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Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2020



Postępy realizacji Programu

250 ogłoszonych konkursów i naborów pozakonkursowych

złożonych wniosków o dofinansowanie 
ponad 6 300 (poprawnych formalnie)

86% to poziom kontraktacji alokacji Programu 

podpisanych umów o wartości wkładu UE 
ponad 3 100 ponad 1,8 mld EUR

zatwierdzonych wniosków o płatność, w których wkład 
17,5 tys. unijny wyniósł łącznie niemal 1,26 mln EUR 

(59,48% alokacji Programu)

1,30 mld € wypłacono beneficjentom 

wartość wnioskowanego dofinansowania 1,33 mld € z UE (59,68% alokacji Programu) 

1,19 mld € zrefundowane przez Komisję Europejską  

zakontraktowanych projektów jest realizowanych na 
37,52% obszarach wiejskich (38,73% w ramach EFRR i 34,31% 

w ramach EFS). 



Efekty realizacji Programu - EFRR

ponad 2 200 zakończonych projektów

1 815 wspartych przedsiębiorstw 

1 165 udostępnionych usług publicznych on-line

141 zainstalowanych lub zmodernizowanych źródeł ciepła

8,65 km zmodernizowanej sieci ciepłowniczej

wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacji 480 km sanitarnej

57 dofinansowanych instytucji kultury

82 dofinansowanych zabytków nieruchomych 

wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych 
ponad 96 km dróg

21 dofinansowanych podmiotów leczniczych i szpitali 



Efekty realizacji Programu - EFS

5 839 osób otrzymało bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej

64 946  osób uzyskało kwalifikacje lub nabyło kompetencje po 
opuszczeniu programu

35 679 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objęto wsparciem w programie

1 443 podmiotów ekonomii społecznej wsparto w ramach 
programu

7 002 dofinansowanych miejsc przedszkolnych

60 745 uczniów objęto wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie

14 344 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 
uczestniczyło w stażach i praktykach u pracodawcy



Wsparcie na trudne czasy

Przedsiębiorczość:

W ramach RPO WP zgromadzono 

ok. 57,48 mln EUR z przeznaczeniem na: 

Pożyczkę obrotową, kierowaną do przed-

siębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w regionie (51,38 mln EUR). 

Pomoc zostanie udostępniona w ramach 

projektu dotyczącego instrumentów fi-

nansowych, realizowanego przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, za pośrednic-

twem regionalnych operatorów. 

Granty na kapitał obrotowy dla mikro 

i  małych przedsiębiorstw w celu utrzy-

mania działalności w związku z pandemią 

(6,1 mln EUR).

Fundusze unijne na walkę z COVID-19 
w ramach RPO WP 2014-2020 89,96 mln EUR

Rynek pracy:

IZ wstępnie przeznaczyła ok. 20,89 mln 

EUR z EFS na wsparcie utrzymania miejsc 

pracy. 

Środki przeznaczone na uruchomienie 

dofinansowania wynagrodzeń i części 

kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej ze środków Funduszu Pracy 

z  wykorzystaniem środków EFS (działanie 

7.2 – realizowane przez PUP).

W ramach oszczędności w projektach 

OP VII - IX wygospodarowano środki  UE 

w kwocie 323 749 EUR, które przeznaczono 

na działania związane z  COVID-19, 

w  tym: zakup środków ochrony osobistej 

(maseczki, przyłbice, fartuchy), ozonatorów, 

parownic, laptopów / komputerów wraz 

z oprogramowaniem do nauki zdalnej 

w szkołach (298 sztuk).

Zdrowie:

Dzięki przesunięciom środków w ramach RPO 

WP (11,59 mln EUR) realizowany jest projekt 

„Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego 

na terenie województwa podkarpackiego 

w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-

CoV-2” o  wartości wkładu UE  5,95 mln EUR. 

Pozwala on na zakup sprzętu i wyposażenia 

medycznego oraz środków bezpośredniej 

ochrony dla osób prowadzących działania 

związane z walką z  epidemią. Ponadto, planuje 

się rozszerzenie projektu Klinicznego Szpitala 

Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina 

w  Rzeszowie ukierunkowanego na profilaktykę, 

diagnostykę i kompleksowe leczenie chorób 

układu oddechowego w Podkarpackim Centrum 

Chorób Płuc.



Fundusze Europejskie bliżej mieszkanców

Dni otwarte Funduszy 
Europejskich 2020 (wrzesień)

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 

Wystartuj z nami z Funduszami
VII edycja (październik 2020)

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 powstałe w ramach 

przedsięwzięcia dostępne są na  

stronie: 

www.virtualexpo.podkarpackie.pl 



Tak promowaliśmy Fundusze Europejskie

Prowadzimy ogólnodostępny:

Portal www.rpo.podkarpackie.pl, który 

do 30 listopada 2020 r. odnotował: 

8 337 043 odsłon;

Fanpage 
Odmienione Podkarpackie:

facebook.com/odmienionepodkarpackie  

uzyskał 13 812 „polubień” (wzrost o 3 603 

w stosunku do roku 2019 r.) 

