SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

2011 r.
(w porządku chronologicznym)
7 stycznia – 4 marca 2011 r. Bruksela (Belgia)
Praca w Przedstawicielstwie Województwa Podkarpackiego w Brukseli
Magdalena Szpytma – Gabinet Marszałka
Pracownik UMWP w czasie wykonywanie swoich obowiązków w Przedstawicielstwie Regionalnym
Województwa Podkarpackiego w Brukseli uczestniczył w licznych konferencjach, seminariach i
warsztatach, które przyczyniły się do podniesienia jego wiedzy merytorycznej. 9 stycznia odbył się w
Brukseli XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w trakcie którego udało się zebrać ponad
45 tys. euro. Dom Polski Wschodniej także miał swój wkład w ten sukces. Brukselski finał WOŚP
objął honorowym patronatem ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli, Sławomir Czarlewski.
W Domu Polski Wschodniej miała miejsce uroczysta kolacja na cześć artystów i organizatorów,
dzięki którym do skutku doszedł koncert na Place de la Chapelle w Brukseli. Z kwoty 45 tys. euro,
którą przyniosła organizacja XIX finału WOŚP w Belgii, około 10 tys. euro i ponad 2 tys. zł
ofiarowali polscy pracownicy różnych unijnych instytucji. Dom Polski Wschodniej w Brukseli
zainicjował cykl spotkań ze specjalistami od tematyki europejskiej. Pierwsze z nich odbyło się 14
stycznia. Gościem była Zsuzsa Beszteri, szefowa Gabinetu Stałego Przedstawicielstwa Węgier przy
Unii Europejskiej. Pani Zsuzsa Beszteri mówiła m.in. o planach i priorytetach węgierskiej prezydencji
w Unii. Następnie odpowiadała na pytania zaproszonych gości. Wśród tych ostatnich pojawiła się
m.in. kwestia dotycząca wprowadzenia tzw. europejskiego okresu oceny i koordynacji polityki
gospodarczej (European semester), który może być pomocny podczas konstruowania przez państwa
członkowskie swoich budżetów i programów reform. Spotkania pod roboczym hasłem „Kawa z
ekspertem” mają odbywać się cyklicznie, co dwa miesiące. Również 14 stycznia w Biurze
Wielkopolski w Brukseli odbyło się spotkanie robocze dotyczące przygotowań do czterech konferencji
oraz Wigilii w ramach Prezydencji polskiej w Radzie UE. Podsumowano pracę w grupach roboczych
ds. czterech konferencji oraz poruszono kwestię rozliczeń finansowych związanych z konferencjami i
Wigilią. 19 stycznia pracownik Przedstawicielstwa Województwa Podkarpackiego spotkał się z p.
Danutą Tabor, Asystentką Posła do PE, Tomasza Poręby. Tematem spotkania był projekt prezentacji
podkarpackich wyrobów winiarskich oraz wędliniarskich w Parlamencie Europejskim, połączony z
promocją województwa. Uwagi i propozycje Posła Poręby zostały przekazane do regionu. W dniach
20-21 stycznia przedstawiciel Województwa Podkarpackiego uczestniczył w konferencji dot. rozwoju
sektora turystyki w regionach leżących przy wschodniej granicy UE, organizowanej przez sieć
Neebor. 24 stycznia przedstawiciel Województwa Podkarpackiego spotkał się z Dyrektorem
Przedstawicielstwa Kraju Saary. Spotkanie dotyczyło kwestii udziału Województwa Podkarpackiego
podczas tegorocznych Open Days, jako partnera w konglomeracie, którego wiceliderem jest Kraj
Saary. Poruszono również kwestię organizacji wizyty 40 osobowej grupy podkarpackich
i saarlandzkich nauczycieli w Brukseli. 27 stycznia w Domu Polski Wschodniej odbyło się spotkanie
robocze dotyczące przygotowań do konferencji nt. Partnerstwa Wschodniego w ramach Prezydencji
polskiej w Radzie UE. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskich biur regionalnych z
województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, warmińskomazurskiego i wielkopolskiego. W spotkaniu udział wzięli także p. Bogusław Trzeciak z
Departamentu Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie UE w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych oraz p. Adrian Kleczyński z Wydziału ds. stosunków zewnętrznych w Stałym
Przedstawicielstwie RP przy UE. Również 27 stycznia odbyło się w DPW spotkanie z Marszałkiem
Koordynatorem (Województwo Lubelskie), mające na celu omówienie planu działań na 2011 rok.
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Wzięli w nim udział przedstawiciele województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego,
świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, a także przedstawiciele biur regionalnych. Poza
priorytetami i działaniami DPW na ten rok, tematem rozmów był wkład naszych regionów w
zbliżającą się polską prezydencję w Unii Europejskiej. 27 stycznia odbyło się ponadto oficjalne
otwarcie Klubu Domu Polski Wschodniej. Wzięli w nim udział marszałkowie pięciu regionów,
tworzących wspólnie w Brukseli Dom Polski Wschodniej - lubelskiego, świętokrzyskiego,
podkarpackiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Klub Domu Polski Wschodniej został
objęty patronatem Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego w Królestwie Belgii Sławomira
Czarlewskiego, Swój patronat nad Klubem Domu Polski Wschodniej objęło także Stałe
Przedstawicielstwo Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Klub Polski Wschodniej - East
Poland House Club - ma stworzyć płaszczyznę integracji i wymiany informacji dla Polaków
pracujących w instytucjach UE oraz polskiej administracji w Brukseli, pochodzących z regionów
tworzących Dom Polski Wschodniej. Klub ma być miejscem aklimatyzacji zawodowej
nowoprzybyłych do Brukseli pracowników, studentów, stażystów, działający dzięki wolontariuszom,
członkom Klubu Domu Polski Wschodniej. Na spotkaniach Klubu, które odbywać się będą dwa razy
do roku, omawiane będą zagadnienia istotne z punktu widzenia regionów Polski Wschodniej. 3 lutego
w DPW odbyło się spotkanie z p. Bartłomiejem Lewandowskim z Wydziału Handlu i Promocji
Ambasady RP w Belgii. Rozmawiano o możliwościach promocji regionów wchodzących w skład
DPW podczas odbywających się w Belgii targów (np. Targi rolno-spożywcze w Libramont) a także o
ogólnych warunkach nawiązania współpracy między przedsiębiorcami reprezentującymi poszczególne
gałęzie gospodarki (budowa maszyn, przemysł drzewny, chemiczny). W dniu 10 lutego w Domu
Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się spotkanie sieci Eris@ z cyklu Round Table Meetings.
Spotkanie poświęcone było ekonomicznemu wymiarowi inwestycji w rozwój sieci
szerokopasmowych, wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne oraz związanych
z nimi usługami i aplikacjami. Wykład Prof. Howarda dotyczył zagadnienia w jaki sposób technologie
informacyjno-komunikacyjne (ICT) mogą pozytywnie wpływać na lokalny rozwój gospodarczy.
Prezentacja koncentrowała się na pokazaniu sposobów rozwoju usług szerokopasmowych jako
niezbędnej infrastruktury w regionach i większych miastach. Infrastruktury, bez której nowe
możliwości dla rozwoju gospodarczego i integracji gospodarczej mogą zostać utracone. Podkreślono,
że bez lokalnych inicjatyw politycznych, które są niezbędne do zapewnienia lokalnego rozwoju
gospodarczego, rozwój nowej infrastruktury i usług nie jest możliwy. Poddano również pod dyskusję
tezę, która automatycznie zakłada, że wykorzystanie ICT zawsze ma pozytywny wpływ na rozwój
gospodarczy ale niesie też za sobą pewne skutki uboczne w sensie makroekonomicznym. Szczególnie
dotyczy to transferu kapitału do państw, w których mieszczą się operatorzy danych usług czy
sprzedawcy usług. Jako skrajny przykład takiej sytuacji przedstawiono Kenię oraz w jaki sposób
rozwój sieci internetowej oraz opłaty za korzystnie z niej mogą mieć wpływ na kondycję ekonomiczną
kraju. Wykład prowadził profesor Howard Williams, który jest ekspertem w dziedzinie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych oraz rozwoju gospodarczego. Jest pionierem pracy w analizie
ekonomicznej. W tej dziedzinie jest zarówno wykładowcą jak i doradcą politycznym. Pracował jako
ekonomista i starszy doradca ds. polityki Banku Światowego, Komisji Europejskiej
i Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej. Pracował także dla wielu dużych korporacji, w tym
Vodafone i Nokia, a także dla rządów krajowych i regionalnych na całym świecie. W tym samym dniu
przedstawiciel Województwa Podkarpackiego spotkał się w Przedstawicielstwie Kraju Saary
w Brukseli z Dyrektorem Biura Kraju Saary oraz z Dyrektorem Przedstawicielstwa Alzacji
(koordynatora konglomeratu, do udziału w którym Kraj Saary – wicelider – zaprosił Województwo
Podkarpackie). Spotkanie miało na celu ustalenie warunków naszego uczestnictwa w konglomeracie.
16 lutego przedstawiciel Województwa Podkarpackiego uczestniczył w spotkaniu informacyjnym
dotyczącym organizacji cyklicznej imprezy Open Doors Day, które zostało zorganizowane
w Komitecie Regionów. 21 lutego w siedzibie Województwa Małopolskiego (koordynatora Wigilii
polskich regionów) odbyło się spotkanie informacyjne, na którym przedstawiono stan poczynionych
przygotowań (zaprezentowano m.in. oferty dwóch firm eventowych, którym zlecono przygotowanie
wizualizacji, dyskutowano również o wyborze odpowiedniego miejsca – pod uwagę brany jest m.in.
Ratusz na Grand Place (ostateczna decyzja zależy jednak od ilości zaproszonych gości). W tym
samym dniu w DPW miało miejsce spotkanie robocze dot. kwestii organizacji konferencji dot.
Partnerstwa Wschodniego (która zostanie zorganizowana w ramach polskiego przewodnictwa
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w Radzie UE). Konferencja będzie mieć tytuł: „Lokalny i regionalny wymiar Partnerstwa
Wschodniego”. Podkreślono, że zawartość merytoryczna konferencji powinna skupić się na
następujących elementach: przedstawienie Partnerstwa Wschodniego jako jednego z priorytetów
polskiej prezydencji, podkreślenie roli Partnerstwa Wschodniego jako narzędzia mającego pomóc Unii
Europejskiej w jej strategicznym myśleniu o sąsiadach ze Wschodu, prezentacja przykładów dobrych
praktyk realizacji Partnerstwa Wschodniego na szczeblu regionalnym. 22 lutego odbyło się spotkanie
w Biurze Alzacji (lidera konglomeratu). Przedstawiciel Województwa Podkarpackiego przedstawił
oczekiwania regionu w związku z udziałem w konglomeracie (przedstawiciel Województwa
Podkarpackiego postulował o udział w konferencji eksperta – speakera, który reprezentował będzie
Województwo Podkarpackie oraz o tłumaczenie konferencji również na język polski, obecni na
spotkaniu partnerzy wyrazili poparcie dla obydwu propozycji). 23 lutego w Domu Polski Wschodniej
w Brukseli odbyło się seminarium „Networking jako podstawowe narzędzie lobbingu”. Głównym
celem seminarium była prezentacja i rekomendacja przystąpienia województw Polski wschodniej do
wybranych platform współpracy terytorialnej działających w Unii Europejskiej. Prezentowały się
następujące sieci: Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR), Europejska
Regionalna Sieć Badań i Innowacji (ERRIN), Zgromadzenie Regionów Europejskich (AER),
RUR@CT. 2 marca w biurze Przedstawicielstwa Alzacji odbyło się spotkanie poświęcone
przygotowaniom do tegorocznych Open Days (wszystkie regiony, które wyraziły chęć udziału w
danym konglomeracie były zobligowane do wypełnienia odpowiednich dokumentów rejestracyjnych
oraz przesłania zdjęcia, które będzie promować dany region). W związku z przygotowaniami do Open
Days 2011 pracownik UMWP pozostawał w stałym kontakcie z p. Katarzyną Stachowicz –
Kierownikiem Oddziału współpracy międzynarodowej w Gabinecie Marszałka oraz z p. Anitą Wnuk –
Kierownikiem Oddziału wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji (Departament Rozwoju
Regionalnego). Informacje dotyczące funkcjonowania Przedstawicielstwa Regionalnego
Województwa Podkarpackiego, jak również notatki ze spotkań w DPW, były na bieżąco
przekazywane do Oddziału współpracy międzynarodowej w Gabinecie Marszałka. Do obowiązków
pracownika UMWP należało również redagowanie strony internetowej DPW – zakładka poszukiwanie
partnerów.
Całkowity koszt wyjazdu: 13 006,12 zł
9 – 17 stycznia 2011 r. Utrecht (Holandia)
Międzynarodowe Targi Turystyczne VAKANTIEBEURS 2011 r.
Tomasz Rusznica – Departament Promocji, Turystyki i Sportu
Piotr Migała – Departament Promocji, Turystyki i Sportu
Tomasz Zimny – Departament Organizacyjny (kierowca)
W dniach 11-16 stycznia 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wziął udział
w Międzynarodowych Targach Turystycznych VAKANTIEBEURS 2011 w Utrechcie
Międzynarodowych Targach Turystycznych VAKANTIEBEURS 2011 w Utrechcie to jedna
z najważniejszych tego typu imprez w Europie i największe targi turystyczne w Holandii,
wyróżniające się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności. Świadczy o tym liczba ponad 100
tysięcy odwiedzających tę imprezę w ciągu 6 dni trwania targów. Podczas targów zaprezentowano
ofertę turystyczną regionu dotyczącą turystyki aktywnej, uzdrowiskowej, kulturowej i bazy
noclegowej. Przekazano liczne materiały promocyjne: wydawnictwa, foldery, mapy, informatory.
