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Wszystkie działania komunikacyjne realizowane są zgodnie z zapisami Strategii komunikacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 oraz Rocznego planu działań 
informacyjnych i promocyjnych IZ RPO WP.

Celami szczegółowymi na 2022 rok są:
a. eksponowanie i promowanie zmian w najbliższym otoczeniu generowanych przez projekty RPO WP
b. podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa na temat:

• różnorodności obszarów wspieranych z FE,
• widoczności efektów wdrażania FE w najbliższym otoczeniu,
• wpływu FE na rozwój województwa.

c. aktywizacja potencjalnych beneficjentów w ubieganiu się o wsparcie z pozostałej  alokacji programu;
d. Wsparcie edukacyjne beneficjentów w prowadzeniu, rozliczaniu i zamykaniu projektów
e. dotarcie do opinii publicznej w regionie i uczestników projektów z informacją o wsparciu z funduszy UE 

na walkę i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 oraz kryzysu wywołanego agresją Rosji na 
Ukrainę 

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

Działania komunikacyjne IZ RPO WP w 2022 roku



Kanały, którymi IZ najlepiej dociera do potencjalnych beneficjentów 1/2

Prowadzimy ogólnodostępny portal www.rpo.podkarpackie.pl, który do 30 listopada 2022 r. odnotował 9 060 015 

odsłon.

Serwis służy 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 15 680 użytkowników (wzrost z 14 233) 

Instagram „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia” 

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

uzyskał 1 471 obserwujących (wzrost z 1046) 

Kanał na YouTube

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

- 690 subskrybentów (wzrost z 666)

Nazwy kanałów są zgodnie z nową nazwą 

programu regionalnego na lata 2021-2027 

Kanały, którymi IZ najlepiej dociera do potencjalnych beneficjentów 2/2

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 11 szkoleń/warsztatów dla ponad 800 beneficjentów RPO WP w tym : 

➢ Przeprowadzenie postępowania w oparciu o zasadę konkurencyjności w projektach realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-
2020

➢ Zasady prowadzenia przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji wydatków projektów unijnych realizowanych z EFS w ramach 
RPO WP 2014-2020

➢ Praktyczne aspekty stosowania ustawy PZP w trybach konkurencyjnych w projektach realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-
2020

➢ Nieprawidłowości  w projektach współfinansowanych z EFS, realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020

➢ Zapobieganie i zwalczanie nadużyć w projektach realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020

➢ Ustawa PZP – tryb krajowy oraz zasada konkurencyjności czyli jak poprawnie udzielić zamówienia w ramach realizowanych 
projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020

➢ Zamykanie projektów, końcowe rozliczanie projektów, reguła proporcjonalności, kontrola, monitorowanie trwałości projektów 
współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020

➢ Zamykanie projektów, końcowe rozliczanie projektów, reguła proporcjonalności, kontrola, monitorowanie trwałości projektów 
współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

➢ Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jako obowiązek beneficjentów programu regionalnego w nowej perspektywie finansowej 
na lata 2021 – 2027

➢ Prawa i obowiązki w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 w związku z kontrolą projektów unijnych

➢ Archiwizacja dokumentacji projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020



Działania informacyjno–promocyjne o szerokim zasięgu  

Kampania promocyjna „W Podkarpackim realizujemy się z Funduszami Europejskimi”

Termin realizacji od 1 sierpnia do 31 października 2022 r.

• telebimy i bilboardy w dużych miastach, 

• banery internetowe w kilkunastu portalach

• reklama Google Display w Internecie

• spoty telewizyjne w TVP Rzeszów

• reklama tzw. ”city transport” 

Bohaterowie kampanii to mieszkańcy regionu,
którzy zgodzili się opowiedzieć , w jaki sposób 
fundusze unijne pomogły im w realizacji planów 
i zamierzeń, a nawet pasji. Ich osobiste doświadczenia 
mają nie tylko podkreślić rolę i znaczenie funduszy 
w życiu każdego z nas, ale również zachęcić innych 
do sięgania po wsparcie z Unii Europejskiej.



NASI AUTENTYCZNI BOHATEROWIE 



Działania informacyjno–promocyjne o szerokim zasięgu 

Projekty promowane podczas kampanii dobrane zostały ze względu na różnorodność pod względem 
kategorii, a także atrakcyjność dla grupy docelowej kampanii.

