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Konkurs  Podkarpackie euro-selfie! 

Nowa Perspektywa – nowe szanse, 
nowe możliwości. Poradnik beneficjenta.

Odpowiedz na pytania konkursowe, zrób sobie selfie i wygraj voucher o wartości 200 zł na zakupy w Empiku!
Zasady konkursu:
Wypełnij kupon konkursowy, zrób sobie zdjęcie na tle dowolnej inwestycji współfinansowanej z Funduszy Europejskich, zlokalizowanej na Podkarpaciu. Wypełniony poprawnie 
kupon konkursowy oraz swoje zdjęcie na tle inwestycji, podpisane pełną nazwą projektu, prześlij do 18 listopada 2015 r. na adres: info.rpo@podkarpackie.pl. Spośród osób, które 
nadeślą poprawne rozwiązania oraz zdjęcie, komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę! Osoba ta otrzyma voucher o wartości 200 zł na zakupy w salonach sieci Empik.
Regulamin konkursu dostępny na stronie www.rpo.podkarpackie.pl .

1. „Park historyczny 
– droga pamięci i pojednania”  
znajduje się w powiecie:
a. rzeszowskim
b. krośnieńskim
c. ropczycko-sędziszowskim 

2. Podaj wartość projektu 
pn. „Przebudowa wiaduktu 
w Stalowej Woli ...”  
a. ponad 19 mln zł
b. ponad 27 mln zł
c. ponad 44 mln zł 

3. Rozbudowany dzięki 
środkom RPO WP Środowi-
skowy Dom Samopomocy 
(na zdjęciu) znajduje się w:
a. Cieszanowie
b. Sokołowie Małopolskim
c. Przeworsku

4. Na ochronę jakich gatunków 
roślin pozyskało środki 
Arboretum w Bolestraszycach:
a. marsylii czterolistnej 
i szachownicy kostkowatej
b. różanecznika żółtego 
i ostrożenia siedmiogrodzkiego 
c. kłokoczki południowej 
i wawrzynka główkowego

5. Gdzie znajduje się 
Podkarpacki Ośrodek 
Onkologiczny, posiadający 
jeden z najnowocześniej-
szych bloków operacyjnych 
w Polsce:  
a. w Rzeszowie
b. w Mielcu 
c. w Brzozowie

6. Na jakich trasach 
poruszają się szynobusy 
zakupione w ramach projektu 
pn. „Zakup pojazdów 
szynowych na potrzeby 
regionalnych kolejowych 
przewozów osób 
w województwie podkarpac-
kim” w celu  poprawy powiązań 
komunikacyjnych 
i systemu komunikacji 
publicznej 
a. tylko Stalowa 
Wola – Rozwadów
b. tylko Rzeszów – Przemyśl
c. po całym Podkarpaciu

Imię:..........................., Nazwisko:............................................., adres:.................................................................  
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YPoniższe inwestycje otrzymały dotacje z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. Sprawdź co o nich wiesz!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania 
nagród. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem konkursu dostępnym na stronie www.rpo.podkarpackie.pl i w pełni akceptuję jego warunki.

W poszukiwaniu
odpowiedzi pomoże Ci

www.mapadotacji.gov.pl
oraz

www.rpo.podkarpackie.pl

data i podpis uczestnika: ............................................................................................