Największe zainteresowanie wśród odwiedzających targi wzbudzały materiały promocyjne dotyczące
turystyki aktywnej (wycieczek pieszych, rowerowych itp.).
Całkowity koszt wyjazdu: 22 284,49 zł
16 – 18 stycznia 2011 r. Kijów (Ukraina)
Udział w spotkaniu Grupy Roboczej ds. przygotowania III naboru wniosków do Programu
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina
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Sylwester Pokrywka – Departament Rozwoju Regionalnego
Prezentacja proponowanych zmian w pakiecie aplikacyjnym (m.in. wytyczne dla wnioskodawców,
formularz wniosku, regulamin Komitetu Ewaluacyjnego), omówienie i zatwierdzenie zmian
w pakiecie aplikacyjnym, prezentacja kolejnych planowanych działań WST i IŻ związanych
z przygotowaniem i rozpoczęciem III naboru wniosków.
Całkowity koszt wyjazdu: 446,45 zł
19 – 22 stycznia 2011 r. Bruksela (Belgia)
Spotkanie potencjalnych partnerów projektu TOURAGE (Program INTERREG IV C)
Marek Rainer – Departament Rozwoju Regionalnego
Przedstawienie genezy idei projektu TOURAGE (obecnie realizowany projekt NEEBOR).
Przedstawienie i omówienie tematyki i wstępnych założeń projektu TOURAGE, prezentacja
i uzgodnienie działań partnerów związanych z opracowaniem wniosku projektowego.
Całkowity koszt wyjazdu: 2 714,83 zł
23 – 29 stycznia 2011 r. Szwecja (Sztokholm)
Pozyskanie informacji na temat systemu kształcenia zawodowego uczniów w Szwecji, ze
szczególnym uwzględnieniem kierunków kluczowych: informatyka, elektronika, mechatronika,
mechanika – w ramach realizacji projektu: „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego
w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy”
Ewa Faszczewska-Rak – Departament Edukacji i Kultury
W trakcie wizyty pozyskano informacje oraz materiały dotyczące szkolnictwa zawodowego
w Niemczech, w tym: podręczniki szkolne dla kierunków kluczowych, przepisy prawne, narzędzia.
Dokumenty te znajdują się u Partnera projektu - ZST w Leżajsku. W procesie pozyskiwania informacji
dotyczących szkolnictwa zawodowego, w tym: programów nauczania, rodzaju materiałów
dydaktycznych, uregulowań prawnych, źródeł, w których te informacje się znajdują, brali czynny
udział wszyscy uczestnicy wizyty studyjnej, w tym nauczyciele przedmiotów zawodowych:
informatyka, elektronika, mechanika, mechatronika. Uczestnicy wyjazdu m.in. wizytowali: Szkołę
Energi Gymnasiet w Taby, Szkołę w Rodengymnasiet w Norrtalje, Urząd Miasta i Komuny
w Norrtalje, jednostkę muzealną o międzynarodowej randze "Pythagoras", Centrum Naukowo –
Techniczne "Tom Titts". W trakcie wizyty pozyskano informacje oraz materiały dotyczące szkolnictwa
zawodowego w Szwecji, w tym: podręczniki szkolne dla kierunków kluczowych, przepisy prawne,
narzędzia. Dokumenty te, znajdują się u Partnera projektu - ZST w Leżajsku. W procesie
pozyskiwania informacji dotyczących szkolnictwa zawodowego, w tym: programów nauczania,
rodzaju materiałów dydaktycznych, uregulowań prawnych, źródeł, w których te informacje się
znajdują, brali czynny udział wszyscy uczestnicy wizyty studyjnej, w tym nauczyciele przedmiotów
zawodowych: informatyka, elektronika, mechanika, mechatronika. Wizyta studyjna została
zrealizowana w ramach projektu "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu
z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy" - Zadanie 1: współpraca ponadnarodowa, na
podstawie umowy o współpracy ponadnarodowej zawartej w dniu 26 października 2010 r. pomiędzy
Samorządem Województwa Podkarpackiego, a Energi Gymnasiet w Taby - Technikum Technologii
Energetycznych w Taby - Szwecja.
Całkowity koszt wyjazdu: 246,70 zł
25 – 26 stycznia 2011 r. Martin (Słowacja)
Konferencja doroczna Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka
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Marek Rainer – Departament Rozwoju Regionalnego
Alen Sierżęga – Departament Rozwoju Regionalnego
Aleksander Wójcik – Departament Organizacyjny (kierowca)
Prezentacja dotychczasowej, bieżącej i planowanej współpracy Polski i Słowacji w ramach
programów współpracy transgranicznej, prezentacja stanu wdrażania III osi priortytetowej
(mikroprojekty), prezentacja zakończonych i realizowanych projektów, współfinansowanych
w ramach Programu, omówienie działań związanych z wdrażaniem Programu w roku 2011.
Całkowity koszt wyjazdu: 1 413,94 zł
26 – 28 stycznia 2011 r. Bruksela (Belgia)
Otwarcie Klubu Domu Polski Wschodniej, spotkanie robocze nt. konferencji dot. Partnerstwa
Wschodniego
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Wojciech Trzaska – Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka
Tomasz Ciechanowski – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Paulina Bąk – Gabinet Marszałka
27 stycznia 2011 roku w Brukseli odbyło się oficjalne otwarcie Klubu Domu Polski Wschodniej.
Wzięli w nim udział marszałkowie pięciu regionów, tworzących wspólnie w Brukseli Dom Polski
Wschodniej. W imieniu Województwa Podkarpackiego otwarcia dokonał marszałek województwa
Mirosław Karapyta. Klub Domu Polski Wschodniej został objęty patronatem Ambasadora
Nadzwyczajnego i Pełnomocnego w Królestwie Belgii Sławomira Czarlewskiego, który także
uczestniczy w brukselskich uroczystościach. Swój patronat nad Klubem Domu Polski Wschodniej
objęło także Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej. Klub Domu Polski Wschodniej - ma
stworzyć płaszczyznę integracji i wymiany informacji dla Polaków pracujących w instytucjach UE
oraz polskiej administracji w Brukseli, pochodzących z regionów tworzących Dom Polski
Wschodniej. Klub ma być także miejscem aklimatyzacji zawodowej nowoprzybyłych do Brukseli
pracowników, studentów, stażystów. Na spotkaniach Klubu, które odbywać się będą dwa razy do
roku, omawiane będą zagadnienia istotne z punktu widzenia regionów Polski Wschodniej. Delegacja
wzięła również udział w spotkaniu z p. Bogusławem Trzeciakiem z Departamentu Koordynacji
Przewodnictwa Polski w Radzie UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, oraz p. Adrianem
Kleczyńskim z Wydziału ds. stosunków zewnętrznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.
Przeprowadzone konsultacje mają pomóc polskim regionom w organizacji konferencji dotyczącej
Partnerstwa Wschodniego przygotowywanej w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie UE.
Ponadto Pan Krzysztof Hetman jako Marszałek Koordynator przeprowadził konsultacje z przybyłymi
delegacjami na temat funkcjonowania DPW zaproponowanego planu działań i przyszłej współpracy
wszystkich pięciu województw. Zasugerowano kilka interesujących rozwiązań, które mogłyby być
wdrażane w ramach podejmowanych działań. Podczas wizyty w Brukseli p. Mirosław Karapyta miał
również okazję spotkać się z p. Tomaszem Porębą, Posłem do Parlamentu Europejskiego.
Z przeprowadzonych rozmów zrodził się pomysł włączenia województwa w promocję win
regionalnych w Parlamencie Europejskim w dniach 28.03 – 1.04 2011r.
Całkowity koszt wyjazdu: 15 705,97 zł
27 – 28 stycznia 2011r. Medzilaborce (Słowacja)
Konferencja podsumowująca projekt: „Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów
regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszovskiego
Jerzy Rodzeń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
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Wyjazd dotyczył udziału w międzynarodowej konferencji na temat rozwoju regionalnego
w kontekście wyzwań dla Euroregionu Karpackiego. Konferencja miała miejsce w Medzilaborcach na
Słowacji w dniach 27-28 stycznia 2011 r. w spotkanie uczestniczyli przedstawiciele nauki,
samorządów terytorialnych, a także instytucji rozwoju regionalnego po obu stronach granicy polskosłowackiej. Celem spotkania było podsumowanie realizacji projektu „Analiza – integracja –
sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego”
realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2007 – 2013 w okresie 1.08.2009 – 31.01.2011. Projekt realizowany był w partnerstwie
4 instytucji, tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, Agencji Rozwoju Regionalnego
w Świdniku, Agencji Rozwoju Regionalnego w Humennem, partnerem wiodącym było
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska. W pracach grupy ekspertów uczestniczących w realizacji
ww. projektu uczestniczył przedstawiciel samorządu województwa podkarpackiego. Na zakończenie
spotkania podpisano deklarację utworzenia Sieci Rozwoju Regionalnego Euroregionu Karpackiego.
Uczestnictwo w konferencji sfinansowane zostało w ramach projektu ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowity koszt wyjazdu: 43,04 zł
2 – 5 lutego 2011 r. Budapeszt (Węgry)
Forum Współpracy Międzyregionalnej Programu Interreg IVC
Sławomir Miklicz – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Marek Rainer – Departament Rozwoju Regionalnego
Prezentacja stanu realizacji programu i jego dotychczasowych osiągnięć, omówienie przyszłości
współpracy międzyregionalnej w kontekście polityki spójności UE, udział w warsztatach panelowych
dot. prezentacji projektów oraz wytycznych dla wnioskodawców w trwających obecnie naborze,
nawiązanie kontaktów z partnerami zainteresowanymi realizacją wspólnych projektów w ramach
Programu (CONNECT, WASTE MANAGEMENT).
Całkowity koszt wyjazdu: 3 380,02 zł
6 – 12 lutego 2011 r. Moguncja (Niemcy)
Pozyskanie informacji na temat systemu kształcenia zawodowego uczniów w Niemczech, ze
szczególnym uwzględnieniem kierunków kluczowych: informatyka, elektronika, mechatronika,
mechanika – w ramach realizacji projektu „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego
w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy”
Ewa Faszczewska - Rak – Departament Edukacji i Kultury
Wioletta Zgłobicka - Gierut – Departament Edukacji i Kultury
W trakcie wizyty pozyskano informacje oraz materiały dotyczące szkolnictwa zawodowego
w Niemczech, w tym: podręczniki szkolne dla kierunków kluczowych, przepisy prawne, narzędzia.
Dokumenty te znajdują się u Partnera projektu - ZST w Leżajsku. W procesie pozyskiwania informacji
dotyczących szkolnictwa zawodowego, w tym: programów nauczania, rodzaju materiałów
dydaktycznych, uregulowań prawnych, źródeł, w których te informacje się znajdują, brali czynny
udział wszyscy uczestnicy wizyty studyjnej, w tym nauczyciele przedmiotów zawodowych:
informatyka, elektronika, mechanika, mechatronika. Uczestnicy wyjazdu m.in. wizytowali: Szkołę
Rzemiosła i Techniki w Mainz (Moguncja) oraz zakład SCHOTT AG w Mainz (Moguncja). Ponadto
brali udział w spotkaniu z przedstawicielami izb rzemieślniczych, którzy przedstawili informacje
dotyczące funkcjonowania izb i ich roli w kształceniu zawodowym. Wizyta studyjna została
zrealizowana w ramach projektu „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu
z potrzebami lokalnego /regionalnego rynku pracy”- Zadanie 1: współpraca ponadnarodowa, na
podstawie umowy o współpracy ponadnarodowej zawartej w dniu 26 października 2010 r. pomiędzy
Samorządem Województwa Podkarpackiego, a Szkołą Zawodową Rzemiosła i Techniki w Mainz -
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Niemcy.
Całkowity koszt wyjazdu: 787,26 zł
14 – 20 lutego 2011 r. Norymberga (Niemcy)
Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach 2011
Lucjan Kuźniar – Członek zarządu Województwa Podkarpackiego
Dominika Skoczylas – Departament Rolnictwa i Środowiska
Ewa Szela – Departament Rolnictwa i Środowiska
Sylwester Pokrywka – Departament Rozwoju Regionalnego
Tomasz Zimny – Departament Organizacyjny (kierowca)
Adam Kluz – Departament Organizacyjny (kierowca)
Liczne spotkania i rozmowy z przedstawicielami innych krajów pozwoliły na nawiązanie wielu
nowych kontaktów, udział w Targach Biofach umocnił pozycję firm ekologicznych z Podkarpacia na
rynku, możliwość porównania produktów z konkurencją, a także obserwacji trendów w branży
ekologicznej, zacieśnianie istniejącej współpracy z partnerami z Polski i zagranicy. obecność
podkarpackich firm na tak prestiżowej imprezie przyczynia się do lepszej identyfikacji regionu na
rynku niemieckim, europejskim i światowym, promocja regionu poprzez rozpowszechnianie folderów,
materiałów promocyjnych i udzielanie informacji o walorach przyrodniczych, ekologicznych
i turystycznych województwa, promocja Międzynarodowych Targów Żywności, Produktów i Technik
Ekologicznych „ Ekogala 2011”, które odbędą się w Rzeszowie.
Całkowity koszt wyjazdu: 45 695,70 zł
15 lutego 2011 r. Nowojaworowsk (Ukraina)
Robocze spotkanie polsko – ukraińskiej grupy zadaniowej w celu omówienia i wypracowania
tematów będących przedmiotem posiedzenia Komisji ds. Współpracy Transgranicznej
działającej w ramach Polsko – Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds.