1. Fibrain Sp. z o.o. - wdrożenie w procesie produkcyjnym włókna światłowodowego opracowanego w trakcie 
prowadzonych w przedsiębiorstwie prac badawczo rozwojowych. własnych planów życiowych.

2. Inwestycje kolejowe na Podkarpaciu. Zakup taboru i remonty linii kolejowych oraz budowy dworców.

3. Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

4. Podkarpackie Centrum Innowacji w Rzeszowie

5. Spółdzielnia Socjalna „Zakręcone” - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej Spółdzielnia Socjalna „ZAKRĘCONE” utworzona w ramach realizacji projektu Rzeszowskiego 
Ośrodka wsparcia Ekonomii Społecznej

Więcej informacji o kampanii na stronie RPO  

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci/2908-fundusze-europejskie-dla-podkarpacia-gdzie-je-widac-wszedzie


Camerimage 2022 r. – Konkurs „Fundusze Europejskie w kadrze”
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Nowa statuetka Camerimage na Podkarpaciu

Trzynasta edycja konkursu spotów reklamowych o Funduszach Europejskich w 
ramach Międzynarodowego Festiwalu Camerimage w Toruniu dla 
województwa podkarpackiego będzie należeć do szczęśliwych. Po raz szósty 
nasz region znalazł się w gronie laureatów prestiżowego plebiscytu na 
najlepsze spoty o tematyce związanej ze środkami unijnymi. Na podium 
stanęliśmy tym razem z województwem łódzkim. 

Według opinii zebranych na Camerimage, nagrodzony spot z Podkarpacia jest autentyczny, budzi sympatię i 
zainteresowanie. Jego bohaterki - członkinie Spółdzielni Zakręcone z Wólki Hyżneńskiej - dzielą się w nim swoimi 
doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem Funduszy Europejskich w ich lokalnej działalności. Jak mówią, 
Fundusze Europejskie pomogły im po prostu znaleźć przepis na własny sukces.

W konkursie zaprezentowano 22 filmy w dwóch kategoriach: do 45 sekund i do 3 minut.

Nagrodzony spot

https://www.youtube.com/watch?v=YnbHhhAk0so&list=PLS-y1OZEYZ10W6Wfz2hDGIK8_raiH7P3e&index=5


Najważniejsze wydarzenia w 2022 r. 1/4

Konsultacje społeczne programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 

W toku prowadzonych konsultacji społecznych w województwie zorganizowano 
4 konferencje konsultacyjne poświęcone prezentacji projektu FEP 2021-2027.

Spotkania organizowane były w formule hybrydowej i odbyły się:

• w dniu 14.01.2022 r. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa,

• w dniu 21.01.2022 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 

• w dniu 24.01.2022 r. w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,

• w dniu 26.01.2022 r. w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Dodatkowo w dniu 02.02.2022 r. w ramach konsultacji społecznych projektu FEP 2021-2027 
zorganizowano w formie on-line wysłuchanie publiczne a następnie wysłuchanie odwrócone .



Najważniejsze wydarzenia w 2022 r. 2/4

Wizyta dla przedstawicieli Komisji Europejskiej z prezentacją 
projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 
zrealizowanych przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych Radość w Dębicy.

Wydarzenie „Zimowe szaleństwo z Funduszami Europejskimi ” 
promujące dobre praktyki RPO WP w Olszanicy wraz z 
otwarciem wyciągu narciarskiego



Najważniejsze wydarzenia w 2022 r. 3/4

Event związany z otwarciem części projektu 
dot. Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie. 

Wydarzenia promujące najlepsze projekty współfinansowane z 
FE w Stalowej Woli, w związku z otwarciem Muzeum 
Centralnego Okręgu Przemysłowego „COP”



Najważniejsze wydarzenia w 2022 r. 4/4

Otwarcie legendarnej „Chatki Puchatka” 
23 września 2022 r.  

Projekt „Zachowanie bioróżnorodności Połoniny 
Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków 
przed negatywnym oddziaływaniem turystyki” 

Oś IV RPOWP Ochrona środowiska naturalnego i 
dziedzictwa kulturowego, działanie - 4.5 różnorodność 
biologiczna

Wartość projektu: 4 255 824,6 zł

Dofinansowanie: 2 350 443,51 zł



Najważniejsze wydarzenia w 2022 r. – warsztaty edukacyjno-integracyjne  1/4
Trzy cykle wydarzeń integracyjnych dla dzieci i rodzin polskich i ukraińskich na terenie miasta Rzeszów (od maja do końca sierpnia br.)

