
1

Realizacja Strategii komunikacji
RPO WP na lata 2014-2020 

oraz plan działań promocyjnych na rok 2021

Rzeszów, 18 grudnia 2020r.
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Wszystkie działania informacyjno-promocyjne oraz edukacyjne realizowane są zgodnie z zapisami Strategii 
komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 oraz 
Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020.

Działania realizowane są w oparciu o kierunki i priorytety działań informacyjnych i muszą służyć zwiększaniu 
widoczności efektów polityki spójności:

➢ działania kierowane są do różnych grup docelowych;
➢ działania dla opinii publicznej koncentrują się na zwiększaniu widoczności efektów polityki spójności, głownie 

poprzez prezentację dobrych praktyk;
➢ działania dla potencjalnych uczestników projektów koncentrują się na informowaniu o możliwościach, jakie 

dla nich istnieją w ramach realizowanych projektów oraz na aktywnym zachęcaniu do udziału w nich;
➢ działania dla potencjalnych beneficjentów koncentrują się na zadaniach informacyjnych, promocyjnych i 

edukacyjnych, związanych z prowadzonymi naborami wniosków;
➢ IZ RPO motywuje, zachęca i wspiera beneficjentów w podejmowaniu działań promocyjnych projektów;
➢ IZ RPO informuje i  zachęca do korzystania z instrumentów finansowych;
➢ IZ RPO aktywnie włącza się w horyzontalne działania i akcje ogólnopolskie oraz realizuje szereg innych działań 

służących realizacji celów Strategii

Działania informacyjno-promocyjne realizowane przez IZ RPO WP 
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Komunikaty IZ dotyczące pomocy i przedsięwzięć z Funduszy 

Europejskich, które służą w walce z pandemią COVID-19

➢ Informowanie potencjalnych beneficjentów nt. naborów wniosków o dofinansowanie projektów, które pomogą 
walczyć z pandemią koronawirusa.

➢ Informowanie potencjalnych uczestników projektów nt. programów wsparcia dla podmiotów i osób 
poszkodowanych w wyniku pandemii.

➢ Informowanie beneficjentów o działaniach ułatwiających prowadzenie i rozliczanie realizowanych przez nich 
inwestycji.

➢ Informowanie opinii publicznej i uczestników projektów o działaniach i wsparciu z funduszy polityki spójności UE 
na walkę i przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym pandemii koronawirusa, w tym m.in. podpisanych 
umowach, zakupie środków trwałych.

➢ Informowanie zainteresowanych grup odbiorców o zmianach, jakie mają miejsce 
w wyniku działań na rzecz walki ze skutkami pandemii. 





Kanały, którymi IZ najlepiej dociera do potencjalnych beneficjentów

IZ RPO WP prowadzi ogólnodostępny: 

➢ Portal www.rpo.podkarpackie.pl, który do 30 listopada 2020 r. odnotował 8 337 043 odsłon;

➢ Fanpage Odmienione Podkarpackie https://www.facebook.com/odmienionepodkarpackie uzyskał 13 812 

„polubień” (wzrost o 3 603 w stosunku do roku 2019 r.) 

➢ Instagram https://www.instagram.com/odmienionepodkarpackie/ - nowy kanał uruchomiony w marcu 2020 r.  

uzyskał 1034 obserwujących

➢ Kanał na YouTube https://www.youtube.com/channel/UCTh2AcSzr5LKaB6i9tJEf9g - wzmocnienie działań dało efekt 

544 subskrypcji (wzrost o 500 w stosunku do roku 2019 r.)

Wszystkie serwisy służą do systematycznego przekazywania bieżących informacji nt. wdrażania i realizacji Programu, 
ogłaszanych naborów w ramach RPO WP, przekazywania wszelkich niezbędnych informacji dla potencjalnych 
beneficjentów i beneficjentów Programu oraz promocji Funduszy Europejskich wśród ogółu społeczeństwa. 
Zamieszczane informacje były dostosowywane do charakteru każdego z wymienionych kanałów.

Wszystkie informacje zamieszczane na portalu www.rpo.podkarpackie.pl dostosowywane były do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (zgodność z USTAWĄ z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych).

http://www.rpo.podkarpackie.pl/
https://www.facebook.com/odmienionepodkarpackie
https://www.instagram.com/odmienionepodkarpackie/
https://www.youtube.com/channel/UCTh2AcSzr5LKaB6i9tJEf9g


Działania edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów

19 szkoleń/warsztatów on-line dla ponad 700 beneficjentów RPO WP w tym : 

➢ Analiza finansowa w projektach generujących dochód

➢ Zamówienia w projektach EFS – PZP, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku

➢ Kontrola projektów RPO WP 2014-2020

➢ Kwalifikowalność wydatków w projektach RPO WP po najnowszych zmianach obowiązujących w 2020 r.