Współpracy Międzyregionalnej
Wojciech Trzaska – Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka
Jerzy Rodzeń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Krystian Zachwiej – Departament Organizacyjny (kierowca)
Celem wyjazdu na Ukrainę do Nowojaworowska było robocze spotkanie polsko – ukraińskiej grupy
zadaniowej w celu omówienia i wypracowania podstawowych tematów będących przedmiotem
posiedzenia Komisji ds. Współpracy Transgranicznej działającej w ramach Polsko – Ukraińskiej
Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej, której spotkanie odbyło
się w Kielnarowej w dniu 24 lutego 2011 r. W trakcie przedmiotowego spotkania na Ukrainie
wypracowano merytoryczny zakres tematów, które zostały szczegółowo omówione i formalnie
przyjęte podczas spotkania Komisji w Kielnarowej. W trakcie spotkania na Ukrainie przedmiotem
roboczej dyskusji były m. in. kwestie aktualizacji strategii polsko – ukraińskiej współpracy
międzyregionalnej i transgranicznej, działalności Euroregionu Karpackiego i koncepcji wspólnego
programu operacyjnego dla regionu Karpat, utworzenia wspólnych klastrów transgranicznych,
możliwości zorganizowania forum miast partnerskich oraz forum regionów Ukrainy i Polski,
współpracy w ramach sieci transgranicznej EURES, a także problemów Międzynarodowego
Rezerwatu Biosfery „Roztocze”.
Całkowity koszt wyjazdu: 128,91 zł
21 – 24 lutego 2011 r. Bruksela (Belgia)
Spotkanie potencjalnych partnerów projektu BEYOND GDP (Program INTERREG IVC)
Seminarium „Networking jako podstawowe narzędzie lobbingu”
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Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Wojciech Trzaska – Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka
Katarzyna Stachowicz – Gabinet Marszałka
Marek Rainer – Departament Rozwoju Regionalnego
23 lutego w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się seminarium „Networking jako
podstawowe narzędzie lobbingu”. Głównym celem seminarium była prezentacja i rekomendacja
przystąpienia województw Polski wschodniej do wybranych platform współpracy terytorialnej
działających w Unii Europejskiej. Pierwszym prelegentem seminarium był poseł do Parlamentu
Europejskiego dr Jan Olbrycht, który szczegółowo omówił zagadnienie lobbingu jako narzędzia
wpływania na proces decyzyjny instytucji Unii Europejskiej. Poseł naświetlił rolę Komitetu Regionów
oraz Parlamentu Europejskiego jako instytucji, poprzez które regiony mogą zabiegać o wzmocnienie
swoich pozycji i stanowisk. W swym wystąpieniu odniósł się także do działalności platform
współpracy terytorialnej i ich roli na forum międzynarodowym oraz wskazał jaka jest rola i pozycja
biur regionalnych w Brukseli. Kolejne wystąpienia, których celem była prezentacja sieci rozpoczęła
Eleni Marianou Sekretarz Generalny Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy
(CPMR). CPMR to jedno z największych stowarzyszeń regionów w Europie, które skupia 160
regionów z 28 państw reprezentujących łącznie ponad 200 milionów obywateli. Wspierając
zrównoważony rozwój regionalny i spójność terytorialną, CPMR reprezentuje wspólny głos regionów,
których peryferyjne położenie hamuje ich rozwój. Jako szeroka platforma współpracy jest kopalnią
wspólnych projektów realizowanych przez regiony członkowskie w wielu dziedzinach, od zasobów
ludzkich począwszy, na polityce energetycznej skończywszy. W ramach CPMR działa 6 komisji
geograficznych oraz 11 grup roboczych np. zrównoważony rozwój turystyki, TEN-T, Zatrudnienia,
szkolenia i integracji społecznej. Następnie głos zabrał Richard Tuffs Dyrektor Europejskiej
Regionalnej Sieci Badań i Innowacji (ERRIN). Głównym zadaniem sieci ERRIN, która obecnie liczy
90 członków, to między innymi ułatwianie wymiany wiedzy oraz wspólne działania i współpraca w
celu wzmocnienia regionów w dziedzinie badań i innowacji. Sieć również aspiruje do wpływu na
polityki UE w celu ich lepszego dostosowania do potrzeb regionów europejskich, w tym celu angażuje
się w debaty z instytucjami UE. W ramach ERRIN działa 9 grup roboczych m.in.: Energia i Zmiany
Klimatyczne, Finansowanie Innowacji i Transport. Przed przerwą uczestnicy seminarium usłyszeli
jeszcze jedno wystąpienie, w którym Klaus Klipp Sekretarz Generalny Zgromadzenia Regionów
Europejskich (AER) mówił o priorytetach politycznych sieci na 2011 r. Ponadto omówił działania
Komisji, które działają w ramach sieci oraz ich zakres tematyczny. Klaus Klipp w swym wystąpieniu
najwięcej miejsca poświęcił omówieniu dwóch filarów działalności AER tj. wiedza w ramach której
wpierany jest rozwój regionalny i oferowana jest pomoc przy wyszukiwaniu pomocy finansowej oraz
filar działanie, w ramach którego AER realizuje wiele ciekawych inicjatyw. AER liczy obecnie 270
regionów z 33 państw oraz 16 organizacji międzynarodowych. Po przerwie zebrani wysłuchali
prezentacji Perrine Recours-Nguyen Koordynatora sieci RUR@CT, której celem jest wspieranie
regionów europejskich poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie innowacyjnego
modelu rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich. Jak zaznaczyła w swym wystąpieniu w związku
z trwałymi dysproporcjami rozwoju pomiędzy regionami Unii Europejskiej oraz długoterminowym
trendem ubożenia regionów wiejskich pod względem demograficznym i gospodarczym europejska
polityka rozwoju obszarów wiejskich musi zostać przedefiniowana w sposób umożliwiający
znalezienie synergii i komplementarności. Dlatego partnerzy sieci proponują przyjęcie wspólnej
deklaracji na korzyść innowacyjnych regonów wiejskich oraz wystąpienie z nią do władz Unii
Europejskiej. RUR@CT liczy obecnie 62 członków z 17 krajów. Następnie Daniela Negri
przedstawiła Sieć Regionów Europejskich na Rzecz Ochrony Zdrowia (EUREGHA), która
reprezentuje interesy władz lokalnych i regionalnych w zakresie zdrowia publicznego. W swym
założeniu EUREGHA ma stanowić platformę dialogu między władzami regionalnymi i lokalnymi,
a Komisją Europejską w sprawach opieki zdrowotnej (zwłaszcza w kwestiach mobilności pacjentów
i koordynacji jakości opieki zdrowotnej). Głównym celem sieci jest zwiększenie roli władz lokalnych
i regionalnych na poziomie europejskim oraz wymiana informacji i doświadczeń w zakresie zdrowia
publicznego. W ramach sieci działają grupy robocze, które koncentrują się na konkretnych
zagadnieniach zdrowia publicznego np. grupa robocza do spraw szkodliwych skutków spożywania
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alkoholu lub grupa robocza do spraw zapobiegania samobójstwom. EUREGHA liczy obecnie ponad
100 członków, wywodzących się z 18 państw. Ostatnim punktem seminarium była prezentacja
Europejskiego Regionalnego Stowarzyszenia na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (ERIS@).
Charles Watt Dyrektor Generalny sieci przekonywał zebranych że przy wykorzystaniu osiągnięć
technologii ICT można z sukcesami wpływać na jakość życia mieszkańców, usprawnić
funkcjonowanie lokalnych administracji, ośrodków naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw.
Członkowie siec ERIS@, która działa w 10 obszarach np. edukacja, zdrowie, media mogą liczyć na
doradztwo specjalistyczne, pomoc przy poszukiwaniu partnerów do projektów związanych z ICT oraz
ich wspólną realizację. ERIS@ liczy obecnie 19 członków. LUDEN (Partner Wiodący) –
zarejestrowana w Belgii sieć europejskich miast, regionów, organizacji pozarządowych i badawczych
zajmujących się szeroko rozumianą urbanizacją w dniu 22 lutego zorganizował spotkanie robocze
poświęcone przedstawieniu genezy idei projektu BEYOND GDP oraz przedstawieniu i omówieniu
tematyki i wstępnych założeń projektu BEYOND GDP. Ponadto podczas spotkania odbyła się
prezentacja i uzgodnienie działań partnerów związanych z opracowaniem wniosku projektowego.
Całkowity koszt wyjazdu: 13 767,00 zł
28 lutego – 2 marca 2011 r. Hanower (Niemcy)
Udział w wyjazdowej misji inwestycyjnej na targi CeBIT wraz z przedstawicielami pozostałych
województw Polski Wschodniej, realizujących projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski
Wschodniej”
Konrad Łoboda – Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
Tomasz Jarochowicz – Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Celem wyjazdu było poznanie najnowszych rozwiązań producentów światowych w zakresie
technologii budowy sieci światłowodowych, konstrukcji światłowodów oraz technik kładzenia
i izolowania kabli. W tym celu, uczestnicy mieli możliwość spotkać się z przedstawicielami firm,
produkujących światłowody oraz realizujących inwestycje z zakresu budowy takich sieci. Spotkano
się m.in. producentami z Danii, Niemiec, Turcji, Chin.
Całkowity koszt wyjazdu: 1 379,69 zł
1 – 5 marca 2011 r. Alexandropolis (Grecja)
Udział w dorocznej konferencji NEEBOR (sieć wschodnich regionów granicznych UE)
Wojciech Trzaska – Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka
Marek Rainer – Departament Rozwoju Regionalnego
Prezentacja działalności Sieci NEEBOR w 2010 r., prezentacje i dyskusje związane z tematem
przewodnim konferencji – problematyka społeczna w kontekście rozwoju regionów NEEBOR,
przedstawienie planów działalności sieci w 2011 r., spotkanie techniczne partnerów projektu
TOURAGE
Całkowity koszt wyjazdu: 5 200,56 zł
2 – 3 marca 2011 r. Lwów (Ukraina)
IX Posiedzenie Polsko – Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa
Tomasz Ciechanowski – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Marek Antonik – Departament Organizacyjny (kierowca)
W dniach 2-3 marca 2011 roku we Lwowie odbyło się IX posiedzenie Polsko-Ukraińskiej
Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej do Spraw Współpracy Międzyregionalnej. Stronie polskiej
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w czasie posiedzenia przewodniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji Piotr Stachańczyk. Ukraińskiej stronie przewodniczył natomiast Zastępca Ministra
Spraw Zagranicznych Jewhen Mykytenko. W posiedzeniu Rady uczestniczył Marszałek
Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta. W trakcie posiedzenia Rady jej uczestnicy ustalili,
iż opracowane zostaną nowe dokumenty o charakterze planistyczno-strategicznym na lata 2012 - 2020
dotyczące polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Ukraina –Białoruś 2007-2013 oraz rozwoju transgranicznego regionu Karpat.
Strony uzgodniły także pogłębienie współpracy w kwestii tworzenia klastrów transgranicznych,
przede wszystkim turystyczno-rekreacyjnych, IT-sourcingu, logistycznych, budowlanych,
energetycznych i leśnych. Strony ustaliły także stworzenie grupy roboczej ds. tworzenia klastrów.
Obie strony Rady opowiedziały się za koniecznością prowadzenia na poziomie regionalnym
współpracy gospodarczej w celu nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych pomiędzy
przedsiębiorcami polskimi i ukraińskimi, realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych, a także
zwiększenia wymiany towarowej pomiędzy obydwoma krajami. Polsko – Ukraińska Międzyrządowa
Rada Koordynacyjna ds. Współpracy Międzyregionalnej to forum skupiające przedstawicieli władz
rządowych i samorządowych Polski i Ukrainy. Jego celem jest tworzenie rozwiązań na rzecz
współpracy na płaszczyźnie międzyregionalnej oraz transgranicznej pomiędzy oboma państwami.
Całkowity koszt wyjazdu: 604,21 zł
2 – 7 marca 2011 r. Budapeszt (Węgry)
Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych UTAZAS 2011
Piotr Migała – Departament Promocji, Turystyki i Sportu
Józef Przyszły – Departament Organizacyjny (kierowca)
Targi turystyczne UTAZAS 2011 w Budapeszcie to największa na Węgrzech impreza promocyjna
branży turystycznej, na której przygotowane przez POIT polskie stoisko narodowe cieszyło się
wielkim zainteresowaniem zarówno mediów w pierwszych branżowych dniach imprezy, jak i Węgrów
podczas pozostałych dni. Od lat wśród wystawców znajduje się również Woj. Podkarpackie,
przedstawiając ofertę turystyczną naszego regionu, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla
tour operatorów oraz innych przedstawicieli branży turystycznej. Dużym powodzeniem w tym roku
cieszyły się materiały przygotowane przez Departament Promocji, Turystyki i Sportu dotyczące:
architektury drewnianej, turystyki konnej, szlaków tematycznych, turystyki aktywnej, zamków
dworów i pałaców, turystyki uzdrowiskowej oraz „Szlaku architektury drewnianej”. Tradycyjnie
dobrym zainteresowaniem cieszyła się oferta przygotowana przez Urząd Miejski w Przemyślu
w szczególności materiały związane z historią miasta, walkami o Twierdzę Przemyśl i zachowanymi
do dziś pozostałościami jej fortów. Pierwszy dzień targów był przeznaczony tylko dla branży
turystycznej. Na stoisku polskim zorganizowany został workshop dla touroperatorów i dziennikarzy
węgierskich. Województwo Podkarpackie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem węgierskiej
branży turystycznej, pracownicy Departamentu Promocji, Turystyki i Sportu udzielili licznych
wywiadów dla lokalnej prasy, radia oraz telewizji węgierskiej. Nawiązano również kontakty
z touroperatorami i dziennikarzami, którzy deklarowali chęć odwiedzenia naszego regionu.