Muzeum Dobranocek                                                Rzeszowskie piwnice Rzeszowski Dom Kultury



Najważniejsze wydarzenia w 2022 r. - warsztaty edukacyjno-integracyjne 2/4

Wydarzenie związane z otwarciem Galerii 
Kolejnictwa w Baszni Dolnej, połączone 
z cyklem wydarzeń integracyjnych dla dzieci 
polskich i ukraińskich. 

Wydarzenie „Od myśli Łukasiewicza do Funduszy 
Europejskich” podczas  Festiwalu Dziedzictwa Kresów
w dniu 7 sierpnia 2022 r. w Baszni Dolnej



Najważniejsze wydarzenia w 2022 r. - warsztaty edukacyjno-integracyjne 3/4

Wydarzenie „Etno Integracja z Funduszami 
Europejskimi” w Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku (17.08 - 10.09.2022 r.)

Wydarzenie „Odkryj Bieszczady z Funduszami 
Europejskimi” w powiecie bieszczadzkim
(16-21.08.2022 r.)



Najważniejsze wydarzenia w 2022 r. - warsztaty edukacyjno-integracyjne 4/4

Wydarzenie „Coolturalna przygoda z Funduszami 
Europejskimi” w Dębicy (17.08 –01.09.2022 r.)

Wydarzenie „Przemyśl(a)ne  projekty z Funduszami 
Europejskimi - ŁĄCZY NAS KULTURA” 
(30.07- 11.08. 2022 r.) 



Najważniejsze wydarzenia w 2022 r. 5/5
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Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022 - 9 edycja
Dni Otwarte Funduszy Europejskich to wydarzenie, którego celem jest promocja projektów realizowanych z pomocą
unijnych funduszy, obfitowało w wiele ciekawych eventów w całej Polsce.

Trzy miejsca pełne atrakcji
W tym roku w naszym regionie działania z okazji DOFE w dniach 7-9 października br. koncentrowały się w trzech 
miejscach: w Podkarpackim Centrum Innowacji w Rzeszowie, na terenach przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu 
oraz na Placu Wolności w Nisku.



Intensywny koniec 2022 roku 1/3

„Podkarpacki Finał Europejskiego Roku Młodzieży”
3 grudnia 2022 r. Dębica

Koncert z okazji Europejskiego Roku Młodzieży. 

To wydarzenie jest świetną okazją do pokazania ludzi młodych 
z Podkarpacia, ich pasji i dokonań oraz dumna prezentacja ich talentów 
muzycznych

Miejsce koncertu także nie jest przypadkowe. Dofinansowany ze 
środków unijnych dębicki MORS to jeden z przykładów efektywnego 
wykorzystywania Funduszy Europejskich na cele związane z 
krzewieniem i propagowaniem kultury w naszym województwie. 



Intensywny koniec 2022 roku 2/3

„Łączy nas ceramika” - cykl integracyjnych wydarzeń, warsztatów 
twórczych i zajęć edukacyjnych z Funduszami Europejskimi w 
Ośrodku Garncarskim MEDYNIA.



Wydarzenie roku - otwarcie Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” 3/3

15 – 17  grudnia 2022
Uroczystość zapoczątkuje działalność Podkarpackiego Centrum Nauki 
"Łukasiewicz" (PCN). 

Podkarpackie Centrum Nauki to projekt realizowany w imieniu 
Samorządu Województwa Podkarpackiego przez Wojewódzki Dom 
Kultury. 

Inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w
kwocie 76 303 848,33 zł oraz z budżetu województwa podkarpackiego.

Funkcjonowanie PCN przyczyni się do wzmocnienia edukacji 
w regionie, poprawy jakości i efektywności nauczania, wyrównania szans 
w dostępie do nauki i innowacji oraz wzmocnienia konkurencyjności 
Podkarpacia i potencjału intelektualnego mieszkańców.



Współpraca z mediami 

➢ Cykl audycji radiowych w okresie marzec-czerwiec 2022 r. - „Fundusze Europejskie na Podkarpaciu”  na antenie 
Polskiego Radia Rzeszów poświęconych promocji Funduszy Europejskich w regionie. 

