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Realizacja Strategii komunikacji
RPO WP na lata 2014-2020 

oraz plan działań promocyjnych na rok 2022

Rzeszów, 9 grudnia 2021r.
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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 te:
 kierowane są do różnych grup docelowych;
 koncentrują się na zwiększaniu widoczności efektów polityki spójności, głównie poprzez prezentację dobrych 

praktyk;
 kierowane do uczestników projektów koncentrują się na informowaniu o możliwościach, jakie dla nich istnieją 

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

edukacyjnych, związanych z prowadzonymi naborami wniosków
 zachęcają i wspierają beneficjentów w podejmowaniu działań promocyjnych projektów;
 zachęcają do korzystania z instrumentów finansowych.

Działania te realizowane przez Oddział Komunikacji i promocji Funduszy Europejskich we współpracy z IP WUP 
oraz Siecią PIFE.

Działania informacyjno-promocyjne IZ RPO WP
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Prowadzimy ogólnodostępny portal www.rpo.podkarpackie.pl, który do 30 listopada 2021 r. odnotował 9 060 015 

odsłon.

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. 

Wszystkie informacje zamieszczane na portalu www.rpo.podkarpackie.pl dostosowywane są do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (zgodność z USTAWĄ z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych). 

Zapewniamy:  

 napisy rozszerzone/tłumacza PJM 

 audiodeskrypcję

 transkrypcję

 teksty alternatywne

http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/


Kanały w mediach społecznościowych: 

Fanpage Facebook „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia” 

https://www.facebook.com/funduszeeuropejskiedlapodkarpacia

obserwuje 14 233 użytkowników

Instagram „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia” 

https://www.instagram.com/explore/tags/funduszeeuropejskiedlapodkarpacia/

uzyskał 1046 obserwujących

Kanał na YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCTh2AcSzr5LKaB6i9tJEf9g

- 666 subskrybentów 

Nazwy kanałów zmienione zgodnie z nową nazwą 

programu regionalnego na lata 2021-2027 
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https://www.facebook.com/funduszeeuropejskiedlapodkarpacia
https://www.instagram.com/explore/tags/funduszeeuropejskiedlapodkarpacia/
https://www.youtube.com/channel/UCTh2AcSzr5LKaB6i9tJEf9g


Działania edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów

Zorganizowaliśmy 16 szkoleń/warsztatów on-line dla ponad 800 beneficjentów RPO WP w tym : 

 Nowa ustawa PZP - analiza nowych rozwiązań w projektach RPO WP

 Zasada konkurencyjności w projektach RPO WP 

 Archiwizacja dokumentacji projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020

 Zasady horyzontalne UE w projektach RPO WP

 Zamykanie projektów w okresie pandemii, końcowe rozliczenie projektów, reguła proporcjonalności, kontrola, monitorowanie 
trwałości 

 Rozliczanie wydatków metodami uproszczonymi 

 Jak uniknąć korekty finansowej – analiza rozporządzenia ws. warunków obniżania korekt finansowych w oparciu o przykłady 
najczęściej stwierdzonych nieprawidłowości 

 Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020, 
zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych

 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasada równości szans 
i niedyskryminacji w projektach RPO WP 2014-2020

 Pierwszy rok nowej ustawy PZP – analiza postępowań, 
zamówienia publiczne w trybie podstawowym
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Kampania promocyjna promująca Regionalny Program Operacyjny oraz Fundusze Europejskie w regionie, 
przeprowadzona była od października  do listopada 2021.