Całkowity koszt wyjazdu: 6 231,63 zł
6 marca – 2 kwietnia 2011 r. Bruksela (Belgia)
Praca w Przedstawicielstwie Województwa Podkarpackiego w Brukseli
Piotr Kwaśniak – Gabinet Marszałka
Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w trakcie
miesięcznej
pracy
w
Przedstawicielstwie
Województwa
w
Brukseli
uczestniczył
w następujących spotkaniach: 8 marca z przedstawicielami Flamandzkiej Konfederacji Budowlanej nt.
inwestycji Korczowa Logistics Park zlokalizowanej na terenie Województwa Podkarpackiego
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w gminie Radymno. Belgijscy przedsiębiorcy zwrócili się z prośbą o zorganizowanie spotkania
z przedstawicielami władz Samorządu Województwa Podkarpackiego, podczas którego mogliby
zaprezentować powyższy projekt oraz przedstawić problemy, jakie napotykają podczas jego realizacji.
11 marca w siedzibie Domu Polski Wschodniej z Panem Johan Hayen z Belgijsko-LuxemburskoPolskiej Izby Handlowej BEPOLUX. Spotkanie dot. zorganizowania lunchu biznesowego
z przedsiębiorcami belgijskimi zainteresowanymi inwestycjami na obszarze Polski Wschodniej.
Przedsięwzięcie zaplanowane jest na dzień 26 maja 2011 r. w siedzibie DPW. 12 marca w Domu
Polskich Wschodniej ze studentami Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Studenci V roku Wydziału Prawa zapoznali się m.in.
z działalnością Domu Polski Wschodniej w Brukseli oraz jego planem działania na 2011 rok. 14
marca z Panią Ewą Kordys oraz Bartłomiejem Lewandowskim (Ambasada RP
w Królestwie Belgii). Spotkanie poświęcone było imprezie promocyjnej Taste of East Poland. 17
marca z Panią Dominiką Szulc i Helen Notebaert (Polska Organizacja Turystyczna) oraz Panem
Grzegorzem Praczykiem (Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE). Goście, którzy przybyli do siedziby
Domu Polski Wschodniej przedstawili wskazówki i rady potrzebne przy organizacji planowanych
objazdów studyjnych dla dziennikarzy belgijskich w województwach Polski Wschodniej. 23 marca
2011 r. w siedzibie Komitetu Regionów. Celem spotkania było omówienie możliwości
zaprezentowania stoisk polskich regionów w trakcie Wieczoru Polskiego, odbywającego się
w ramach Polskiej Prezydencji w UE, który planowany jest na 13 lipca 2011 roku w siedzibie
Komitetu. 21 marca 2011 r. pracownik UMWP (wspólnie z Panem Sylwestrem Pokrywką z Oddziału
europejskiej współpracy transgranicznej) uczestniczył w spotkaniu nt. projektu CONNECT dot.
wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk między regionami europejskimi, w których funkcjonują
klastry lotnicze. Podczas wspólnych spotkań przedstawicieli 5 województw tworzących Dom Polski
Wschodniej ustalano przede wszystkim kwestie organizacyjne wizyty studyjnej dot. zagadnień
związanych z ochroną zdrowia oraz polityką społeczną, która zorganizowana była w Brukseli
w dniach 28-29 marca 2011 r. 29 marca 2011 r. w godzinach popołudniowych delegacja
z Województwa Podkarpackiego uczestniczyła w Parlamencie Europejskim w uroczystości otwarcia
wystawy Expo Karpackie zorganizowanej przez poseł Elżbietę Łukacijewską i Zofię Kordelę-Borczyk
– prezesa Fundacji Karpackiej. Następnego dnia wieczorem w Parlamencie Europejskim
zaprezentowana została oferta podkarpackich winiarzy i wędliniarzy, którzy przybyli do Brukseli na
zaproszenie posła do PE Tomasza Poręby. W dniu 30 marca 2011 r. w Przedstawicielstwie Kraju
Saary w Brukseli pracownik Urzędu Marszałkowskiego wziął udział w spotkaniu z nauczycielami
z województwa podkarpackiego, którzy w ramach współpracy między naszym regionem a Krajem
Saary zawitali do Brukseli. Nauczycieli uroczyście powitali: Poseł do Parlamentu Europejskiego
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego z Niemiec Doris Pack oraz Pełnomocnik
Rządu Kraju Saary ds. współpracy z Województwem Podkarpackim Hans Bollinger. W trakcie wizyty
dominowały tematy z zakresu wymiany kulturalnej, współpracy w dziedzinie gospodarki i turystyki,
a także promocja programów umożliwiających międzynarodową wymianę uczniów oraz nauczycieli
z zaprzyjaźnionych regionów. Wszyscy zaproszeni podkreślali, iż takie spotkania, promujące
mobilność nauczycieli, stwarzają szkołom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami
zagranicznymi. 8 marca 2011 roku w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyła się wystawa nt.
krzemienia pasiastego pt. „Sztuka i Magia. Diamenty Regionu Świętokrzyskiego”. Pracownik
Gabinetu Marszałka podczas pracy w Przedstawicielstwie Województwa Podkarpackiego w Brukseli
na bieżąco przekazywał do UMWP informacje o podejmowanych inicjatywach oraz działaniach Domu
Polski Wschodniej.
Całkowity koszt wyjazdu: 6 558,36 zł
8 marca – 14 marca 2011 r. Berlin (Niemcy)
Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych
Anna Grzesik – Departament Promocji, Turystyki i Sportu
W dniach 9-13 marca 2011 r. odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie.
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PROT był wykonawcą działań promocyjnych podczas targów. Działania promocyjne zostały
wykonane z należytą starannością zgodnie z umową z 7.03.2011r. nr PS.II.4221/13/92/2011.
Podczas targów odbyły się indywidualne rozmowy z przedstawicielami branży turystycznej ze strony
niemieckiej, tureckiej, gruzińskiej, angielskiej i ukraińskiej w celu wymiany konkretnych ofert
i nawiązania współpracy.
Swoje walory turystyczne oraz możliwości i oferty zaprezentował:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
2. Port Lotniczy Rzeszów Jasionka
3. Urząd Miasta Przemyśl
4. „Siedliski Janczar” z Pstrągowej
5. Ośrodek Wypoczynkowy „UNITRA” Polańczyk
6. Schronisko Młodzieżowe „ALKO” Rzeszów
7. „EKO – KARPATY” Sp. z o.o. Ustjanowa Górna
Promocja województwa została wzbogacona o aspekt kulturalny, dzięki występowi kapeli folkowej
„TRIO KREMENAROS” i udziału artysty rękodzielnika. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
wyroby Pani Ewy Skaby w postaci drewnianych kwiatów tworzonych na wystawie. Zainteresowaniem
cieszyły się zaprezentowane na wystawie materiały promocyjne:
Szlak architektury drewnianej, Szlak tematyczny, Uzdrowiska, Turystyka Aktywna, Zaklęte
w drewnie, Regionalne inspiracje, Pogranicze kultur, kalendarze planszowe 2011r. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się wydawnictwa albumowe: Katalog Podkarpackie ABC, Leksykon
Podkarpackich Smaków, Zamki, dwory i pałace. Rozdawane były liczne gadżety
w postaci: balonów, długopisów, opasek odblaskowych ołówków, puzzli, smyczy, parasoli. Wszystkie
ww. wydawnictwa były w języku niemieckim i w tym języku przedstawiciel Urzędu
Marszałkowskiego udzielał czynnie wszelkich informacji.
Całkowity koszt wyjazdu: 17 776, 00 zł
10 – 14 marca 2011 r. Snina, Rusky Potok (Słowacja), Wetlina
Objazd studyjny
Janusz Górnicki – Departament Promocji, Turystyki i Sportu
Celem wyjazdu było poznanie usług i produktów przyjaznych środowisku z obszaru Karpat
Wschodnich (pogranicze polsko – słowackie) posiadających certyfikat GoToCarpathia. Certyfikat
przyznawany jest przez Fundację Bieszczadzką wraz ze Stowarzyszeniem Dziecięcym „Fenix” ze
Sniny.
Całkowity koszt wyjazdu: 68,50 zł
17 – 18 marca 2011 r. Strbskie Pleso (Słowacja)
II Spotkanie Podkomitetu Monitorującego Program
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka

Współpracy

Transgranicznej

Wojciech Trzaska – Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka
Magdalena Barzycka – Departament Rozwoju Regionalnego
Krystian Zachwiej – Departament Organizacyjny (kierowca)
Prezentacja informacji nt. stanu wdrażania PWT PL-SK, prezentacja stanu realizacji
I Projektu Parasolowego, w tym przedstawienie i omówienie oceny formalnej i kwalifikowalności
oraz oceny technicznej mikroprojektów złożonych w II naborze, wstępna analiza wykonania
wskaźników zaplanowanych w I projekcie parasolowym, zatwierdzenie do realizacji mikroprojektów
złożonych w II naborze, dyskusja dotycząca realizacji Projektu Parasolowego w latach 2011-2013,
przedstawienie harmonogramu wdrażania III osi priorytetowej na rok 2011
Całkowity koszt wyjazdu: 1 044,17 zł
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20 – 22 marca 2011 r. Bruksela (Belgia)
Spotkanie potencjalnych partnerów projektu CONNECT (Program INTERREG IVC)
Sylwester Pokrywka – Departament Rozwoju Regionalnego
Przedstawienie genezy idei projektu CONNECT, przedstawienie oraz omówienie tematyki
i wstępnych założeń projektu CONNECT, prezentacja i uzgodnienie działań partnerów związanych
z opracowaniem wniosku projektowego
Całkowity koszt: 3 636,97 zł
27 – 31 marca 2011 r. Bruksela (Belgia)
Wizyta studyjna dot. zagadnień związanych z ochroną zdrowia oraz polityką społeczną
Prezentacja win i wyrobów regionalnych z Podkarpacia w Parlamencie Europejskim
Expo Karpackie w Parlamencie Europejskim
Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu Województwa
Sławomir Miklicz – Członek Zarządu Województwa
Teresa Gwizdak – Dyrektor Departamentu Zdrowia
Katarzyna Stachowicz - Gabinet Marszałka
Wiesław Bek – Gabinet Marszałka
W dniach 28 – 29 marca Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował wizytę studyjną dotyczącą
zagadnień związanych z ochroną zdrowia oraz polityką społeczną. Ze strony Województwa
Podkarpackiego w wizycie uczestniczyli Sławomir Miklicz – Członek Zarządu, radni Sejmiku
Województwa Maciej Lewicki, Dariusz Sobieraj, Janusz Solarz, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego nr
2 w Rzeszowie oraz dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Teresa Gwizdak.
Większość zaplanowanych spotkań odbyła się w Domu Polski Wschodniej. Pierwszym prelegentem
zasadniczej części wizyty była pani Machteld Wauters koordynator stosunków międzynarodowych
w Ministerstwie Zdrowia Flandrii, która omówiła system opieki zdrowotnej w Belgii. Następnie pani
Agnieszka Daval-Cichoń z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Konsumentów DG SANCO omówiła strategię zdrowia na poziomie Unii Europejskiej 2008 - 2013. W ramach
wdrażanej strategii w DG SANCO uruchomiona została kampania informacyjna, w ramach której
wdrażanych jest 12 inicjatyw m.in.: transgraniczna opieka zdrowotna, partnerstwo europejskie na
rzecz walki z rakiem oraz racjonalne stosowanie antybiotyków. Największą uwagę poświęcono jednak
zagadnieniu Europejskiej Sieci Bezpieczeństwa Pacjentów oraz zaleceniom Rady Unii Europejskiej na
ten temat. Kolejnym mówcą był pan Pol Gerits pracownik Federalnej Służby Publicznej ds. Zdrowia
w Belgii, doradca Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Konsumentów jak i WHO,
który w szczegółowo omówił system opieki zdrowotnej w Belgii. Następnie pan Chris Segaertem
z belgijskiego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych omówił obowiązkowy system ubezpieczeń jaki
obowiązuje w Belgii. Ostatnim elementem pierwszego dnia wizyty była spotkanie z Dyrektorem
Medycznym Kliniki St. Michel doktorem Kalenga Oly Ilunga. Spotkanie, które odbyło się
w budynku kliniki miało na celu zapoznanie się z działalnością placówki oraz belgijskim systemem
opieki zdrowotnej, który uchodzi na jeden z najlepszych na świecie. Odwiedzający klinikę zapoznali
się z jej ciekawą historią, sposobem jej zarządzania, finansowaniem oraz działaniem poszczególnych
oddziałów. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem poszczególnych wydziałów m.in. radiologii, pediatrii,
położnictwa, endokrynologii i rehabilitacji. Drugi dzień wizyty studyjnej rozpoczął się od spotkania
z panią Dorotą Sienkiewicz z EPHA (European Public Health Alliance), która dokonała prezentacji
Europejskiej Koalicji Zdrowia Publicznego. Kolejnym prelegentem był pan Jonathan De Cock
kierownik RIZIV/INAMI (fundusz ubezpieczeń zdrowotnych), który omawiając narodowy system
ubezpieczeń zdrowotnych w Belgii skupił się głównie na e-rozwiązaniach wprowadzanych przez
Narodowy Instytut Ubezpieczeń Zdrowotnych i Rentowych. Następnie, pani Daniela Negri
przedstawicielka sieci EUREGHA (Sieć Regionów Europejskich na Rzecz Ochrony Zdrowia)
omówiła obecne i przyszłe możliwości finansowania dla władz regionalnych i lokalnych
w dziedzinie zdrowia. EUREGHA reprezentuje interesy władz lokalnych i regionalnych
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w zakresie zdrowia publicznego. Na zakończenie sesji uczestnicy wizyty studyjnej mieli jeszcze
okazję porozmawiać z panią Ewą Kordys Pierwszym Sekretarzem Ambasady RP
w Królestwie Belgii. Następnie, grupa udała się do Parlamentu Europejskiego na spotkanie
z posłem Bogusławem Sonikiem zasiadającym w Komisji PE ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności. Poseł omówił aktualne prace komisji dotyczące ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa publicznego oraz w jaki sposób Parlament Europejski pracuje nad polityką ochrony
zdrowia i pacjenta i jaki to ma wpływ na kraje członkowskie. 29 marca w Parlamencie Europejskim
odbyła się uroczystości otwarcia wystawy Expo Karpackie zorganizowanej przez poseł Elżbietę
Łukacijewską i Zofię Kordelę-Borczyk – prezesa Fundacji Karpackiej. Projekt jest próbą przybliżenia
europarlamentarzystom specyfiki regionu Karpat w perspektywie batalii o stworzenie specjalnego
programu operacyjnego na wzór Programu Rozwoju Polski Wschodniej w następnej perspektywie
budżetowej UE. Powstaniem takiego programu są zainteresowane oprócz Polski także Słowacja
i Rumunia. W otwarciu Expo Karpackiego uczestniczyła także liczna delegacja podkarpackich
samorządowców z powiatów z południa Podkarpacia. 30 marca w PE zaprezentowana została oferta
podkarpackich winiarzy i wędliniarzy, którzy przybyli do Brukseli na zaproszenie posła do PE
Tomasza Poręby. Do degustacji podkarpackich trunków i wyrobów wędliniarskich zachęcał licznie
przybyłych gości wicemarszałek Lucjan Kuźniar. W składzie polskiej delegacji znalazł się także
członek Zarządu Sławomir Miklicz i radny sejmiku Mariusz Kawa. Podkarpackie wina i wędliny
szybko zniknęły z promocyjnych stoisk, co jeszcze raz potwierdza przekonanie, że nasz region może
zaoferować Europie wiele atrakcji kulinarnych, turystycznych, gospodarczych. Podczas pobytu
w Brukseli zorganizowano spotkanie robocze z Panią Karolina Ostrzyniewską, Z-cą Stałego
Przedstawiciela RP przy UE w sprawie przygotowań do organizacji posiedzenia COREPER na
Podkarpaciu w lipcu br. Władze województwa spotkały się również z samorządowcami z Podkarpacia
w Domu Polski Wschodniej, zachęcając do wzajemnych kontaktów i współpracy. Doszło również do
spotkania z grupą nauczycielki z Podkarpacia oraz z Kraju Saary, którzy w ramach
V Międzynarodowej Konferencji przebywali w Brukseli.
