROSŁAWIU





Annual report of the implementation the Regional Operational Programmeof the 
Podkarpackie Voivodeship 2014-2020 for the year 2019

Citizens' summary

Investment strength…



Formally correct applications: 861 
EU contribution: 446,16m. EUR

% allocation: 21,10%

Applications approved for 
funding: 525

EU contribution: 305,79m. EUR
% allocation: 14,46% 

Contracts/decisions on project
financing: 469

EU contribution: 311,78m. EUR
% allocation: 14,75% 

Approved payment claims: 4 359
EU contribution: 393,65m. EUR

% allocation: 18,62%

The beneficiaries received
EU contribution: 425,89m.EUR

% allocation: 20,14%

Formally correct applications: 5 723
EU contribution: 2 925,42m. EUR

% allocation: 138,37%

Applications approved for 

funding: 3 102 
EU contribution:1 837,89m. EUR

% allocation: 86,93%

Contracts/decisionson on project

financing: 2 769 
EU contribution:1 694,99m. EUR

% allocation: 80,17%

Approved payment claims: 13 563
EU contribution: 991,17m. EUR

% allocation: 46,88%

The beneficiaries received
EU contribution: 690,14m. EUR
% allocation: 32,64%

Progress

- 2019 - - Cumulatively -

1661 projects have been completed



„Discover the 
power of 

innovation

„New 
e-services for 
the Region”

„ We connect
energy 

From the nature”

„Clean Region, 
good climate”

„We're 
opening up

to new roads ”

„ Space
for everyone”

Competitive and innovative economy

➢ 923 entrepreneurs were supported
➢ 1 008 jobs were created

Digital Podkarpackie

➢ 1 080 public on-line services were made available
➢ 27 216 documents containing public sector information were 

digitized

Pure energy

➢ more than 5 800 households with a better energy consumption 
class were supported

➢ over 8 km of heating networks were modernized

Protection of the natural environment 
and cultural heritage

➢ construction / reconstruction of over 400 km of sanitary 
sewage system

➢ 53 cultural institutions and 77 immovable monuments were 
supported

Communication infrastructure

➢ construction / reconstruction / modernization of almost 90 km 
of roads

➢ purchase / modernization of 175 public passenger rolling stock 
units in public transport

Spatial and Social Cohesion

➢ 18 health care entities supported
➢ creation of almost 1 000 places in stationary social welfare 

facilities

Results of the Programme implementation



Regional labour market
➢ 24 905 unemployed people were supported
➢ 5 277 people received non-returnable funds to start a 

business
➢ 9 190 people obtained professional qualifications or 

acquired competences
➢ as part of granted with ESF funds for starting a business 

created 5 598 workplace

„We focus
on good jobs”

Social integration

➢ among people at risk of poverty or social exclusion, 
10 231 people were covered by social services, while 
6 904 people were covered by health services

➢ 1 168 workplace in social enterprises were created and 
1 234 places in social services were supported

➢ 26 26 people at risk of poverty or social exclusion were 
supported, including 10 504 people with disabilities

„We care
for equal

opportunities”

Quality of education and competences in the 
region

➢ 5 893 pre-school places were co-financed
➢ 50 288 students were supported in developing key 

competences or universal skills
➢ 456 schools and educational facilities were provided

with ICT equipment
➢ 146 schools and vocational training centers were 

provided with equipment and materials necessary for 
the implementation of vocational training

➢ 23 520 people participated in extracurricular 
education

„We support
education”

Results of the Programme implementation



This is how we promoted the European Funds
In TV:

✓ a series of 12 television columns presenting good practices
among projects implemented with the RPO WP. The premiere
episodes were broadcast twice a month on Thursdays at 18.

All columns can be found on the website of the MA of RPO
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/program-w-
mediach/2253-podkarpackie-skarby-rpo-w-telewizji

On the radio :

✓ series of 30 radio broadcasts produced by the editorial office of
the Polish Radio Rzeszów. The programs feature the beneficiaries
and participants of RPO WP in which they talk about projects and
their "adventure" with European Funds.

Broadcasts were broadcast every Friday of the week in the in the
band with the highest audibility.

All programs can be found on the website of the MA of RPO
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/program-w-
mediach/2190-podkarpackie-skrby-rpo

The best films about European Funds

Camerimage2017 and Camerimage2018 and Energa 
Camerimage2019 

• The moving story of the life of Michał Zaniewicz from Myczkowce 
(2017 film), determination in fulfilling her dreams by Katarzyna Być 
from Zglobien (2018 film) as well as documentary and visual 
sensitivity and positive message and well told story about the 
adventure of scouts from Hufiec in Tarnobrzeg (film from 2019)
guaranteed us the main prizes in the advertising spots competition 
"European Funds in the frame" at the Camerimage Festival

• Mr. Michał: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=j-
rJRmVZDyA

• Mrs. Kasia: https://www.youtube.com/watch?v=zdp5td0hNQI

• People in charge of the Subcarpathian Banner ZHP, Hufiec
Tarnobrzeg:https://www.youtube.com/watch?v=na55-
oip0FA&feature=emb_logo

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/program-w-mediach/2253-podkarpackie-skarby-rpo-w-telewizji
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/program-w-mediach/2190-podkarpackie-skrby-rpo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=j-rJRmVZDyA
https://www.youtube.com/watch?v=zdp5td0hNQI
https://www.youtube.com/watch?v=na55-oip0FA&feature=emb_logo


As part of a nationwide promotional campaign 
European Funds Open Days May 11 this year in Stalowa 
Wola "Podkarpackie with traditions - Poland is diverse 
thanks to European Funds" - is the motto of this year's 
edition

European Funds Zone where the beneficiaries of 
European Funds from the region presented changes that 
took place in the region, could be admired at the open-
air exhibition "15 years later„

Apart from the exhibitors at Stalowa Wola Błonia nearly
30 project providers took part in the promotional
campaign

Activity zones: 
➢European Funds
➢Podkarpackie Voivodeship
➢Stalowa Wola city 
➢Sports and Recreation
➢Health and Science 
➢ for children
➢ Podkarpackie Traditions

Celebration of the 15th anniversary of Poland's accession to the European Union

➢ „Europe open to everyone - 15 years of changes in Podkarpacie ”- event organized in Muczne on May
1, 2019.