Posłuchaj: https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/program-w-mediach/2874-fundusze-europejskie-na-
podkarpaciu-cykl-audycji-radiowych-2022

➢ Cykl artykułów promujących dobre praktyki pn.: „Fundusze Europejskie na Podkarpaciu” ukazywał się 
w 6 regionalnych wydawnictwach (Sztafeta, Ekspres Jarosławski, Życie Podkarpackie, Tygodnik Nadwiślański, 
Obserwator Lokalny, Korso Mielec)  w okresie wrzesień-grudzień  2022 r. 
Artykuły promocyjne ukazywały się na internetowych stronach głównych ww. mediów przez okres min. 7 dni.

➢ Emisja spotów i filmów promocyjnych w TVP Rzeszów z okazji  Dni Otwartych Funduszy Europejskich  
(26.09-9.10. 2022 r. )

➢Wizyta studyjna dla przedstawicieli regionalnych i lokalnych mediów planowana w dniach 6-7 grudnia 2022  -
Podczas wizyty dziennikarze będą mieli szansę zobaczyć projekty w powiecie rzeszowskim, sanockim, leskim i 
bieszczadzkim, by na własne oczy przekonać się o rozwoju firm, instytucji i samorządów, które dostały 
dofinansowanie z Unii Europejskiej

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/program-w-mediach/2874-fundusze-europejskie-na-podkarpaciu-cykl-audycji-radiowych-2022


Działania informacyjno – promocyjne 1/3
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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/


Działania informacyjno – promocyjne 2/3 
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Seria filmów promujących dobre praktyki FE 

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

➢ Film ukazujący potencjał regionu w obliczu 
nowej perspektywy finansowej. 

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

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS-y1OZEYZ11OMflSSFNCPhLOJFpWk6UM


Działania informacyjno – promocyjne 3/3 
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„Unia równych szans” - konkurs dla uczniów i studentów!

Konkurs propaguje ideę równości szans oraz niedyskryminacji. 

Rozpoczął się 5 września i trwał do 10 listopada br. Uczestnicy mieli za zadanie opracować ciekawy logotyp „Unii 
równych szans”, symbolizujący zasady równości szans i niedyskryminacji w społeczeństwie. Mamy nadzieję, że 
konkurs nie tylko pobudzi do kreatywnego myślenia, ale także utrwali szlachetne postawy wśród młodzieży z 
Podkarpacia.
Każdy uczestnik mógł zgłosić swoją pracę w ramach jednej z 3 kategorii wiekowych (szkoła podstawowa, szkoła 
średnia, uczelnia wyższa) w formie plastycznej lub graficznej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej 30 listopada 2022 r. Zwycięzcy zostaną 
zaproszeni na oficjalne wręczenie nagród w grudniu br. podczas otwarcia Podkarpackiego Centrum Nauki 
„Łukasiewicz” UE.  W konkursie do wygrania są nagrody pieniężne.
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Roczny Plan Działań
na 2023 rok



Najważniejsze zadania do realizacji w roku 2023 roku 
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Cele komunikacji

Celami szczegółowymi na 2023 rok będą:

➢ informowanie o otwarciu nowej perspektywy i zapoznanie poszczególnych grup docelowych z założeniami programu 
na lata 2021-2027

➢ aktywizacja do ubiegania się o wsparcie
➢ zapewnienie wysokiej świadomości nt. działań rozwojowych w regionie, realizowanych z udziałem Funduszy 

Europejskich oraz znaczenia przynależności do Unii Europejskiej i roli w kształtowaniu przyszłości Europy,
➢ wsparcie beneficjentów w prowadzeniu, rozliczaniu i zamykaniu projektów.



Działania informacyjno – promocyjne i edukacyjne w 2023 r. 

Kontynuacja kluczowych działań:

➢ Konferencja otwierająca program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

➢ Dni Otwarte Funduszy Europejskich 

➢ Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów nowego programu 

➢ Biuletyn informacyjno-promocyjny

➢ Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu 

➢ Rozwój stron internetowych

➢ Współpraca z mediami

➢ Media społecznościowe 

➢ Konkurs dla beneficjentów na działania promujące Fundusze Europejskie 



Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w społeczeństwie polskim – edycja 2022

Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich realizowane w 2022 roku stanowi kolejną 
już edycję cyklicznie realizowanego przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa (IKUP) badania 
mającego na celu określić efekty działań informacyjnych i promocyjnych prowadzących do wzrostu 
poziomu wiedzy o Funduszach Europejskich. Wykonywane jest  na zlecenie Ministerstwa Funduszy i 
Polityki Regionalnej.