Całkowity koszt wyjazdu: 17 349,58 zł
29 – 31 marca 2011 r. Linz (Austria)
Konferencja “CNCB kick – off Conference”
Piotr Czerepiuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Marcin Garlak- Oddział wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji RR VII
Józef Przyszły – Departament Organizacyjny (kierowca)
Udział w konferencji oraz warsztatach przybliżył temat tworzenia i funkcjonowania klastrów
w Europie Środkowej. ponadto na specjalnie zorganizowanym spotkaniu dla przedstawicieli władz
regionalnych zapoznano się z programem wspierania klastrów w regionie Górnej Austrii.
Całkowity koszt wyjazdu: 4 942,64 zł
28 marca – 20 kwietnia 2011 r., Bruksela (Belgia)
Praca w Przedstawicielstwie Województwa Podkarpackiego w Brukseli
Paulina Bąk – Jachna – Gabinet Marszałka
30 marca w Parlamencie Europejskim została zaprezentowana oferta podkarpackich winiarzy
i wędliniarzy. Produkty pochodzące z naszego regionu cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród
zaproszonych gości co jeszcze raz potwierdza przekonanie, że nasz region może zaoferować Europie
wiele atrakcji kulinarnych, turystycznych, gospodarczych. 4 kwietnia – przedstawiciel Województwa
Podkarpackiego uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Stałe Przedstawicielstwo Polski
przy UE, które dotyczyło organizacji i prezentacji 16 województw w „miasteczku polskim” podczas
Open Days 2011 r. Ponadto uczestniczył w spotkaniu sieci Grupy NEEBOR. 5 kwietnia – W Domu
Polski Wschodniej zorganizowano comiesięczne spotkanie „Kawa z ekspertem”, którego gośćmi byli

14

Kacper Chmielewski, Radca oraz Grzegorz Praczyk, Pierwszy Sekretarz. Celem niniejszego spotkania
było omówienie wykorzystanie mediów jako narzędzia promocji polskich regionów podczas
Prezydencji w takich magazynach i portalach internetowych jak EU Observer, EU.
11 – 15 kwietnia w Brukseli odbył się Tydzień Zrównoważonej Energii „SUSTAINABLE ENERGY
WEEK”, który został zorganizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Energii i Transportu Komisji
Europejskiej. Przedstawiciel Województwa Podkarpackiego uczestniczył w wielu wydarzeń, które
w całości poświęcone były zagadnieniom związanym z szeroko pojętą energią odnawialną. Celem
forum było, z jednej strony, podnoszenie świadomości społeczeństw w zakresie korzyści płynących
z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, możliwości zwiększania wydajności energetycznej
zarówno w indywidualnych gospodarstwach domowych, jak i budynkach użyteczności publicznej,
z drugiej natomiast, informowanie m.in. o konsekwencjach wynikających z rabunkowej gospodarki
tradycyjnymi źródłami energii czy będących jej konsekwencją, zmianach klimatycznych. 11 kwietnia
przedstawiciel Województwa Podkarpackiego uczestniczył w seminarium "STRONGER
TOGETHER" – Wkład władz lokalnych i regionalnych na rzecz inteligentnego, zrównoważonego
i globalnego rozwoju. Seminarium poruszało kwestie Strategii Europa 2020 jak również gospodarki
europejskiej, która w dużym stopniu opiera się na udziale władz lokalnych i regionalnych oraz na ich
potencjale. Władze lokalne i regionalne są odpowiedzialne za zapewnienie zarówno dużym, średnim
jak i małym przedsiębiorstwom dogodnych warunków oraz stworzenie przyjaznego otoczenia biznesu.
W tym celu władze lokalne i regionalne wprowadzają środki mające na celu złagodzenie obciążeń
administracyjnych dla przedsiębiorstw, wprowadzenie bardziej konkurencyjnego systemu
podatkowego, jak również zapewnienie sektorowi prywatnemu dogodnej infrastruktury oraz
wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Seminarium poruszało kwestie związane z wdrażanymi
środkami i ich wykorzystaniem w całej Europie. 12 kwietnia – w Domu Polski Wschodniej odbyło się
spotkanie z Panem Stefanem Kręciszem, I Radcą, Kierownikiem Wydziału Promocji, Handlu i
Inwestycji Ambasady RP w Brukseli. Podczas spotkania pracownicy DPW zaprezentowali profil
działalności Domu, przedstawili plan działań na rok bieżący, wskazali zrealizowane inicjatywy a także
planowane wydarzenia wspólne. Dyskutowano nt. możliwości dalszej współpracy i określenia
wspólnych priorytetów. Przedstawiono także wydarzenia realizowane we współudziale WPHI
Ambasady tj. Fete de Tervueren oraz lipcową prezentację DPW w Libramon. 14 kwietnia
Przedstawiciel Województwa Podkarpackiego uczestniczył w warsztatach zorganizowanych przez
Biuro Regionu Emilia-Romagna. Warsztaty dotyczyły wspieranie rozwoju małych systemów
wiatrowych
wzdłuż
wybrzeży
europejskich
oraz
w
warsztatach
„Plan
działań
w zakresie energii: duże miasta i aglomeracje, dzielą się swoimi doświadczeniami”.
15 kwietnia – przedstawiciel Województwa Podkarpackiego wziął udział w spotkaniu roboczym, które
dotyczyło organizacji Dnia Otwartego Instytucji UE Open Doors 2011. Organizowany w Komitecie
Regionów festiwal regionów i miast, jest dokonały miejscem by doświadczyć regionalnej
różnorodności Europy. Pięćdziesiąt przedstawicielstw lokalnych i regionalnych ma okazje
zaprezentować swoje dziedzictwo kulturowe, turystyczne, edukacyjne a także potencjał inwestycyjny.
Pracownik UMWP poczynił szereg działań mających na celu umożliwienie młodym artystom
z Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentowanie prac w Komitecie Regionów a także skorzystanie
z możliwości nieodpłatnego zaprezentowania województwa podczas Wieczoru Polskiego w Komitecie
Ekonomiczno – Społecznym. W ramach współpracy z wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi
zainicjowano współprace z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, który zaprezentuje
w Brukseli sztukę ze swojego repertuaru. Informacje dotyczące funkcjonowania Przedstawicielstwa
Regionalnego Województwa Podkarpackiego, jak również notatki ze spotkań odbywających się
w DPW, były na bieżąco przekazywane do Oddziału współpracy międzynarodowej w Gabinecie
Marszałka. Do obowiązków pracownika UMWP należało również redagowanie strony internetowej
DPW – zakładka poszukiwanie partnerów. Pracownik UMWP przekazywał do Gabinetu Marszałka
informacje o organizowanych w Brukseli konferencjach, warsztatach i seminariach a także informacje
dotyczące możliwości partycypacji w projektach i zaproszeniach do składania wniosków. Ponadto
w związku z przygotowaniami do Open Days 2011 pracownik UMWP pozostawał w stałym kontakcie
z Katarzyną Stachowicz – Kierownikiem Oddziału współpracy międzynarodowej w Gabinecie
Marszałka oraz z Anitą Wnuk – Kierownikiem Oddziału wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji
(Departament Rozwoju Regionalnego).
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Całkowity koszt: 6 535,24 zł
13 – 16 kwietnia 2011 r., Zadar (Chorwacja)
Udział w Dniach Województwa Zadarskiego
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Wojciech Trzaska – Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka
Katarzyna Stachowicz- Kierownik Oddziału współpracy międzynarodowej
Justyna Dec – Departament Promocji i Turystyki
Tomasz Zimny - Departament Organizacyjny
W ramach obchodów Dni Zadarskich Marszałek wziął udział w uroczystym złożeniu wieńców pod
pomnikiem poległych żołnierzy chorwackich a następnie w uroczystej sesji Zgromadzenia
Regionalnego Żupanii Zadarskiej. Sesja odbywała się z udziałem licznych gości oficjalnych w tym
zagranicznych. Władze Żupanii zaprezentowały swój region, potencjał gospodarczy, w tym tak ważna
dziedzina jak turystyka. Wystąpienie Marszałka poruszające aspekt podobieństw obu regionów
wynikający z ich wielokulturowości, zapewniające o woli wielopłaszczyznowej współpracy jak
również o popieraniu dążeń chorwackich do szybkiej akcesji z UE zostało ciepło przyjęte przez
zgromadzonych uczestników. Podczas spotkania z Żupanem Zadarskim Panem Stipe Zrilicem
włodarze regionów przeszli do konkretnych wspólnych zamierzeń. Najistotniejszym polem
współpracy może być obszar turystyki z wykorzystaniem prężnie rozwijających się lotnisk
w Rzeszowie oraz w Zadarze. Podczas otwarcia Targów Ekologicznych Marszałek deklarował
również chęć współpracy w obszarze, równie istotnym dla obu regionów, jakim jest żywność
ekologiczna. Marszałek skorzystał z okazji by zebranych wystawców osobiście zaprosić na
Podkarpackie Targi Ekogala. Podkarpackie stoisko regionalne cieszyło się olbrzymim
zainteresowaniem ze strony zwiedzających. Do odwiedzenia naszego województwa zachęcały
wspaniałe wyroby wędliniarskie, miody pitne oraz regionalne produkty spożywcze wytwarzane na
bazie rodzimych owoców. Ponadto Marszałek spotkał się z przedsiębiorcami chorwackimi oraz
przedstawicielami Zadarskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w celu omówienia wzajemnych
kontaktów gospodarczych.
Całkowity koszt wyjazdu: 23 824,85 zł
27 – 29 kwietnia 2011 r., Tarnopol (Ukraina)
Udział w VI Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym
Zygmunt Cholewiński – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki
Katarzyna Sołek – Gabinet Marszałka
Dariusz Kostępski - Departament Organizacyjny
W dniach 28-29 kwietnia 2011 roku delegacja Województwa Podkarpackiego wzięła udział
w odbywającym się w Tarnopolu VI Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym. Wizyta była okazją
do spotkania z władzami obwodu, m.in. Przewodniczącym Tarnopolskiej Obwodowej Administracji
Państwowej W. Choptijanem, merem Tarnopola S. Nadalem oraz przedstawicielami placówek
dyplomatycznych akredytowanych na Ukrainie. Podczas oficjalnego spotkania delegacji
zagranicznych z gospodarzami regionu Wicemarszałek przedstawił m.in. możliwości inwestycyjne
oraz perspektywy rozwoju Podkarpacia w kontekście organizowanych przez Polskę i Ukrainę
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.
Całkowity koszt wyjazdu: 1 604,96 zł
4 maja – 4 czerwca 2011 r., Bruksela (Belgia)
Praca w Przedstawicielstwie Województwa Podkarpackiego w Brukseli
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Magdalena Szpytma - Gabinet Marszałka
7 maja odbyło się wydarzenie pod nazwą Open Doors - Dni „Otwartych Drzwi” instytucji unijnych.