 Działania miały charakter wizerunkowy. Podkreślający znaczenie i rolę funduszy w rozwoju regionu, 

 Promowano sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w celu sięgnięcia po informacje o dostępnych 
możliwościach, tak w obecnej, jak i przyszłej perspektywie, 

 Uruchomiono landing page kampanii oraz wysłano informacje o kampanii do dziennikarzy w regionie, 

 Zorganizowano działania angażujące mieszkańców, w tym grę miejską oraz konkurs na filmik o tematyce funduszowej,

Dla wzmocnienia komunikacji pokazane zostały przykłady inwestycji unijnych, dobrane w taki sposób, by pokazać 
różnorodność działań współfinansowanych z UE, w tym np.: 

 remont linii kolejowej nr 25 relacji Mielec – Dębica, 

 rozbudowa systemu łączności PSP w Rzeszowie, 

 modernizacja zabytkowej kamienicy w Krośnie,

 utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno, 

 projekty Agencji Rozwoju Regionalnego MARR 
w Mielcu i Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 
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W działaniach wykorzystano różne kanały dystrybucji:

 Internet (onet.pl, wp.pl, interia.pl, tyna.info.pl, Nowiny.24.pl, ekspresjaroslawski.pl, zycie.pl, krosnocity.pl, 
biznesistyl.pl, resinet.pl, sztafeta.pl, social media IZ) 

 Radio (Super Nova Rzeszów, Via Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów) 

 Prasa (Nowiny)

 Telewizja (TVP3 Rzeszów) . 

Wykonane materiały: 

 Bannery internetowe

 Artykuły prasowe

 Posty w mediach społecznościowych 

 Filmiki i spoty telewizyjne i radiowe 



Współpraca z Partnerami

Współpraca z Fundacją Artystyczną GaMon z Tarnobrzega przy organizacji  wydarzenia 
pn. „Moda na Fundusze”, promującego Fundusze Europejskie oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego, wspieranych z Unii, a realizowanych na terenie oddziaływania kultury lasowiackiej. 

Fundacja Artystyczna to GaMono podmiot, który nie tylko powstał przy udziale funduszy, 
ale również rozwija się dzięki wsparciu unijnemu. 

 6 sierpnia br. w Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu odbyła się 
debata Modne Podkarpackie z udziałem osób, które korzystały 
ze wsparcia unijnego na realizację własnych inicjatyw.

 odbyło się 11 sesji zdjęciowych. Każda z nich prezentuje miejsce, 
które zmieniło się dzięki unijnym funduszom. 
Modelki, które pozują na tle podkarpackich perełek 
noszą stroje z najnowszej kolekcji inspirowanej kulturą lasowiacką.

 wyemitowano film dokumentalny: Podkarpackie to Ty, Fenomen 
Miejsca. Fenomen ludzi w ramach Kina letniego zorganizowanego 
podczas Jarmarku Dominikańskiego w Tarnobrzegu. 

 Finałem wydarzenia były pokazy mody z udziałem polskich projektantów 
przez trzy dni w różnych miejscach, na pograniczu województwa 
podkarpackiego i świętokrzyskiego, 
W jego organizację włączyło się kilka miast i gmin.

 Wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach lokalnych i regionalnych 



Współpraca z Partnerami

Współpraca z Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu  

 organizacja stacjonarnej i multimedialnej wystawy promującej projekty realizowane z Funduszy Europejskich 
w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu (projekt RPO WP)

 organizacji eventu związanego z wznowieniem ruchu pasażerskiego linii kolejowej nr 25 na odcinku Mielec –
Dębica



Współpraca z mediami 

 Cykl audycji radiowych w okresie marzec-sierpień 2021 „Fundusze Europejskie na Podkarpaciu”  na antenie 
Polskiego Radia Rzeszów poświęconych promocji Funduszy Europejskich w regionie.  

 Cykl artykułów promujących dobre praktyki pn.: „Fundusze Europejskie na Podkarpaciu” ukazywał się w 3 
regionalnych wydawnictwach (Życie Podkarpackie, Tygodnik Nadwiślański, Obserwator Lokalny)  w okresie maj-
listopad  2021 r. 
Artykuły promocyjne ukazywały się na internetowych stronach głównych ww. mediów przez okres min. 7 dni.