Instagram:

instagram.com/odmienionepodkarpackie/  

nowy kanał uruchomiony w marcu 2020 r.  

uzyskał 1034 obserwujących

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 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. 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.



Fundusze Europejskie dla wsparcia przedsiębiorczości
Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Beneficjent

Podkarpackie Centrum 
Innowacji spółka z o.o.

Podkarpackie 
Centrum Innowacji

Projekt (link)

21,95  mln €

Wartość projektu

21,95  mln €

Wkład UE

Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) powstało dzięki Funduszom 
Europejskim, w wyniku współpracy Województwa Podkarpackiego, Komisji 
Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju w ramach inicjatywy Catching-up 
Regions. Instytucja ta we współpracy z różnymi jednostkami naukowymi, 
organizacjami oraz podmiotami biznesowymi, inicjuje przedsięwzięcia 
służące rozwojowi nauki i wspieraniu podkarpackiej gospodarki. Działalność 
PCI koncentruje się na trzech płaszczyznach. Pierwszą z nich jest szeroki 
program grantowy, którego celem jest finansowanie prac badawczo – 
rozwojowych podkarpackich naukowców o dużym potencjale i największych 
szansach na wdrożenie i komercjalizację.  

Drugi obszar działania skupia się wokół Podkarpackiej Sieci Laboratoriów 
Badawczych i Wzorcujących. Inicjatywa ta ma na celu zinwentaryzować 
zasoby naukowe uczelni oraz urynkowić ich ofertę tak, by mogły świadczyć 
usługi badawcze w sposób komercyjny. 

Trzecia najważniejsza sfera działania PCI to tzw. ProtoLab, czyli 
platforma współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a studentami przy 
tworzeniu nowych rozwiązań, preinkubacji i prototypowania projektów 
studenckich i uczniowskich.



Fundusze Europejskie dla cyfryzacji
Oś priorytetowa 2 Cyfrowe podkarpackie

Beneficjent

Województwo
Podkarpackie

Projekt (link)

Podkarpackie 
e-biblioteki pedagogiczne

Wartość projektu

676 915,65  €

Wkład UE

564 277,79 €

W wyniku projektu, który realizowała Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Rzeszowie, stworzono nową gamę e-usług o wysokim 
poziomie zaawansowania i jakości. Dzięki projektowi udało się wdrożyć 
najnowocześniejsze rozwiązania i standardy, które w efekcie umożliwiły 
dostosowanie całego systemu teleinformatycznego, tak by szybko i sprawnie 
mógł służyć czytelnikom sieci bibliotek pedagogicznych, zainteresowanych 
zasobami cyfrowymi. 

Ponadto udało się osiągnąć następujące rezultaty: wykonano 
nowoczesny portal internetowy e-biblioteki, rozbudowano system 
biblioteczny o nowe funkcjonalności, utworzono aplikacje mobilne na 
smartfony i tablety, umożliwiające obsługę konta czytelnika w systemie 
bibliotecznym.



Fundusze Europejskie dla czystej energii
Oś priorytetowa 3 Czysta energia

Beneficjent

Stowarzyszenie 
Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego

Projekt (link)

Zwiększenie udziału energii 
ze źródeł odnawialnych 
na terenie ROF – etap II

Wartość projektu

584 776,31 €

Wkład UE

385 010,50 €

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także 
zmniejszenie negatywnego wpływu wynikającego z zanieczyszczonego 
środowiska na obszary cenne przyrodniczo, zlokalizowane zarówno na 
obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) w szczególności 
w powiecie łańcuckim i rzeszowskim, jak i w całym województwie 
podkarpackim. 

W ramach projektu zrealizowano szereg inwestycji polegających m.in. 
na poprawie efektywności energetycznej budynków znajdujących się 
w obrębie ROF, co wpłynęło na zmniejszenie zużycia energii końcowej 
i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji 
zanieczyszczających na tym obszarze. Udało się obniżyć koszty zużycia 
energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej. Dużą wartością 
projektu były również działania związane z podnoszeniem świadomości 
ekologicznej mieszkańców, poprzez pokazanie im dobrych praktyk, 
związanych ze stosowaniem wysokosprawnych źródeł ciepła.