Podobnie jak w ubiegłym roku Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego zorganizowało
wspólne stoisko z pozostałymi regionami tworzącymi Dom Polski Wschodniej. Wydarzenie cieszyło
się ogromną popularnością. Setki odwiedzających miały okazję zapoznać się z różnorodnymi
materiałami oraz otrzymać wydane w języku angielskim i francuskim foldery, a także gadżety
promujące region. Dla Województwa Podkarpackiego była to świetna okazja, by zaprezentować swój
potencjał gospodarczy, kulturowy oraz atrakcje turystyczne. 16 maja w nowej siedzibie Stałego
Przedstawicielstwa odbyło się spotkanie z p. Moniką Dołowiec z Wydziału ds. Polityki Regionalnej
i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP, dotyczące planowanych zmian w polityce spójności po
2013 roku. Również 16 maja przedstawiciel Województwa Podkarpackiego spotkał się z panią Heleen
Notebaert z Polskiej Organizacji Turystycznej oraz z panem Grzegorzem Praczykiem
z Wydziału Prasy i Informacji Stałego Przedstawicielstwa. Spotkania miały na celu omówienie
realizacji planowanej wizyty studyjnej dla dziennikarzy w ramach "Tour the East Poland". W czasie
spotkania przeanalizowano program wizyty (łączący walory turystyczne regionu z możliwościami
inwestycyjnymi - WSK, Dolina Lotnicza, Bieszczady, podkarpackie pałace i ogrody, skansen
w Przemyślu) pod kątem doboru odpowiednich mediów. 17 maja miało miejsce spotkanie grupy
roboczej w sprawie przygotowań do konferencji TEN-T. W czasie spotkania pojawił się
nieoczekiwany problem - województwa łódzkie, śląskie oraz mazowieckie organizują 12 lipca
w Komitecie Regionów konferencję z udziałem Ministra Infrastruktury, a także Prezesa PKP,
poświęconą zagadnieniu Kolei Dużych Prędkości (i ich roli na rzecz rozwoju regionów). Konferencja
- jak twierdzą organizatorzy - miała mieć w swoim założeniu charakter komplementarny w stosunku
do planowanej na 19 września konferencji poświęconej TEN-T (w ramach polskiej prezydencji).
Jednak okazało się, że organizatorzy lipcowej konferencji zamierzają zaprosić do udziału w niej tych
samych gości, którzy mieli zostać zaproszeni do wzięcia udziału w konferencji wrześniowej.
Wg koordynatorów konferencji TEN-T (Woj. Wielkopolskie) oraz większości zaangażowanych w to
wydarzenie województw takie działanie rodzi niebezpieczeństwo, iż zaproszeni na dwa podobne
w swym charakterze wydarzenia goście (zarówno eksperci-spikerzy, jak i odbiorcy) zrezygnują
z jednego z nich, a co bardziej prawdopodobne - zrezygnują z udziału w wydarzeniu, które odbędzie
się później. Organizatorzy obydwu wydarzeń będą podejmować próby konstruktywnego rozwiązania
tego problemu. W związku z prośbą Dyrekcji Szkoły na odbywające się 20 maja Święto Szkoły
Europejskiej zostały przekazane gadżety oraz informacje o Województwie Podkarpackim. 20 maja
w siedzibie Województwa Zachodniopomorskiego miało miejsce spotkanie grupy roboczej ds.
konferencji nt. Partnerstwa Wschodniego: Prowadząca spotkanie Małgorzata Wasilenko (Warmia
i Mazury) poinformowała zebranych o spotkaniu z Panem Petrem Votoupalem – CIVEX/CoR, które
odbyło się 9 maja, a także przekazała zaktualizowany program konferencji. Przedstawiciel
Województwa Podkarpackiego, odpowiadając na prośbę koordynatora grupy, przekazał informację nt.
proponowanego przez region eksperta. Również 20 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli
wszystkich Biur Regionalnych w Brukseli ws. 5 wydarzeń wspólnych organizowanych w ramach
prezydencji. Napotkane problemy: Konflikt pomiędzy organizatorami konferencji TEN-T
a organizatorami konferencji nt. kolei dużych prędkości (Biuro Regionalne Województwa Łódzkiego,
Mazowieckiego i Dolnośląskiego). Organizatorzy obydwu konferencji planują zaprosić takich samych
speakerów. Istnieje zagrożenie, że wykluczy to udział niektórych prelegentów w konferencji
organizowanej w ramach prezydencji, a także obniży jej rangę. Grupa robocza TEN-T spotka się
w najbliższym czasie i wypracuje propozycję rozwiązania tej niekomfortowej sytuacji. Wigilia:
w pierwotnej wersji zakładano organizację przedsięwzięcia w Ratuszu na Grand Place, jednak z uwagi
na fakt, że nie można tam serwować dań gorących, trzeba poszukać inną lokalizację. Proponowane
rozwiązania: Concert Noble, Królewskie Muzea Sztuk Pięknych, Muzeum Armii i Historii. Wspólnie
uzgodniono, że koncert kolęd będzie w wykonaniu Pani Aleksandry Kwaśniewskiej wraz z zespołem.
Izabela Gorczyca z Biura Regionalnego Województwa Wielkopolskiego przedstawiła projekt budżetu.
Część zadań wynikających z budżetu została podzielona między regiony. Konferencja Partnerstwo
Wschodnie: należy zapewnić dodatkowe tłumaczenia na ukraiński i gruziński po 2 tłumaczy; a także
zapewnić przelot i zakwaterowanie 5 speakerom. Michał Szczepura z Biura Regionalnego
Województwa Podlaskiego przedstawił projekt strony internetowej. Większość obecnych uznała
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propozycję strony za zbyt "turystyczną" a za mało "konferencyjną". Na następne spotkanie (3.06.)
zostanie przygotowana kolejna wersja uwzględniająca wszystkie zgłoszone uwagi. Dariusz Kozak
z Biura Regionalnego Województwa Opolskiego przygotował zbiorczy materiał informacyjny dot.
wszystkich wydarzeń, który zostanie przekazany do mediów ogólnopolskich i za pośrednictwem
Urzędów Marszałkowskich – do mediów regionalnych. Promocja w EU Observer: Ustalono, że
należy wykupić 1 pakiet promujący 5 wydarzeń. W niedzielę, 22 maja, odbywało się Święto Avenue
de Tervueren. Stoisko Województwa Podkarpackiego cieszyło się sporym zainteresowaniem. Osoby
odwiedzające stoisko naszego regionu mogły zaopatrzyć się w foldery (w języku angielskim
i francuskim) prezentujące walory i atrakcje turystyczne i kulturowe województwa. Wiele osób pytało
o możliwość zorganizowania wypoczynku w różnych zakątkach regionu, zwłaszcza w Bieszczadach.
Informacja o wydarzeniu umieściłam na stronie Urzędu Marszałkowskiego w zakładce współpraca
międzynarodowa. 26 maja w DPW odbył się Bepolux Business Lunch: W spotkaniu uczestniczyło ok.
60 osób. Byli to przedstawiciele firm prywatnych z różnych sektorów, izb handlowych oraz instytucji
publicznych, wspierających kontakty międzynarodowe, przedstawiciele sektora usług doradczych dla
przedsiębiorstw, a także przedstawiciele Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP.
Zebrani mieli okazję wysłuchać prezentacji na temat ofert inwestycyjnych pięciu województw
wchodzących w skład Domu Polski Wschodniej w Brukseli. W trakcie swojej prezentacji p. Marcin
Dojnik z COI przedstawił podstawowe dane statystyczne dotyczące naszego województwa,
a następnie omówił podkarpacką ofertę inwestycyjną, poświęcając szczególną uwagę specjalnym
strefom ekonomicznym oraz Dolinie Lotniczej. Podkreślił również, że Województwo Podkarpackie
jest świetnym miejscem dla zagranicznych inwestorów, przede wszystkim ze względu na dostęp do
wykwalifikowanej kadry oraz duże wsparcie władz lokalnych i regionalnych dla potencjalnych
inwestorów. Informacja z tego wydarzenia również została zamieszczona na stronie internetowej
Urzędu. Na 30 czerwca zaplanowano spotkanie Klubu DPW. Swoją prezentację zapowiedziało
już Województwo Podlaskie (Krasnogruda - symboliczne rozpoczęcie prezydencji). 3 czerwca odbyło
się spotkanie grupy roboczej Biur Regionalnych zaangażowanych w przygotowania do konferencji
TEN-T, a następnie wszystkich Biur Regionalnych, w sprawie przygotowań do wydarzeń związanych
z Prezydencją. Dom Polski Wschodniej będzie się prezentował w ciągu najbliższych 6 miesięcy
na łamach Government Gazette Europe (wydanie papierowe oraz internetowe). Publikacja zawiera
informacje o regionach tworzących DPW oraz o profilu działań instytucji (seminaria, konferencje,
wydarzenia artystyczne, które odbywają się w siedzibie DPW), Podczas spotkań wspólnych DPW
poruszano bieżące kwestie związane z funkcjonowaniem instytucji (m.in. przygotowanie stoisk na
Open Doors oraz Fete de Tervueren, ostatnie ustalenia przed planowanym na 26 maja spotkaniem
z przedstawicielami Bepoluxu, propozycje programu artystycznego podczas Klubu Domu Polski
Wschodniej, planowanym na 30 czerwca). Notatki ze spotkań wspólnych DPW oraz ze spotkań Biur
Regionalnych dot. przygotowań do konferencji zostały przesłane do kierownika oddziału współpracy
międzynarodowej w Gabinecie Marszałka. Informacje dotyczące funkcjonowania Przedstawicielstwa
Regionalnego Województwa Podkarpackiego były na bieżąco przekazywane do Oddziału współpracy
międzynarodowej w Gabinecie Marszałka. Do obowiązków pracownika UMWP należało również
redagowanie strony internetowej DPW – zakładka poszukiwanie partnerów.
Całkowity koszt wyjazdu: 7 465,08 zł
27 kwietnia – 2 maja 2011 r., Levin (Francja)
Udział w imprezie promocyjnej Salon „Destinations”
Anna Kowalska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Izabela Fac - Departament Promocji i Turystyki
Aldona Cyrańska – Stachowicz – Departament Promocji i Turystyki
Piotr Kwaśniak - Gabinet Marszałka
W dniach 27-30 kwietnia 2011 r. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska
uczestniczyła w sympozjum „Współpraca polsko-francuska: płaszczyzny, perspektywy”
organizowanym przez Kongres Polonii Francuskiej w miejscowości Liévin, w regionie Nord Pas-deCalais. Sympozjum odbyło się pod patronatem Ambasadora RP we Francji Pana Tomasza
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Orłowskiego. Podczas sympozjum poruszano zagadnienia współpracy obszarze gospodarczym
i dziedzictwa kulturowego oraz współdziałania polskich i francuskich miast oraz stowarzyszeń.
Wicemarszałek Anna Kowalska w swoim przemówieniu zachęcała Polonię Francuską do odwiedzenia
Województwa Podkarpackiego podkreślając, że doskonałą okazją do tego będzie XIV Światowy
Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, który odbędzie się w lipcu br. w Rzeszowie.
Ostatnim punktem sympozjum była ceremonia wręczenia „Trofeów Polonii” zasłużonym dla poloniii
więzi polsko-francuskich. Podczas konferencji pani Wicemarszałek odbyła również robocze spotkanie
z władzami Kongresu Polonii Francuskiej nt. możliwości nawiązania szerszej współpracy
Województwa Podkarpackiego z regionami francuskimi. Po zakończeniu części konferencyjnej
Wicemarszałek Anna Kowalska uczestniczyła w Salonie D’Estinations”, podczas którego
Województwo Podkarpackie miało okazję zaprezentować swoją bogatą ofertę turystyczną. Dużym
powodzeniem wśród Polonii Francuskiej cieszyły się podkarpackie wyroby i produkty ekologiczne
oraz rękodzieło artystyczne. W sympozjum poświęconym współpracy polsko-francuskiej oraz
Salonie„ D’Estinations” uczestniczyli również przedstawiciele Ambasady RP w Paryżu, Konsulatu RP
we Francji, Ministerstwa Turystyki i Sportu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także przedstawiciele władz samorządowych innych
województw RP oraz przedstawiciele władz regionów Północnej Francji.
Całkowity koszt wyjazdu: 24 584,42 zł
29 kwietnia – 2 maja 2011 r., Rzym (Włochy)
Udział w Beatyfikacji Jana Pawła II
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Tomasz Ciechanowski – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Tomasz Zimny - Departament Organizacyjny
Delegacja podkarpackich samorządowców z marszałkiem Mirosławem Karapytą, przewodniczącą
Sejmiku Teresą Kubas-Hul i radnymi: Andrzejem Matusiewiczem i Władysławem Stępniem a także
Tomaszem Ciechanowskim, Dyrektorem Departamentu Organizacyjnego uczestniczyła w
uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II na Placu Św. Piotra w Rzymie. Marszałek Karapyta
i radni wzięli udział w mszy beatyfikacyjnej koncelebrowanej przez papieża Benedykta XVI.
W bazylice św. Piotra pokłonili się przed trumną nowego błogosłowianego.
Całkowity koszt wyjazd: 11 674,90 zł
4 maja 2011 r., Lwów (Ukraina)
Udział w uroczystościach pogrzebowych Wicegubernatora Lwowa
Zygmunt Cholewiński – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Aleksander Wójcik – Departament Organizacyjny
Reprezentacja Województwa Podkarpackiego.
Całkowity koszt wyjazdu: 262,66 zł
6 – 9 maja 2011 r., Bruksela (Belgia)
Udział w Dniu Otwartym Instytucji UE „ Open Doors 2011”
Sławomir Miklicz – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Tomasz Ciechanowski – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Paulina Bąk – Jachna – Gabinet Marszałka
7 maja 2011 roku Sławomir Miklicz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Tomasz
Ciechanowski Dyrektor Departamentu Organizacyjnego oraz pracownik Oddziału Współpracy
Międzynarodowej uczestniczyli w Brukseli w wydarzeniu pod nazwą Open Doors Day (Dzień
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Otwartych Drzwi instytucji unijnych). Jak co roku, instytucje europejskie w Strasburgu, Luksemburgu
i Brukseli zostały otwarte dla Europejczyków. Każda z nich prezentowała swoją działalność, miejsce
w Unii Europejskiej, historię oraz sposób, w jaki jej praca przyczynia się do budowy dobra obywateli.