➢ Zamykanie projektu EFS w ramach RPO WP 2014-2020 – dokumentacja, SL2014, nieprawidłowości, kontrola 

➢ "Koronawirus a projekty RPO WP- czyli jak efektywnie zarządzać projektem pomimo przeszkód"

➢ Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w projektach unijnych – rozliczanie, wycena, ewidencja, trwałość

➢ Podatek VAT w projektach unijnych

➢ Archiwizacja dokumentacji w projektach inwestycyjnych RPO WP 2014-2020. 

➢ Praktyczne aspekty elektronizacji zamówień publicznych

➢ Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – przygotowanie do nowych rozwiązań

➢ Nowa wersja bazy konkurencyjności - BK2021

➢ Równość szans i niedyskryminacja w projektach EFS

➢ Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych z EFS oraz zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych

➢ Rozliczanie wydatków w projektach EFS metodami uproszczonymi
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„Dzieci są najważniejsze – inwestycje funduszy europejskich  w rozwój i umiejętności dzieci w okresie 
programowania 2021 – 2027” – konferencja w Arłamowie w dniach 27-28 lutego br.

Przedsięwzięcie było wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej,  reprezentowanej przez Dyrekcję Generalną ds. 
Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego,  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wzięli w niej udział  również przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa 
Edukacji oraz Zdrowia, a także zaproszeni eksperci z kraju i zagranicy. Uczestnikami byli także przedstawiciele 
samorządów, w tym marszałkowie województw.

Konferencja poświęcona została tematyce nowej perspektywy finansowej UE 2021 – 2027 w kontekście 
działań w obszarach edukacji włączającej, wczesnodziecięcej opieki i edukacji, pieczy zastępczej i systemu 
wsparcia rodziny, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
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Fundusze Europejskie udostępniają Bieszczady – konferencja i warsztaty terenowe w dniach 28-29 lutego br. 

Współorganizatorami konferencji byli: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego oraz Grupa Bieszczadzka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Celem konferencji było szerzenie w regionie idei swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału 
w życiu społecznym osób o szczególnych potrzebach tj. osób z niepełnosprawnościami.

W ramach warsztatów praktycznych drugiego dnia konferencji GOPR-owcy poprowadzili na szlak grupę osób 
niewidomych i słabowidzących
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Kampania promocyjna promująca Regionalny Program Operacyjny oraz Fundusze Europejskie w regionie, 
przeprowadzona była od września do listopada 2020.

Nadrzędnym celem kampanii było pokazanie jak RPO WP 2014-2020 pomogło zmienić życie mieszkańców, 
a poprzez to region Podkarpacki, na lepsze. 

W ramach kampanii powstały:

➢ 4 krótkie spoty, 3 x 30', 1 spot x 120' oraz 1 spot x 120' w języku angielskim i 1 spot x 30' z audiodeskrypcją.

➢ Zwiastun pełnometrażowego filmu, który uzyskał wyróżnienie  na festiwalu Energa Camerimage 2020

➢ Pełnometrażowy film dokumentalny: 
Podkarpackie to Ty. Fenomen miejsca. 
Fenomen ludzi.

➢ Pięć sond Vox Populi „Zostajesz czy wyjeżdżasz” 
przeprowadzonych w większych miastach regionu.

➢ Posty na Facebooku i Instagramie

➢ Artykuły w mediach 

➢ Kampania display - Banery internetowe. itp.
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➢ Kampania w TVP O/Rzeszów 

Wyemitowane zostały łącznie 104 spoty, co najmniej 4 dni w tygodniu, 2 razy dziennie, min. 60% w prime time. 
Wszystkie spoty na czas trwania kampanii umieszczone zostały na stronie TVP Rzeszów, pojawiły się również na 
FB TVP Rzeszów. Dodatkowo na stronie i FB TVP Rzeszów pojawiły się inne materiały filmowe: zwiastun oraz 
film Podkarpackie to Ty. Fenomen miejsca. Fenomen ludzi.