Fundusze Europejskie dla ochrony środowiska
Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

Beneficjent

Arboretum i Zakład
Fizjografii w Bolestraszycach

Projekt (link)

Domy z „kulturą” 
w Arboretum Bolestraszyce

Wartość projektu

400 708,16  €

Wkład UE

260 729,46 €

Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług kulturalnych 
poprzez kompleksową adaptację trzech zabytkowych obiektów. Realizacja 
projektu wspomogła budowanie wśród mieszkańców oraz turystów 
świadomości na temat zasobów kulturalnych w rejonie. Działania edukacyjno 
– informacyjne bezpośrednio przyczyniły się do wzrostu udziału mieszkańców 
w życiu kulturalnym regionu i wzbogaciły ich wiedzę na ten temat. 

W efekcie realizowanego projektu wprowadzono do oferty kulturalnej 
i turystycznej trzy nowe usługi w trzech zabytkowych obiektach. Są to 
profesjonalne wystawy sztuki zabytkowej w Stodole z Cieszanowa, prelekcje 
z  zemiosła tradycyjnego w zabytkowej Plebanii z Jodłówki oraz profesjonalne 
warsztaty fotograficzne w Domu nr 66 z Kalwarii Pacławskiej. 



Fundusze Europejskie dla rozwoju transportu

Oś priorytetowa 5 Infrastruktura komunikacyjna

Beneficjent

Województwo
Podkarpackie

Projekt (link)

Budowa nowego odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 984 od 
m. Piątkowiec przez
m. Rzędzianowice do
ul. Sienkiewicza w Mielcu
wraz z budową mostu na rzece
Wisłoka – etap I

Wartość projektu

10,10 mln  €

Wkład UE

8,13 mln €

Realizacja tego projektu polepszyła dostępność komunikacyjną na 
północy regionu. W ramach prac wybudowany został nowy odcinek drogi 
wojewódzkiej oraz most przez rzekę Wisłoka. 

Inwestycja znacznie usprawniła ruch w tej części województwa. Dzięki 
niej duży ruch w Mielcu został rozładowany, kierowcom stworzono nowe 
możliwości przemieszczania się. W związku z faktem, że Mielec i okolice 
uznawane są za jedne z najbardziej uprzemysłowionych obszarów regionu 
ma to ogromne znaczenie dla poprawy sytuacji komunikacyjnej w tamtych 
okolicach. Realizacja tej inwestycji w pośredni sposób wpływa także na 
wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej i potencjału inwestycyjnego tej 
części Podkarpacia. 

Projekt dotyczył budowy czterech jednopoziomowych skrzyżowań 
z drogami przecinającymi wraz z odcinkami nawiązania, w tym 

3 skrzyżowań typu rondo oraz 1 skrzyżowania zwykłego, ponadto budowę 
mostu na rzece Wisłoka oraz przepustów.



Fundusze Europejskie dla ochrony zdrowia
Oś priorytetowa 6 Spójność przestrzenna i społeczna

Beneficjent

Gmina
Horyniec-Zdrój

Projekt (link)

Rozbudowa i wyposażenie 
ogólnodostępnej infrastruktury 
uzdrowiskowej na terenie 
uzdrowiska Horyniec-Zdrój

Wartość projektu

2,24 mln  €

Wkład UE

1,55 mln €

Zrealizowany projekt jest kolejnym krokiem zmierzającym do przywrócenia 
świetności i podniesienia jakości usług w Uzdrowisku Horyniec-Zdrój. 
Głównym celem, który założono sobie przy realizacji tego działania był 
wzrost liczby kuracjuszy. Zrealizowane w ramach projektu działania mają 
wpłynąć na uatrakcyjnienie tego miejsca poprzez stworzenie nowych usług, 
co spowoduje zainteresowanie większej liczby odbiorców. 

W ramach prac wykonanych z dofinansowania unijnego uzupełniono 
infrastrukturę Parku Zdrojowego. Zbudowano ścieżkę zdrowia, przebudowano 
kładkę nad potokiem Papiernia, a na istniejącym placu zabaw położono 
bezpieczną nawierzchnię. W części uzdrowiskowej przy basenie „Wodny 
świat” stanęła multimedialna, podświetlana fontanna. Powstał też deptak 
spacerowy z wydzielonym pasem dla rowerzystów, wiaty wypoczynkowe, 
altany oraz poidełka. Zbudowano również siłownię plenerową oraz 
zainstalowano tablice dydaktyczne. Wybudowano także Centrum Informacji 
Turystycznej oraz dwie tężnie solankowe.