Wizyta studyjna dla przedstawicieli regionalnych i lokalnych mediów  - Podczas wizyty dziennikarze mieli szansę 
zobaczyć osiem projektów z Dębicy, Mielca, Tarnobrzega i okolic, by na własne oczy przekonać się o rozwoju firm, 
instytucji i samorządów, które dostały dofinansowanie z Unii Europejskiej
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Biuletyn „Zobacz zmiany” – Magazyn RPO WP 2020

Biuletyn informacyjno-promocyjny, będący kontynuacją publikacji wydawanej  regularnie od 2010 r. 

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 2021

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to wydarzenie, którego celem jest promocja projektów realizowanych z pomocą 
unijnych funduszy, obfitowało w wiele ciekawych eventów w całej Polsce.

Na Podkarpaciu najwięcej wydarzeń zorganizowano w  Krośnie i  w  Bóbrce. 
Na pikniku w Bóbrce odbyły się pokazy malowania światłem, zjawiska fizyczne, warsztaty ekologiczne i wiele innych 
atrakcji.
Akcję poprzedzono kampanią informacyjną w radio i telewizji regionalnej TVP Rzeszów oraz Internecie.
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Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2021

Innowacyjny pokaz dronów
Było to spektakularne zwieńczenie Dni Otwartych Funduszy Europejskich na Podkarpaciu w 2021 r. 
Przełożony z 18 września z powodu fatalnych warunków pogodowych pokaz dronów, odbył się w sobotę 9 października. 

Pomimo wieczornego chłodu, przejrzyste niebo nad lotniskiem przyszło obserwować wielu mieszkańców Krosna. 
Szacuje się, że drone show na miejscu obejrzało nawet 2 tysiące osób. 

Tymczasem rośnie liczba widzów internetowej wersji pokazów. Można je cały czas oglądać na stronie Odmienione 
Podkarpackie na Facebooku.

https://www.facebook.com/odmienionepodkarpackie/videos/1690168291177062
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Portal Zwiedzaj z Funduszami  
Portal zachęcający do zwiedzania miejsc w regionie, które korzystają z Funduszy Europejskich.
To strona, na której można dowiedzieć się o atrakcjach w województwie podkarpackim oraz zaplanować wizytę. 
A tym, co je łączy są Fundusze Europejskie. Wszystkie opisane na stronie obiekty powstały, bądź też nieustannie 
wspierane są przez środki unijne.

Strona zawiera opisy i zdjęcia poszczególnych atrakcji oraz dane na temat planowanej trasy. 

Do wyboru jest 40 różnych i wyjątkowych atrakcji. Są to zarówno muzea, jak i obiekty kulturalne, a nawet 
miejsca, w których strudzony turysta może odpocząć i zjeść obiad. 

Strona dopiero powstała i będzie systematycznie 
uzupełniana o nowe miejsca i atrakcje turystyczne, 
które korzystają ze środków unijnych. 
Link do portalu: https://zwiedzajzfunduszami.podkarpackie.pl/

https://zwiedzajzfunduszami.podkarpackie.pl/
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Seria filmów promujących dobre praktyki FE 

 10 zestawów filmów 60 s. wraz z pakietem min. 10 zdjęć promujące efekty wdrażania Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w poszczególnych osiach 
priorytetowych. 

 Film 120 s.  ukazujący zmiany regionu dzięki projektom realizowanym w ramach RPO WP we wszystkich 
obszarach wsparcia RPO WP 2014-2020. 

 Film 120 s.  ukazujący potencjał regionu w obliczu nowej perspektywy finansowej. 

Wszystkie filmy dostępne są na kanale YouTube
Filmy zostały wyemitowane w TVP3 Rzeszów w ramach DOFE 
Wszystkie posiadają napisy rozszerzone i wersje z audiodeskrypcją 
oraz wersje anglojęzyczne.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS-y1OZEYZ11OMflSSFNCPhLOJFpWk6UM
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Nowa statuetka Camerimage na Podkarpaciu

Spot pt. „Fundusze Europejskie w walce z pandemią”, ukazujący zmagania ratownika medycznego, 
a zarazem szefa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu znalazł się w gronie laureatów 12. 
edycji konkursu „Fundusze Europejskie w kadrze” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Energa Camerimage w 
Toruniu.