➢ Kampania w telewizjach miejskich: PTR (Polska Telewizja Regionalna), TV Obiektyw, TVM Stalowa Wola

Wyemitowanych zostało 3192 spoty



➢ Kampania w mediach społecznościowych

Facebook oraz Instagram - Łącznie w kampanii opublikowaliśmy 39 postów

Wygenerowane zasięgi

▪ Ponad 250 000 wyświetleń: posty, filmy, informacje, wydarzenia 
na profilu Odmienione Podkarpackie oraz dodatkowo 
na podkarpackich grupach tematycznych i profilach partnerów.

▪ Ponad 3500 reakcji (polubienia posta, komentarze, podawanie dalej)

▪ 1194 nowych polubień FanPage Odmienione Podkarpackie.

➢ Kanał YouTube

▪ zwiastun filmu

▪ pełnometrażowy film dokumentalny,

▪ pełnometrażowy film dokumentalny 4K

▪ pięć sond Vox Populi

Zasięg kampanii na YouTube

▪ pow. 120 930 wyświetleń pow. 30' oraz 267 000 wyświetleń ogólnie

Działania informacyjno–promocyjne o szerokim zasięgu 3/4
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Kilkanaście różnych osób, kilkanaście różnych historii i doświadczeń, 
kilkanaście odmiennych przykładów projektów, ale jeden wspólny mianownik
– Fundusze Europejskie.

„Podkarpackie to Ty. Fenomen miejsca. Fenomen ludzi”
– pełnometrażowy film dokumentalny

Premiera filmu miała miejsce 12 listopada o godz. 20.00 
na kanale Odmienione Podkarpackie. 

W premierze „na żywo” wzięło udział ponad 225 osób. 
W pierwszym tygodniu wyświetlania film obejrzało ponad 20 000 widzów. 

Film poprzedzony 
został zwiastunem, 
który zdobył wyróżnienie 
na Festiwalu 
Energa Camerimage 2020 
w Toruniu 

https://www.youtube.com/watch?v=dLyU7-nOUy4
https://www.youtube.com/watch?v=VaJ1RhcpPuQ&list=PLS-y1OZEYZ13w-TOCSHjmEvjek8usvI-W


Współpraca z mediami 

➢ Cykl audycji radiowych w okresie marzec-sierpień 2020 „Podkarpackie skarby 
RPO”  na antenie Polskiego Radia Rzeszów poświęconych promocji Funduszy 
Europejskich w regionie.  

➢ Cykl audycji radiowych poświęconych działaniom i ułatwieniom na rzecz 
beneficjentów środków UE w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym 
przez wirusa SARS-CoV-2 pn. „Fundusze Europejskie w walce z pandemią”. 
Audycje radiowe emitowane są na antenach czterech regionalnych stacji 
radiowych w okresie maj– listopad 2020. 

➢ Ogłoszenia prasowe dotyczące działań na rzecz beneficjentów środków UE w 
związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez wirusa SARS-CoV-2 w 
następujących gazetach regionalnych i lokalnych.

➢ Cykl artykułów promujących dobre praktyki pn.: „Fundusze Europejskie na 
Podkarpaciu” ukazywał się w 5 regionalnych wydawnictwach w okresie 
kwiecień-sierpień 2020 r. 
Artykuły promocyjne ukazywały się na stronach głównych ww. mediów przez okres 
min. 7 dni.
Wszystkie artykuły zamieszczone zostały na stronie IZ RPO w zakładce Program w 
mediach

➢ Kampania banerowa w mediach regionalnych i lokalnych

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/program-w-mediach/2498-podkarpackie-skarby-rpo-edycja-2020
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus/2544-fundusze-europejskie-w-walce-z-pandemia
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/program-w-mediach/2525-fundusze-europejskie-na-podkarpaciu
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Biuletyn „Zobacz zmiany” – Magazyn RPO WP 2020

Biuletyn informacyjno-promocyjny, jest kontynuacją publikacji wydawanej  przez IZ RPO WP regularnie od 2010 r.  
Biuletyn „Zobacz zmiany” w nakładzie 2000 szt. jest rozsyłany do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz 
dystrybuowany wśród JST w regionie (190 adresatów), podczas szkoleń, konferencji, eventów oraz w punktach PIFE. 
Biuletyn wydawany jest też w wersji na urządzenia mobilne jako e-biuletyn. W ciągu roku wydawane są 4 numery biuletynu. 

https://zobaczzmiany.pl/wydania/

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/pobierz-poradniki-i-publikacje/e-biuletyny/702-e-magazyn-zobacz-zmiany-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020
https://zobaczzmiany.pl/wydania/
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Dni otwarte Funduszy Europejskich 2020 (wrzesień 2020 r.)