W siedzibie Komitetu Regionów (organu reprezentującego samorządy europejskie w Unii) odbył się
festiwal regionów i miast, podczas którego można było doświadczyć regionalnej różnorodności
Europy. Pięćdziesiąt przedstawicielstw lokalnych i regionalnych pochwaliło się swym dziedzictwem
kulturowym. Dostępne były również informacje turystyczne, edukacyjne i inwestycyjne.
Odwiedzający mogli spróbować przysmaków i napojów regionalnych, uczestniczyć w zabawach
i grach, a także posłuchać muzyki i obejrzeć różnego rodzaju występy artystyczne. Dla Województwa
Podkarpackiego była to świetna okazja, by zaprezentować swój potencjał gospodarczy, kulturalne
bogactwo oraz atrakcje turystyczne. Województwa Podkarpackiego zorganizowało wspólne stoisko
z regionami tworzącymi Dom Polski Wschodniej czyli z Województwem Warmińsko-Mazurskim,
Lubelskim, Podlaskim i Świętokrzyskim. Tysiące mieszkańców Brukseli, a także turystów, miały
okazję, odwiedzając stoisko Domu Polski Wschodniej, zapoznać się różnorodnymi materiałami oraz
otrzymać wydane w języku angielskim i francuskim foldery promocyjne. 9 maja 1945 r. był
pierwszym dniem pokoju w Europie po zakończeniu II wojny światowej. Pięć lat później Francja
zaproponowała utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, kładąc w ten sposób podwaliny pod
obecną Unię Europejską. Dlatego też 9 maja został ogłoszony Dniem Europy. Dla uczczenia tego
wydarzenia każdego roku instytucje europejskie w jedną z majowych sobót otwierają swoje siedziby
dla obywateli, którzy dzięki temu mogą bliżej poznać instytucje i lepiej zrozumieć ich
funkcjonowanie. Ponadto 10 maja delegacja z Podkarpacia spotkała się z Panią Iwoną Słotą asystentką
MEP w celu omówienia bieżącej współpracy oraz nakreślenia ram przyszłych działań realizowanych
wspólnie z Przedstawicielstwem Województwa Podkarpackiego w Brukseli. Podejmowane inicjatywy
będą miały na celu pozyskanie środków finansowych dla województwa a także jego promocję na
arenie międzynarodowej.
Całkowity koszt wyjazdu: 12 285,96 zł
11 – 15 maja 2011 r., Kraj Saary (Niemcy)
Udział w Tygodniu Europy
Anna Kowalska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Jarosław Reczek - Dyrektor Departamentu Promocji i ,3Turystyki
Antoni Jeż – Dyrektor Kancelarii Sejmiku
Mieczysław Miazga – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Sylwester Pokrywka – Gabinet Marszałka
W dniach 11-15 maja 2011 r. Anna Kowalska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego wraz
z delegacją brała udział w „Spotkaniach na granicy” odbywających się w ramach Tygodnia Europy
2011, w Kraju Saary (Republika Federalnych Niemiec).W „Spotkaniach na granicy” wzięli również
udział przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego
w Przemyślu, Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wśród gości znaleźli się dr Heinz Peters Konsul
Generalny RFN w Krakowie i Adam Gajdek Konsul Honorowy RFN w Rzeszowie. Program wizyty
miał za zadanie wskazać jak najwięcej owoców trwającej już współpracy pomiędzy województwem
podkarpackim a Krajem Saary oraz wskazać na obszary, gdzie nie została ona jeszcze nawiązana.
Strona niemiecka wykazywała bardzo duże zainteresowanie intensyfikacją współdziałania
w dziedzinie handlu, turystyki, nauki i nowych technologii. Na członkach delegacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego duże wrażenie wywarła wizyta w Centrum
Nanoanalityki i Instytucie Nowych Materiałów Uniwersytetu Kraju Saary, których dorobek może
wspomóc, będące w budowie, Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy TechnicznoPrzyrodniczej. Szczególne znaczenie dla województwa podkarpackiego ma podjęcie współpracy
z Krajem Saary w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, które mają znaczenie strategiczne dla jego
rozwoju. Wicemarszałek informowała o rozpoczętych inwestycjach, o wykorzystaniu środków
unijnych, o zagranicznych inwestorach ściągających na teren Podkarpacia. Wizyta była również
doskonałą okazją by zaprezentować nowe logo oraz markę województwa podkarpackiego.

20

Całkowity koszt wyjazdu: 11 650,68 zł
16 maja 2011 r., Lwów (Ukraina)
Udział w otwarciu Konsulatu we Lwowie
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Katarzyna Sołek – Gabinet Marszałka
Marek Antonik - Departament Organizacyjny
W dniu 16 maja 2011 roku Marszałek Województw Podkarpackiego, Pan Mirosław Karapyta
uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej siedziby Konsulatu Generalnego we Lwowie. Nowy
Konsulat został otwarty przez szefów dyplomacji Polski i Ukrainy: Radosława Sikorskiego
i Kostiantyna Hryszczenkę. Placówka we Lwowie jest największym polskim przedstawicielstwem
konsularne za granicą. W uroczystym otwarciu uczestniczyli także ambasador Ukrainy w Polsce
Markijan Malski, Gubernator Obwodu Lwowskiego Michajło Cymbaliuk, mer Lwowa Adrij Sadowyj.
Całkowity koszt wyjazdu: 412,40 zł
17 – 19 maja 2011 r., Drezno (Niemcy)
Udział w warsztatach dotyczących „Obszar gospodarowania Saksonia – Czechy – Dolny Śląsk.
Potencjał i wyzwania dla makroregionu w Europie Środkowej”
Jerzy Rodzeń – Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego
Aleksander Wójcik – Departament Organizacyjny
W trakcie warsztatów w ramach dyskusji rozważano problem czy obszary położone
w obszarze gospodarczym Saksonii – Czech – Dolnego Śląska, a także Małopolski i Podkarpacia nie
zostaną pozbawione w przyszłości szans rozwoju. Zgodnie stwierdzono, że regiony położone
pomiędzy regionami Strategii Morza Bałtyckiego i Dunaju odgrywają ważną rolę w dalszym rozwoju
Polityki Spójności Unii Europejskiej i jako takie powinny być właściwie dostrzegane przez Komisję
Europejską. Uczestnicy spotkania byli również zgodni co do tego, że region Saksonii, północnych
Czech i południowej Polski stanowi ważny element uzupełniający istniejące makroregiony Morza
Bałtyckiego i Dunaju. Makroregion „Środkowy” położony pomiędzy wskazanymi obszarami (Morze
Bałtyckie, Dunaj) mógłby stanowić ważny element wiążący i przejąć funkcję mostu, a tym samym
stworzyć wartość dodatnią dla całej Unii Europejskiej. W trakcie warsztatów próbowano
odpowiedzieć na pytanie gdzie leżą potencjały wspólnego obszaru gospodarczego wspomnianego
makroregionu, w jaki sposób projekty międzynarodowe i transgraniczne mogą wnieść skuteczny
wkład w tym przedsięwzięciu, a także w jaki sposób można stworzyć przynoszącą pożądane efekty
sieć gospodarki. Zwrócono uwagę na konieczność rozwijania współpracy przede wszystkim pomiędzy
innowacyjnymi przedsiębiorstwami, a także niwelowania i likwidowania przeszkód w zakresie
zrównoważonego rozwoju międzynarodowego rynku pracy (prezentacja partnerskiego projektu
w zakresie Europejskiej Sieci Propozycji Pracy). Ponadto w trakcie warsztatów próbowano określić
obszar współpracy w kontekście zaproponowanej koncepcji Strategii dla Europy Środkowej jako
uzupełnienie dla Strategii Morza Batyckie i Strategii Regionów Dunaju. W konkluzji spotkania
wskazano przede wszystkim na bariery wynikające z braku rzetelnej wiedzy statystycznej opisującej
przedmiotowy makroregion. Wskazano również na konieczność określenia przede wszystkim
potencjalnych tematów współpracy, a dopiero potem obszarów geograficznych (deminitacja obszaru)
oraz konieczność poszukiwania partnerów w ramach makroregionu do realizacji wspomnianej
koncepcji. W końcowej części warsztatów wskazano na konieczność znacznie większego
wzmocnienia aktywności istniejących potencjałów rozwojowych makroregionu tak aby rozwinąć się
do transgranicznego makroregionu w Europie Środkowej. Wszystkie regiony uczestniczące w
spotkaniu powinny dążyć do pomyślnego zaaranżowania skutecznej transgranicznej współpracy
gospodarczej. Idei tej powinna z całą pewnością służyć wprowadzona od 1 maja 2011 r. całkowita
swoboda przemieszczania się pracowników na byłej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej co stwarza
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tym samym nowe wyzwania i możliwości. Następnym krokiem tej współpracy powinno być
stworzenie dla tego obszaru gospodarczego stałej platformy kooperacyjnej.
Całkowity koszt wyjazdu: 2 446,28 zł
18 – 20 maja 2011r., Praga (Czechy)
Spotkanie Komitetu Monitorującego Programu dla Europy Środkowej
Marek Rainer – Kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Drugi nabór projektów strategicznych – prezentacja i analiza procesu oceny projektów, zatwierdzenie
projektów. Prezentacja, dyskusja i zatwierdzenie raportu ewaluacyjnego w zakresie działań
informacyjno-promocyjnych oraz realizacji programu. Bieżąca ewaluacja Programu – prezentacja
i dyskusja dot. rezultatów. Prezentacja postępu realizacji projektów zatwierdzonych we
wcześniejszych naborach. Przedstawienie planowanych na 2011 rok wydarzeń informacyjnopromocyjnych. Dyskusja na temat przyszłości programów transnarodowych po 2013 roku.
Całkowite koszty: Koszt podróży służbowej został pokryty przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
(pomoc techniczna Programu dla Europy Środkowej).
20 – 21 maja 2011 r., Lwów (Ukraina)
III Konwent Przewodniczących i Dyrektorów Biur Kancelarii Sejmików
Antoni Jeż – Dyrektor Kancelarii Sejmiku
Agata Ficek – Kancelaria Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Wojciech Dudek - Kancelaria Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Aleksander Wójcik – Departament Organizacyjny
Uczestnicy Konwentu spotkali się z Konsulem Generalnym RP we Lwowie
i przedstawicielami Środowisk Polonijnych, którzy przedstawili sytuację Polaków na Ukrainie.
Wyznaczono możliwe obszary współpracy pomiędzy Środowiskami Polonijnymi na Ukrainie
a samorządami polskimi. Ustalono, że we wrześniu 2011 roku zostanie zorganizowane spotkanie
merytoryczne Dyrektorów Kancelarii Sejmików RP, na którym omówione zostaną sprawy związane
z funkcjonowaniem Kancelarii Sejmików RP.
Całkowity koszt wyjazdu: 489,66 zł
26 maja 2011 r., Stary Sambor (Ukraina)
Udział w
Posiedzeniu Starosamorskiej Rady Rejonowej w sprawie Europejskich Dni
Dobrosąsiedztwa
Wiesław Bek – Gabinet Marszałka
Katarzyna Sołek - Gabinet Marszałka
Józef Przyszły - Departament Organizacyjny
W dniu 26 maja 2011 roku delegacja Województwa Podkarpackiego uczestniczyła w VI sesji
Starosamborskiej Rejonowej Rady, podczas której omówione zostały m.in. kwestie związane
z organizacją Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa „Granica- 480”. Jednym ze współorganizatorów,
zaplanowanego na 3-4 września
2011 r.
przedsięwzięcia, jest Samorząd Województwa
Podkarpackiego. Podczas obrad Rady, przedstawiciel Województwa Podkarpackiego przedstawił
wcześniej uzgodniony zakres pomocy ze strony Urzędu Marszałkowskiego przy realizacji
przedsięwzięcia.
Całkowity koszt wyjazdu: 416,21 zł
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30 maja – 3 czerwca 2011 r., Moskwa (Rosja)
Udział w III Forum Regionów Polski i Rosji
Mirosław Karapyta - Marszałek Województwa Podkarpackiego
Katarzyna Sołek – Gabinet Marszałka
Marszałek Mirosław Karapyta oraz Jan Tarapata, Przewodniczący Komisji Gospodarki
i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego wzięli udział w III Forum Regionów Polski
i Rosji. Spotkanie, które odbyło się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2011 r., objęte zostało patronatem
Senatu RP i Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej w Moskwie.
Uczestniczyli w nim także parlamentarzyści oraz przedstawiciele regionów obu krajów. Tematem
tegorocznego spotkania była rola współpracy regionalnej w rozszerzeniu współdziałania Rosji i Polski
w dziedzinie edukacji, nauki, wysokich technologii oraz innowacji. W ramach Forum delegacja
z województwa podkarpackiego odwiedziła dwa ośrodki naukowo-przemysłowe w obwodzie
moskiewskim tj. Zielenograd oraz Żukowski. Rosjanie zaprezentowali możliwości i potencjał kilku
najprężniej działających w obwodzie przedsiębiorstw, m.in. Zjednoczonego Federalnego
Państwowego Przedsiębiorstwa "Centralny Instytut Aerodynamiki im. prof. N.E. Żukowskiego" oraz
ZAO "Centrum usług naukowo - technicznych Dynamika". Członkowie delegacji z Podkarpacia mieli
możliwość także zapoznania się z działalnością Specjalnej Strefy Ekonomicznej typu techniczno innowacyjnego
"Zielenograd".