Na konkurs od kilkunastu lat zgłaszane są filmy promocyjne z całej Polski. Warunkiem 
udziału w tym plebiscycie jest ich związek z funduszami unijnymi. Z każdym rokiem 
rywalizacja jest coraz trudniejsza. Regiony prześcigają się wzajemnie w pomysłach na 
ukazywanie efektów wdrażania funduszy w swoich regionach. Od zeszłego roku, do 
konkursu wprowadzono dodatkową konkurencję – spoty o tematyce wykorzystania 
Funduszy Europejskich na walkę z COVID-19.

Zwycięski film 

https://www.youtube.com/watch?v=P0pSZ-_r4eI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=P0pSZ-_r4eI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=P0pSZ-_r4eI&t=2s
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Konkurs „Podkarpackie. Mistrzowskie Zmiany” 

II edycja konkursu Mistrzowskie Zmiany jest kontynuacją konkursu przeprowadzonego w 2019 r. Wprowadzone 

zostały nowe kategorie konkursowe, które lepiej oddają różnorodność obszarów wspieranych z Funduszy 

Europejskich i wpływ unijnego wsparcia na rozwój województwa: 

 Inteligentny region – projekty z inteligentnymi rozwiązaniami technologicznymi i społecznymi z 

uwzględnieniem regionalnych inteligentnych specjalizacji

 Zielony region – projekty z rozwiązaniami przyjaznymi dla klimatu

 Kreatywny region – projekty kulturalne, edukacyjne i turystyczne 

 Przyjazny region – projekty zwalczające nierówności, ubóstwo i dyskryminację, proponujące przyjazne 

rozwiązania dla mieszkańców

 Bezpieczny region – projekty wzmacniające

bezpieczeństwo, pomagające ratować zdrowie 

i życie mieszkańców.

Filmy promocyjne o wszystkich laureatach zostały 
wyemitowanie w TVP 3 Rzeszów   

Powstał również album promocyjny. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS-y1OZEYZ11OMflSSFNCPhLOJFpWk6UM
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Gala Konkursu  „Podkarpackie. Mistrzowskie Zmiany” 
1 października odbyła się uroczysta gala w Ośrodku Garncarskim w Medyni Głogowskiej, który tego dnia został 
uroczyście otwarty po kilkumiesięcznej rewitalizacji, możliwej także dzięki unijnemu wsparciu. 

Laureaci: 
 Vianat Sp. z o.o., za projekt: Żywność dla przyszłości – innowacje w zgodzie z Naturą
 Gmina Tarnobrzeg za projekt: Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum 

Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu
 Gmina Miejska Mielec za projekt: Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej 

dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu

 Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem za projekt: Zwiększenie dostępności do edukacji 
przedszkolnej na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem – budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego – etap I 

 SoftSystem Sp. z o.o. za projekt: Prace B+R nad opracowaniem ekspertowego systemu do analizy danych pozyskanych 
z tkanek raka piersi metodą obrazowania przy użyciu magnetycznego rezonansu jądrowego

Przez 7 dni można było również oddać głos na swojego faworyta spośród 25 nominowanych 
projektów w konkursie dla internautów. 
Zwyciężył projekt z Radomyśla Wielkiego związany z tworzeniem 
i doposażeniem szkolnego planetarium, na który oddano ponad 7 tys. głosów.
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Plany na 2022 rok
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Działania w 2022 r. realizowane będą w oparciu o kierunki i priorytety działań informacyjnych przekazanych
przez IK UP:

Ze względu na aktualny, zaawansowany stan wdrażania programów z perspektywy 2014- 2020 działania komunikacyjne w
2022 roku jeszcze mocniej akcentować mają efekty polityki spójności i prezentować wykorzystanie Funduszy Europejskich
w regionie. Mają służyć także wsparciu beneficjentów w realizacji projektów.