W 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa promocja projektów zrealizowanych ze środków unijnych przeniosła się 
do internetu. Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE), obok wirtualnych spacerów i filmów ukazujących 
inwestycje i przedsięwzięcia współfinansowane z Unii Europejskiej, zorganizowano wiele ciekawych webinariów i 
warsztatów podczas wydarzenia „Live z Funduszami” 

Akcję poprzedzono kampanią informacyjną w radio (spoty reklamowe w pięciu regionalnych stacjach radiowych) Telewizji 
regionalnej TVP Rzeszów oraz Internecie 



Działania informacyjno – promocyjne. Eventy  2/2

16

Wystartuj z nami z Funduszami – VII edycja (październik 2020 r.)

To inicjatywa, która w efekcie ma za zadanie pomagać młodym osobom w odnalezieniu się na rynku pracy. Służą temu 
rozmowy rekrutacyjne na konkretne stanowiska pracy, ale także cykl szkoleń i warsztatów dla przyszłych pracowników 
organizowanych podczas wydarzenia
W tym roku przedsięwzięcie odbyło się całkowicie w formie online. 

Odbyło się blisko 200 rozmów o pracę. Młodzi ludzie za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej mogli aplikować, a 
później przejść rekrutację na konkretne stanowisko pracy. Pracę oferowało 24 pracodawców, w tym: LOT AMS Sp. z o. o., EME 
Aero Sp. z o. o., MTU Aero Engines Polska, czy Linetech S.A. Poszukiwane były zawody głównie w branży lotniczej i 
motoryzacyjnej.

Wystartuj z nami z Funduszami w całości odbyło się w formie on-line
i było częścią Podkarpackie Virtual Expo, czyli szerszej inicjatywy dedykowanej 
gospodarce w regionie, która była organizowana przez Województwo Podkarpackie. 
Materiały postały w ramach przedsięwzięcia dostępne są na 
stronie: www.virtualexpo.podkarpackie.pl .

http://www.virtualexpo.podkarpackie.pl/
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Projekt: Nowa jakość turystyki nad Soliną

CT 3/ OP I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4. Wsparcie MŚP

Wartość projektu: 1 319 892,13 zł

Kwota dofinansowania: 597 349,99 zł

Beneficjent: RELAVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Celem projektu było rozszerzenie zakresu działania Spółki Relavia poprzez doposażenie 
zaplecza infrastrukturalnego w nowy sprzęt, który umożliwił świadczenie nowych 
usług w ofercie Wnioskodawcy w tym: bawialnię dla dzieci, innowacyjne (objęte 
patentem) urządzenie do wytyczania tras narciarstwa biegowego, zestaw nart 
biegowych i skiturowych wraz z butami i kijkami, profesjonalne lodowisko wraz z 
zestawem łyżew, komplet trzech łodzi żaglowych.

W wyniku przeprowadzonych prac B+R została wdrożona innowacyjna na skalę 
krajową złożona usługa turystyczna z wykorzystaniem mechanizmów gry i rywalizacji.
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Projekt: Opracowanie i wdrożenie do produkcji układu magazynowania 
energii termicznej wykorzystującego organiczne materiały zmiennofazowe 
oraz ich eutektyczne mieszaniny

CT 1 / OP I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Poddziałanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Wartość projektu: 1 860 650,96 zł

Kwota dofinansowania: 1 235 045,17 zł

Beneficjent: SZEL-TECH SZELIGA GRZEGORZ

Celem projektu jest opracowanie koncepcji innowacyjnego układu magazynowania 
energii termicznej wykorzystującego organiczne materiały zmiennofazowe (PCM) oraz 
ich eutektyczne mieszaniny, które potencjalnie mogą zostać wdrożone w urządzeniu 
do odzysku ciepła odpadowego z urządzeń klimatyzacyjnych/chłodniczych.

Badania przemysłowe i prace badawczo-rozwojowe prowadzone w ramach projektu 
nad wyżej wspomnianym układem oraz urządzeniem do odzysku ciepła umożliwią 
Wnioskodawcy wprowadzenie w przyszłości na rynek produktu charakteryzującego się 
innowacyjnymi w skali globalnej cechami użytkowymi. 
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Projekt: Rozwój sieci żłobków Maluszkowo

CT 8 / OP VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.4. Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Wartość projektu: 4 145 273,48 zł

Kwota dofinansowania: 3 523 481,48zł

Beneficjent: A2 ANNA LUBAŚ

https://www.youtube.com/watch?v=pYeGoVp1PXg&feature=emb_logo

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia 
wśród co najmniej 69 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez 
udostępnienie 90 miejsc opieki w 2 nowo utworzonych żłobkach sieci 
Maluszkowo w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021 r. Grupą docelową projektu 
jest  90 osób zamieszkałych na terenie powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszów, 
które chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem 
funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3

https://www.youtube.com/watch?v=pYeGoVp1PXg&feature=emb_logo
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Projekt: Kształcenie wysokich lotów.