➢ "EcoFunds in the Bieszczady Mountains - 15 years of changes in Podkarpacie" event organized in
Wołosat on May 2, 2019 in the Bieszczady National Park.

➢ # 10YearsChallenge # 15yearsChallenge transformation through #FundUEUE #UEdlaNAS # 15years 
#EUinMyRegion - taking up the challenge of the EC

European Funds closer to the inhabitants of 
podkarpackie region



V Podkarpackie Air Shows - Let's glide with European Funds in Turbi on June 2, 2019
near Stalowa Wola.

Over 20 000 people - residents of the 
vicinity of Stalowa Wola, but also very 
remote corners of Podkarpacie and even 
Poland visited the 5th Podkarpackie Air 
Show.

Among the many unrivaled flight 
stars of aviation evolution, the 
shows of Jurgis Kairys, Łukasz 
Czepiel and the White-Red Sparks 
Formation aroused the greatest 
interest.

Dozens of different aerobatic 
flights took place over the 
Stalowa Wola sky

The event crowning the XX 
European Glider 
Championship, held on 11-26 
May at the airport in Turbia.

European funds closer to the inhabitants of the 
Podkarpackie region



Examples of interesting projects

Implementation of the project enabled the expansion of the Photovoltaic
Research and Development Center and the creation of an Electronic
Microchip Research Center. The common element of both research
centers is the creation of an experimental laboratory called Live Lab,
which enables the ideas operating in the laboratory to be tested and
transferred to mass production. These ideas are used in Smart City
facilities (e.g. park lamps, lighting poles, parking shelters). In the newly
created Live Lab, the products are checked in conditions close to natural.
In this way, the company can be sure that they will work well, even
exposed to extreme weather conditions.

The project was aimed at strengthening the company's competitive position
and implementing the results of R&D works related to the development of
an innovative recipe line of dermocosmetics that meet the expectations and
needs of the cosmetics market consumers for natural cosmetics with
confirmed biological effectiveness of the ingredients contained therein
based on the extract of bark and beech wood : BIOnly TREE. The
implementation required equipping the machinery park with a
comprehensive production line that enables dosing, filling, closing and
marking and labeling of packaging. In accordance with current trends and
consumer expectations, these will be organic cosmetics, containing no
synthetic ingredients which have a nurturing and regenerating effect on skin
cells, increasing its hydration

Project: Idea Lab - Development of the existing R&D system of the ML System
TO 1/ PA I Competitive and innovative economy
Action 1.2. Industrial research, development works and their implementation
Total value of the project: 21 317 410,44  zł
Amountof co-financing: 10 383 840,00 zł
Beneficiary:  ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

Project: Launching a new offer of BIOinnovative products on the market based on the results of R&D 
works
TO 3 / PA III Competitive and innovative economy
Sub-action 1.4.1 Direct grants
Total value of the project : 1 167 270,00 zł
Amountof co-financing: 569 400,00 zł
Beneficiary:  NOVELTYUNIT - KRZYSZTOF CIEPLUCH



As part of the project, the building that serves students with moderate,
severe and conjugated mental disabilities was modernized.

After moving to the adapted building, students of the preparation classes
carry out social and vocational rehabilitation tasks, necessary for
independent and independent life. This project contributed to the
protection of young people graduating from junior high school against
early leaving the education system and provided the entire SOSW
community with safe and proper conditions for learning, developing
abilities and physical activity.

A supported flat is a solution that allows more independence for the
residents and gives them the chance to live more „on their own”. The
residents live in individual rooms. They also use common rooms, such as a
properly designed bathroom, living room, dining room, kitchen or terrace.
The building is equipped with an innovative system of ceiling rails to
facilitate movement and use of individual rooms. During the day, residents
are brought to educational classes and rehabilitation. 24-hour care is
provided on site. As a result of internet voting, the project became a
laureate of the Master Changes competition organized by the MA of the
Podkarpackie ROP.

Project: Comprehensive thermomodernization of the public building in Ulanów
TO 4 / PA III Pure energy
Action  3.2. Energy modernization of buildings
Total value of the project: 1 268 610,20 zł
Amountof co-financing:  906 019,41 zł
Beneficiary:  POWIAT NIŻAŃSKI

Project: Supported flat in Jarosław
TO 9 / PA VIII Social integration
Action 8.3 Increasing access to social and health services
Total value of the project: 1 774 770,00 zł
Amountof co-financing:: 1 508 554,50 zł
Beneficiary: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ KOŁO W JAROSŁAWIU

Examples of interesting projects



For more information:
Information Points of the European Funds

Main information point of the

European Funds

Podkarpackie ROP website:
www.podkarpackie.rpo.pl

Watch us on Facebook:
www.facebook.com/zmieniamypodkarpackiezrpo