Wartości wskaźników dotyczą realizacji celów Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020.

Tabela wskaźników została przesłana w październiku br. Raport końcowy dostępny będzie w grudniu br. 
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1

Znajomość grup potencjalnych 

beneficjentów, którzy mogą 

realizować przedsięwzięcia z 

Funduszy Europejskich

66% 49%- 68% 70% 19%- 62% 71%+ 66% 63% 92%+ 82%+ 55%- 62% 66% 74%+ 71%+ 59%- 78%

2
Znajomość pojęcia „Fundusze 

Europejskie”
87% 79%- 90%+ 88% 76%- 81%- 91%+ 97%+ 79%- 98%+ 86% 74%- 82%- 84% 72%- 99%+ 97%+ 87%

3

Znajomość celów, obszarów lub 

działań, na które przeznaczane są FE 

w Polsce
40% 40% 27%- 40% 21%- 38% 41% 34%- 30%- 56%+ 46%+ 34%- 47%+ 38% 41% 54%+ 29%- 45%

4

Znajomość celów, obszarów lub 

działań, na które przeznaczane są FE 

w województwie
45% 41% 39%- 45% 18%- 43% 53%+ 41% 32%- 59%+ 58%+ 45% 44% 45% 53%+ 56%+ 26%- 52%



5

Świadomość obszarów lub 

projektów wspieranych z FE w 

najbliższym otoczeniu respondenta
75% 50%- 82%+ 83%+ 56%- 80%+ 81%+ 80%+ 75% 95%+ 70% 76% 74% 62%- 42%- 79%+ 72% 76%

6

Odsetek mieszkańców Polski 

dostrzegających wpływ FE na rozwój 

Polski
85% 78%- 88% 90%+ 86% 84% 77%- 92%+ 78%- 98%+ 83% 90%+ 82% 82% 67%- 86% 76%- 87%

7

Odsetek mieszkańców województwa 

dostrzegających wpływ FE na rozwój 

województwa
84% 69%- 89%+ 92%+ 84% 82% 80% 92%+ 80% 99%+ 83% 91%+ 81% 78%- 60%- 86% 76%- 86%

8

Odsetek mieszkańców Polski 

uważających, że osobiście korzystają 

oni z Funduszy Europejskich
64% 46%- 73%+ 70%+ 47%- 63% 61% 76%+ 57%- 95%+ 57%- 59%- 57%- 53%- 42%- 67% 63% 69%

9

Znajomość celów, obszarów lub 

działań, na które przeznaczane są FE 

w programie
96% 76%- 98%+ 99%+ 83%- 94% 99%+ 99%+ 96% 99%+

100%

+
99%+

100%

+
99%+ 91%- 97%+ 88%- 84%
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Aktualizacja Strategii komunikacji RPO WP 2014-2020
Aktualizacja Strategii komunikacji RPO WP 2014-2020 jest wynikiem wskazań Komisji Europejskiej przekazanych w piśmie Pani Emmy 

Toledano Laredo, Dyrektor ds. wdrażania programów w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej 

z dnia 20 maja 2022 r. 

Zmiany obejmują:

1) wprowadzenie zapisów w rozdziale 1.3 Opis prac nad dokumentem dotyczących potrzeby aktualizacji Strategii,

2) aktualizację danych kontaktowych wynikających ze zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie (przeniesienie zadań IZ RPO w zakresie komunikacji i promocji z Departamentu Zarzadzania 

Regionalnym Programem Operacyjnym do Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej),

3) wprowadzenie zapisów dotyczących realizacji zadań umożliwiających złagodzenie skutków kryzysów związanych z pandemią COVID-

19 oraz wojną na Ukrainie,

4) wprowadzenie w rozdziale 5.6 Komunikacja z osobami z różnymi niepełnosprawnościami zapisów dotyczących ustawy z dnia 4 

kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i ustawy z dnia 19 lipca

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

5) aktualizację wskaźników zgodnie ze stanem rzeczywistym oraz kwoty środków przeznaczonych na działania informacyjno-promocyjne, 

tj. ok 14 mln PLN (podział środków na lata 2014-2023 zgodnie ze stanem rzeczywistym),

6) aktualizację znaków graficznych obowiązujących przy oznakowaniu projektów,

7) wprowadzenie autopoprawek o charakterze dostosowawczym.
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Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
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al. Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów
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