CT 10 / OP 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Wartość projektu: 1 362 166,80 zł

Kwota dofinansowania: 1 157 841,78zł

Beneficjent: LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Głównym celem projektu jest dostosowanie form, metod i warunków
kształcenia i szkolenia zawodowego w zawodzie technik mechanik lotniczy
nauczanych w ZSM w Rzeszowie i ZSP nr 3 w Krośnie do potrzeb rynku pracy
(w tym modyfikacja programu nauczania) i wzbogacenie oferty edukacyjnej
szkoły. Realizacja projektu zwiększy szanse młodzieży na zatrudnienie po
zakończeniu nauki w szkole. Projekt obejmuje zmodyfikowanie programu
nauczania zawierającego oczekiwane przez pracodawców efekty kształcenia
w zawodzie technik mechanik lotniczy, a także udział uczniów i nauczycieli
zawodu w stażach u pracodawców.
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Jakie plany na 
2021 rok
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Działania w 2021 r. realizowane będą w oparciu o zatwierdzony Roczny Plan Działań  IZ RPO WP oraz Kierunki 
i priorytety działań informacyjno-promocyjnych na 2021 r. uwzględniając:

a) poziom wdrażania RPO;

b) etap wdrażania Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich i mierniki realizacji tej Strategii, w tym analizę ostatnich badań opinii 

publicznej;

c) zmianę Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013, w której podkreślona została waga widoczności 

efektów Polityki Spójności;

d) uwarunkowania wynikające z postanowień ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w zawiązku z wystąpieniem COVID w 2020 r. oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

e) zalecenia KE w zakresie komunikacji w celu poprawy widoczności efektów Polityki Spójności oraz informowania opinii publicznej

o zaangażowaniu środków europejskich na rzecz przeciwdziałania COVID-19 oraz łagodzenia skutków społeczno-gospodarczych 

pandemii; 

f) dotychczasowe prace i uzgodnienia z Komisją Europejską dot. komunikacji w perspektywie 2021-2027.



Celami szczegółowymi na 2021 rok będą: 

➢ eksponowanie i promowanie zmian w najbliższym otoczeniu generowanych przez projekty współfinansowane przez 
politykę spójności; 

➢ podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa na temat:
▪ różnorodności obszarów wspieranych z FE, 
▪ widoczności efektów wdrażania FE w najbliższym otoczeniu,
▪ wpływu FE na rozwój województwa

➢ wsparcie beneficjentów w prowadzeniu, rozliczaniu i zamykaniu projektów;
➢ dotarcie do opinii publicznej w regionie i uczestników projektów z informacją o wsparciu z funduszy UE na walkę i 

przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, 
➢ aktywizacja potencjalnych beneficjentów w ubieganiu się o wsparcie z pozostałej alokacji programu;
➢ informowanie potencjalnych beneficjentów, beneficjentów, potencjalnych uczestników projektów o szczególnych 

rozwiązaniach/uproszczeniach wprowadzonych w związku z występującymi sytuacjami kryzysowymi (np. sytuacją 
pandemii);

➢ informowanie o trwających przygotowaniach do nowej perspektywy i jej otwarciu, 
a także zapoznanie poszczególnych grup docelowych z założeniami programu na lata 2021-2027. 

Działania informacyjno – promocyjne w  2020 r. 2/3



Działania informacyjno – promocyjne i edukacyjne w 2021 r. 3/3

Kontynuacja kluczowych działań:

➢ Dni Otwarte Funduszy Europejskich 

➢ Podkarpackie pokazy lotnicze 

➢ Szkolenia dla beneficjentów 

➢ Biuletyn informacyjno-promocyjny

➢ Kampania o szerokim zasięgu 

➢ Współpraca z partnerami 

➢ Współpraca z mediami

➢ Media społecznościowe 



25

Dziękuję za uwagę

Zachęcam do oglądania filmu ☺
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej

Oddział komunikacji i promocji Funduszy Europejskich

al. Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów

pg@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Zdjęcia: Archiwum UMWP

https://www.youtube.com/watch?v=dLyU7-nOUy4
http://www.rpo.podkarpackie.pl/