Fundusze Europejskie dla rynku pracy

Oś priorytetowa 7 Regionalny rynek pracy

Beneficjent

A2 Anna Lubaś

Projekt (link)

Rozwój sieci 
żłobków Maluszkowo

Wartość projektu

909 749,47 €

Wkład UE

773 286,84  €

Projekt umożliwił założenie dwóch żłobków, w których do końca 2021 r. 
opiekę znajdzie blisko 100 dzieci do lat 3. Ta inicjatywa ma przede wszystkim 
umożliwić rodzicom tych dzieci powrót lub znalezienie pracy, której nie mogli 
wykonywać zostając w domu i wychowując malucha. Grupą docelową tego 
projektu jest 90 osób, głownie kobiet zamieszkujących powiat rzeszowski 
i Miasto Rzeszów.  

Realizacja tego projektu wpłynie przede wszystkim na wzrost poziomu 
zatrudnienia wśród co najmniej 69 osób które chcą wejść lub powrócić na 
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka.  

Wsparcie unijne zostało przeznaczone m.in. na zakup atrakcyjnego, 
certyfikowanego wyposażenia żłobków, zapewnienie wysokiej jakości opieki 
nad dziećmi i urozmaicenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 



Fundusze Europejskie dla integracji społecznej

Oś priorytetowa 8 Integracja społeczna

Beneficjent

Stowarzyszenie Rodziców 
i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych 
„Radość” w Dębicy

Projekt

Bar „Radość” w Dębicy 

Wartość projektu

412 729,95 €

Wkład UE

350 820,45 €

Bar to jeden z wielu projektów realizowanych przez Stowarzyszenie 
Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy. 

W ramach projektu zatrudnienie znalazło w nim 18 osób 
z  niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, u których 
stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. 
Pracują tutaj jako kelnerzy, pomoce kuchenne, pracownicy porządkowi 
i  administracyjni. 

Zadowolenie klientów i możliwość uzyskania niezależności finansowej 
pozytywnie wpłynęły na poczucie ich wartości. Zaczęli być nie tylko 
odbiorcami pomocy, ale też – mimo swoich ograniczeń – mogą wreszcie 
dać coś od siebie innym.



Fundusze Europejskie dla edukacji
Oś priorytetowa 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Beneficjent

Lot Aircraft Maintenance 
Services spółka z o.o.

Projekt (link)

Kształcenie wysokich lotów

Wartość projektu

298 950,25 €

Wkład UE

254 107,71 €

W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Rzeszowie i Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie, 
kształcących techników – mechaników biorą udział w stażach zawodowych 
i szkoleniach u lidera projektu, firmy LOT Aircraft Maintenance Services 
Sp. z o. o. w Warszawie. Dzięki tej inicjatywie uczniowie mają możliwość 
zdobywania nieocenionego w procesie edukacji doświadczenia z obsługi 
samolotów. Poza stażami w ramach projektu uczniowie korzystają też 
z cyklu szkoleń, które w sposób bezpośredni wpływają na podniesienie ich 
kompetencji i umiejętności. 

Projekt ten obejmuje również szkolenia i staże dla nauczycieli. Ogółem w 
ramach projektu zorganizowanych zostanie 300 godzin stażu dla uczniów 
i 160 godzin stażu dla nauczycieli, natomiast przeszkolonych zostanie 110 
uczniów i 11 nauczycieli. 

Celem projektu jest dostosowanie form, metod i warunków kształcenia 
i szkolenia zawodowego w zawodzie technik mechanik lotniczy do potrzeb 
rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.   Udział w projekcie 
z  pewnością zwiększy szanse młodzieży na zatrudnienie po zakończeniu 
nauki w szkole, a szkoły zyskają zmodyfikowany program nauczania, 
zawierający oczekiwane przez pracodawców efekty kształcenia w zawodzie 
technik mechanik lotniczy. 



Dokąd po informacje?
Sieć punktów informacyjnych Funduszy Europejskich

MIELEC 39-300
ul. Kościuszki 7
tel.: 798 771 414; 798 771 650
godziny pracy:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
email: zapytaj@podkarpackie.pl

TARNOBRZEG 39-400
ul. Sienkiewicza 86
tel.: 798 771 220; 798 771 194
godziny pracy:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
email: zapytaj@podkarpackie.pl

KROSNO 38-400
ul. Staszica 20
tel.: 798 771 192; 798 771 620
godziny pracy:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
email: zapytaj@podkarpackie.pl

SANOK 38-500
ul. Rynek 18
tel.: 798 771 215; 798 771 640
godziny pracy:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
email: zapytaj@podkarpackie.pl

PRZEMYŚL 37-700
ul. Kościuszki 2
tel.: 798 771 080; 798 771 524
godziny pracy:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
email: zapytaj@podkarpackie.pl

Główny Punkt Informacyjny Fun-
duszy Europejskich 
35-010 Rzeszów
al.  Łukasza Cieplińskiego 4
tel.: 17 747 64 15; 17 747 64 82
godziny pracy:
pon. - pt. 7:30 - 15:30
email: zapytaj@podkarpackie.pl

gpirzeszow
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