Przy planowaniu działań zostały wzięte pod uwagę:
 poziom wdrażania RPO
 etap wdrażania „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020”
 mierniki realizacji tej Strategii, w tym analizę ostatnich badań opinii publicznej
 zmianę „Rozporządzenia PE i Rady (UE) 1303/2013…”, w której podkreślona została waga widoczności polityki

spójności oraz konieczność prezentowania działań na spotkaniach rocznych z KE i KM
 Zalecenia KE w zakresie komunikacji w celu poprawy widoczności efektów Polityki Spójności.



Celami szczegółowymi na 2022 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.

 aktywizacja potencjalnych beneficjentów w ubieganiu się o wsparcie z pozostałej  alokacji programu;
 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, w tym m.in. o podpisanych umowach, zakupie środków trwałych, itd.;
 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; aktywizacja potencjalnych 
beneficjentów w ubieganiu się o wsparcie z nowej  alokacji programu.
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Działania informacyjno – promocyjne i edukacyjne w 2022 r. 3/3

Kontynuacja kluczowych działań:

 Spotkania konsultacyjne ws. nowego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

 Konferencja otwierająca nowy program   

 Dni Otwarte Funduszy Europejskich 

 Podkarpackie pokazy lotnicze – kolejne podejście  

 Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów nowego programu 

 Biuletyn informacyjno-promocyjny

 Kampania o szerokim zasięgu 

 Rozwój stron internetowych

 Współpraca z mediami

 Media społecznościowe 



Przykłady ciekawych projektów 1/6

Projekt: Prace B+R nad opracowaniem ekspertowego systemu do analizy danych pozyskanych z tkanek 
raka piersi metodą obrazowania przy użyciu magnetycznego rezonansu jądrowego. 

CT 1 / OP I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Poddziałanie 1.2 Prace B+R 

Wartość projektu: 2 493 883,38 zł 

Kwota dofinansowania: 1 429 596,54 zł

Beneficjent: SoftSystem SP. z o. o.

Projekt dotyczy opracowania nowego zestawu narzędzi informatycznych 
mających stanowić kompleksowe wsparcie zespołów naukowych w zakresie 
zaawansowanej analityki danych rezonansu magnetycznego rezonansu 
jądrowego dla wspomagania diagnozowania i personalizowania leczenia raka 
piersi. Końcowym efektem projektu jest prototyp komputerowego systemu 
wsparcia decyzji medycznych w diagnostyce raka piersi. Ważnym aspektem 
proponowanego oprogramowania jest jego rozszerzalność do zastosowania 
w analizie innych rodzajów danych diagnostycznych. 

Mistrz zmian w kategorii –Bezpieczny region

https://www.youtube.com/watch?v=aXdo_u0kprc&list=PLS-y1OZEYZ11OMflSSFNCPhLOJFpWk6UM&index=4


Przykłady ciekawych projektów 2/6

Projekt: Wdrożenie do produkcji hydrantów przeciwpożarowych z unikatową konstrukcją węzła 
uszczelniająco-odwadniającego w zaworze zamykającym będącą wynikiem prac B+R w Fabryce Armatur 
JAFAR SA

CT 3/ OP I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4. Wsparcie MŚP

Wartość projektu: 3 434 100,00zł

Kwota dofinansowania: 2 232 368,75zł

Beneficjent: FABRYKA ARMATUR "JAFAR" SPÓŁKA AKCYJNA

Celem projektu było wdrożenie w JAFAR 1 nowej innowacyjnej technologii 
produkcji tworzywa odlewniczego najnowszej generacji – staliwa stopowego, 
niezbędnego do wytwarzania specjalistycznej armatury przemysłowej. W 
efekcie powstał perfekcyjny węzeł uszczelniająco-odwadniający, w którym 
zastosowano unikatową technologię napawania gniazda hydrantu łączącą 
żeliwo z materiałami typu brąz czy mosiądz. Dzięki stworzeniu monolitu w 
gnieździe hydrantu wyeliminowane zostały niedoskonałości i całkowicie 
usunięte wycieki wody.



Przykłady ciekawych projektów 3/6

Projekt:  Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych 
na terenie ROF – Etap II 

CT 4 / OP III Czysta energia

Działanie 3.4. Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Wartość projektu: 20 026 382,99 zł

Kwota dofinansowania: 13 129 390,19 zł

Beneficjent: STOWARZYSZENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Projekt był realizowany na obszarze 7 gmin. W ramach projektu 
wybudowano 15 instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej 
408,06 kW. Instalacje zainstalowane zostały na budynkach 
użyteczności publicznej: żłobkach, przedszkolach, szkołach, halach 
sportowych, stacji uzdatniania wody, gminnym Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji, domu strażaka, oczyszczalniach ścieków.



Przykłady ciekawych projektów 4/5
Projekt:  Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji 
społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno–funkcjonalnej.

CT 9 / OP VI Spójność przestrzenna i społeczna

Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Wartość projektu: 14 858 164,90 zł

Kwota dofinansowania: 7 278 731,19 zł

Beneficjent: GMINA I MIASTO NISKO

Celem nadrzędnym podejmowanego projektu jest podniesienie jakości 
życia mieszkańców Gminy i Miasta Nisko. Przedmiotem 
podejmowanego projektu jest przebudowa i rozbudowa obiektów 
publicznych w celu nadania im nowych funkcji społecznych oraz 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w celu przeciwdziałania 
degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej i 
technicznej. Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku 
byłych Zakładów Drzewnych w Nisku w celu nadania mu nowych funkcji 
społecznych, zagospodarowanie zbiornika retencyjnego na Osiedlu Nr 6 
Nisko - Podwolina w celu nadania mu nowych funkcji turystycznych. 

Film promocyjny

https://www.youtube.com/watch?v=CPqBBBkHo7Q&list=PLS-y1OZEYZ11OMflSSFNCPhLOJFpWk6UM&index=12


Przykłady ciekawych projektów 6/6

Projekt: Pakiet na start 

CT 9 / OP VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Wartość projektu: 4 522 605,00zł

Kwota dofinansowania: 3 844 214,25zł

Beneficjent: AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A.

Celem projektu jest wzrost liczby przedsiębiorstw, powstanie nowych miejsc 
pracy oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia i ubóstwa na obszarze 
Województwa Podkarpackiego poprzez udzielenie 70 dotacji na założenie 
działalności gospodarczej oraz przeszkolenie 80 Uczestników Projektu.

Grupę docelową stanowi 80 osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz 
pracujących w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej, z obszaru województwa Podkarpackiego. W tym osoby 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.



Przykłady ciekawych projektów 6/6

Projekt: Aktywni na rynku pracy- edycja II

CT 9 / OP VIII Integracja społeczna

Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym

Wartość projektu: 3 924 736,58 zł

Kwota dofinansowania: 3 336 026,09 zł

Beneficjent: CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

Celem głównym projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego dla 80 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta 
Przemyśl i powiatu przemyskiego i gminy Zarzecze. W ramach projektu 
przewidziano realizację zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia.

Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie psychologa, trenera pracy, 
pracownika socjalnego, instruktora zawodu, doradcy zawodowego. 
Uczestniczyli w warsztatach umiejętności zawodowych.
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Dziękuję za uwagę

Zapraszam do oglądania relacji z DOFE 
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: UMWP

https://www.youtube.com/watch?v=Rrx7sAIi7U8
http://www.rpo.podkarpackie.pl/