Posiedzenie
plenarne
III
Forum
Regionów
Rosji
i Polski odbyło się w Skołkowie koło Moskwy, gdzie z inicjatywy rosyjskiego prezydenta Dmitrija
Miedwiediewa powstaje nowoczesny ośrodek naukowo-technologiczny, który w zamyśle gospodarza
Kremla ma być odpowiednikiem amerykańskiej Doliny Krzemowej. Uczestnicy Forum na roboczym
spotkaniu rozmawiali przy trzech „okrągłych stołach”. Mówiono między innymi o rozwoju
partnerstwa państwa i prywatnego kapitału w Rosji i Polsce na rzecz tworzenia wysokorozwiniętych
technologii i innowacji oraz o rozwoju polsko- rosyjskiej współpracy międzyregionalnej w dziedzinie
edukacji, nauki, zaawansowanych technologii. Delegacja z Podkarpacia uczestniczyła w obradach
drugiego „okrągłego stołu” na temat doświadczeń organów samorządu terytorialnego Rosji i Polski w
tworzeniu parków technologicznych i miast naukowych. Jego pracom współprzewodniczyli: ze strony
rosyjskiej - S.M. Kiriczuk - Przewodniczący Komitetu Rady Federacji ds. samorządu terytorialnego
oraz ze strony polskiej - senator Władysław Ortyl, Zastępca Przewodniczącego Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej. Podczas obrad Marszałek Mirosław Karapyta przedstawił
działalność Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz najistotniejsze czynniki
wpływające na rozwój tego typu instytucji, w tym również rolę jaką odgrywają samorządy
w tworzeniu i pracy parków naukowych czy specjalnych stref ekonomicznych. W czasie Forum po raz
pierwszy przyznana została nagroda marszałka Senatu i przewodniczącego Rady Federacji „Ku
spotkaniu” za działalność na rzecz zbliżenia narodów Polski i Rosji. Nagrodę stanowi rzeźba „Trzy
anioły” wykonana przez włoskiego artystę pracującego w Krakowie Enrico Muscetra. Tegorocznymi
laureatami są kompozytorzy i muzycy: Krzysztof Penderecki i Andriej Eszpaj. W imieniu polskiego
kompozytora nagrodę odebrała Pani Elżbieta Penderecka.
Całkowity koszt wyjazdu: 1 603,14 zł
3 – 4 czerwca 2011 r., Lwów (Ukraina)
Udział w Konferencji „Partnerstwo Wschodnie”
Paulina Bąk – Jachna - Gabinet Marszałka
Tomasz Zimny – Departament Organizacyjny
W dniach 3 – 4 czerwca, we Lwowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Współpraca
transgraniczna i Partnerstwo Wschodnie, jako instrument integracji Ukrainy do Unii Europejskiej”.
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów i społecznych organizacji
z przygranicznych regionów Ukrainy i Polski. Referaty wygłosili miedzy innymi: Nico Lange przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera na Ukrainie, Borys Tarasiuk – współprzewodniczący
Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, przewodniczący Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy do
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spraw integracji europejskiej, Igor Kohut – przedstawiciel Ukrainy w Społecznym Forum Partnerstwa
Wschodniego, dyrektor Laboratorium Prawodawczych Inicjatyw, przedstawiciele województw
lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Podczas konferencji zostały poruszone problematyczne
aspekty realizacji współpracy transgranicznej, w szczególności, w ramach Programu Sąsiedztwa
Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 a także określono perspektywy i priorytety dla
przygranicznych regionów obu krajów, które warto zrealizować w ramach programu w latach 20142020.
Całkowity koszt wyjazdu: 362,28 zł
6 czerwca – 2 lipca 2011 r., Bruksela (Belgia)
Praca w Przedstawicielstwie Województwa Podkarpackiego w Brukseli
Sylwester Pokrywka – Gabinet Marszałka
Praca w Przedstawicielstwie Województwa Podkarpackiego w Brukseli obejmowała:
- bieżąca obsługa administracyjna biura,
- obsługa wizyty Mirosława Karapyty, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Sławomira
Miklicza, Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego,
- udział w spotkaniach dotyczących Open Days 2011 w Brukseli,
- udział w spotkaniach roboczych Domu Polski Wschodniej,
udział w spotkaniach dotyczących organizacji konferencji „Lokalny i regionalny wymiar Partnerstwa
Wschodniego”,
- spotkanie z Elenie Maraianou, Sekretarzem Generalnym Conference of Peripheral Maritime
Regionas of Europe,
- udział w Konwencie Marszałków w Brukseli,
- wizyta robocza w Przedstawicielstwie kraju Saary w Brukseli,
- udział w Gali „Polak Roku”
Całkowity koszt wyjazdu: 6 645,75 zł
6 – 8 czerwca 2011 r., Bruksela (Belgia)
Wizyta programowa służb prasowych w Komisji Europejskiej
Wiesław Bek – Gabinet Marszałka
Podczas spotkań, seminariów i prelekcji oraz w kontaktach bilateralnych wymieniono informacje na
temat przyszłości polityki spójności, konstrukcji następnej perspektywy finansowej.
Całkowity koszt wyjazdu: 488,16 zł
13 – 16 czerwca 2011 r., Bruksela (Belgia)
Udział w Misji Edukacyjnej przygotowanie, warsztat i promocja Polskiej Prezydencji
w Radzie UE
Mirosław Karpayta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Katarzyna Stachowicz – Kierownik Oddziału współpracy międzynarodowej
W dniach 14-15 czerwca br. Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta przebywał
z wizytą w Brukseli. Wizyta miała charakter roboczy i służyła ocenie pracy Przedstawicielstwa
Regionalnego Województwa Podkarpackiego w Brukseli. Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem
podkarpackiego przedstawicielstwa marszałek podjął decyzje organizacyjne dotyczące przyszłego
funkcjonowania biura w Brukseli. W najbliższych tygodniach do pracy w Brukseli uda się stały
pracownik wyłoniony w konkursie, który będzie kierował pracą Przedstawicielstwa Regionalnego. Od
1 lipca biuro w Brukseli będzie aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach w ramach prezydencji Polski
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w Unii Europejskiej. Od stycznia 2012 r. naszemu regionowi przypada rola koordynatora wspólnych
przedsięwzięć organizowanych przez brukselski Dom Polski Wschodniej. Podczas pobytu w Brukseli
marszałek Karapyta złożył wizytę ambasadorowi RP w Belgii Sławomirowi Czarlewskiemu.
Rozmawiano na temat możliwości belgijskich inwestycji na Podkarpaciu. Kontynuacją rozmów
w ambasadzie było spotkanie z grupą flamandzkich przedsiębiorców, którzy przedstawili swoje plany
inwestycyjne. Marszałek spotkał się również w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii
Europejskiej z Panią Karolina Ostrzyniewską, zastępcą Stałego Przedstawiciela RP przy UE.
Przedmiotem rozmów było przede wszystkim omówienie stanu wspólnych przygotowań do lipcowego
posiedzenia COREPER na Podkarpaciu.
Całkowity koszt wyjazdu: 7 673,00 zł
15 – 18 czerwca 2011 r., Bruksela (Belgia)
Udział w Misji Przygotowawczej do Polskiej Prezydencji w radzie UE.
Sławomir Miklicz – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Kazimierz Rokita – Dyrektor Gabinetu Marszałka
W dniach 15-18 czerwca br. Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz
i Dyrektor Gabinetu Marszałka Kazimierz Rokita przebywali z roboczą wizytą w Brukseli. Podczas
pobytu odwiedzili m.in. Parlament Europejski, gdzie wzięli udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i
Rozwoju Wsi (AGRI), w którym uczestniczył również Komisarz ds. Rolnictwa Unii Europejskiej
Dacian Cioloş. W dniu 16 czerwca odbyło się spotkanie w siedzibie Przedstawicielstwa Województwa
Podkarpackiego w Brukseli, w którym, oprócz marszałka Miklicza i dyrektora Rokity, wzięli udział:
Elżbieta Łukacijewska wraz ze swoją asystentką Iwona Słotą, Joanna Rejdych, doradcą grupy
Europejskich Konserwatystów i Reformatorów a także pracownik biura w Brukseli. Podczas spotkania
omówiono kwestie dotyczące działania Przedstawicielstwa Województwa Podkarpackiego w
Brukseli. Najważniejsze postanowienia, wynikające ze spotkania, to m.in. stworzenie systemu stałych
spotkań z posłami do Parlamentu Europejskiego z terenu Podkarpacia i ich asystentami, dystrybucja
poprzez posłów materiałów promocyjnych i informacyjnych Województwa, opracowanie systemu
stałych kontaktów z Ambasadą RP w Brukseli oraz ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii
Europejskiej, jak również z Komisarzami odpowiedzialnymi za dziedziny szczególnie istotne dla
rozwoju Województwa Podkarpackiego (rozwój regionalny, rolnictwo, transport, budżet). Uzgodniono
także, że wspólnie będą organizowane przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne, przedsięwzięcia dla
uzdolnionej młodzieży, a także spotkania z polskimi przedsiębiorcami w Belgii, ze szczególnym
uwzględnieniem przedsiębiorców podkarpackich. Omawiano tematykę rozwoju i promocji zdrowej
żywności w perspektywie do roku 2020. Następnie odbyło się spotkanie z Panią Profesor Danutą
Hübner – Posłem do Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego.
Pani poseł Łukacijewska i marszałek Miklicz zaprosili Panią Profesor Hübner do złożenia wizyty
w Województwie Podkarpackim. Ustalono termin pobytu na 4-5 września br. Podczas wizyty Danuta
Hübner spotka się w Urzędzie Marszałkowskim z podkarpackimi samorządowcami, a wśród miast,
które odwiedzi, będzie m.in. Sanok. Jednym z tematów, poruszanych podczas pobytu
w Brukseli, była również współpraca ze środowiskiem belgijskiej Polonii. Na zakończenie wizyty
odbyło się spotkanie z Polakami mieszkającymi w Belgii, w którym uczestniczyli także pracownicy
Parlamentu Europejskiego. Marszałek Miklicz i Dyrektor Rokita wzięli udział w uroczystej gali
konkursu "Polak Roku w Belgii" - organizowanego przez Wydział Konsularny Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii, przy współpracy Rady Polonii Belgijskiej oraz Polish
Expat Network Belgium.
Całkowity koszt wyjazdu: 6 723,00 zł
19 – 22 czerwca 2011 r., Paryż (Francja)
Udział w Międzynarodowym Salonie Paris Air Show 2011
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego

25

Wojciech Trzaska – Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka
Tomasz Ciechanowski – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Katarzyna Stachowicz – Kierownik Oddziału współpracy międzynarodowej
W dniach 20-21 czerwca Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta wraz
z delegacją przebywał w Paryżu. Powodem odwiedzin stolicy Francji była 49. edycja
Międzynarodowego Salonu Lotniczego Paris Air Show. Wystawa rok rocznie jest jednym
z najważniejszych spotkań przedstawicieli przemysłu lotniczego z całego świata. Podczas tegorocznej
edycji na targach obecnych było około 2 tysiące wystawców, a targi odwiedziło blisko 200 tysięcy
gości z całego świata. Województwo Podkarpackie, reprezentowane przez kilkunastu wystawców
skupionych w Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, prezentowało się na stoisku Miasta Rzeszowa oraz
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Marszałek Mirosław Karapyta wraz
Zastępcą Prezydenta Rzeszowa Markiem Ustrobińskim oraz Prezesem Stowarzyszenia Dolina
Lotnicza Markiem Dareckim dokonali uroczystego otwarcia stoiska. Marszałek odbył następnie szereg
rozmów branżowych z gośćmi z różnych stron świata. Szczególnie interesującą dyskusję na temat
form wsparcia inwestycji zagranicznych poprzez środki publiczne, przeprowadził Marszałek
Województwa
z przedstawicielami Uniwersytetu Północnej Karoliny (USA). Z władzami PAIiIZ dyskutowali
natomiast na temat Programu promocji gospodarczej Polski Wschodniej oraz o planach w zakresie
wspólnej realizacji, w ramach tego Programu, imprezy, jaką będą przyszłoroczne Targi Lotnicze w
Berlinie. Podczas pobytu w Paryżu Marszałek uczestniczył również w spotkaniu zorganizowanym
przez Ambasadora Kanady z przedstawicielami światowych koncernów lotniczych. W spotkaniu tym
uczestniczyli również przedstawiciele podkarpackich firm przemysłu lotniczego, którzy mieli okazję
na wymianę doświadczeń i poglądów ze swymi odpowiednikami z Ameryki Północnej. Delegacja
Województwa Podkarpackiego wzięła również udział w zorganizowanym przez Wydział Promocji
Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu spotkaniu branżowym, któremu przyświecał cel
pogłębiania międzynarodowych, w tym polsko – francuskich, kontaktów w obszarze przemysłu
lotniczego.
Całkowity koszt wyjazdu: 10 877,95 zł
23 – 25 czerwca 2011 r., Verchowyna (Ukraina)
Udział w V Transgranicznym objeździe studyjnym dla dziennikarzy „Szlakiem Karpackich
Wilków”
Agata Sarna – Departament Promocji i Turystyki
Janusz Górnicki - Departament Promocji i Turystyki
Wspomniany objazd studyjny to V edycja Wyprawy Szlakiem Karpackich Wilków promującej
turystykę trans graniczną. Organizacja objazdu ma na celu przedstawienie poszerzonej oferty naszego
regionu o atrakcje znajdujące się, w tym przypadku, za wschodnią granicą. Województwo
podkarpackie nie jest regionem łatwo dostępnym dla przeciętnego turysty. Osoba chcąca odwiedzić
nasz region musi zaplanować dłuższy urlop i mieć gwarancję licznych atrakcji. Oferty naszych biur
podróży i ośrodków wypoczynkowych proponujących jedno lub kilkudniowe wypady za wschodnią
lub południową granicę są wabikiem przyciągającym turystów. Pierwsze artykuły i audycje radiowe
promujące transgraniczną ofertę naszego regionu zostały już wyemitowane („Echo dnia”, Radio
Rzeszów). Pozostałe artykuły, zgodnie z deklaracją dziennikarzy mają się ukazać do końca roku.
Całkowity koszt wyjazdu: 207,74 zł
23 – 25 czerwca 2011 r., Łukowce Lemplinskie (Słowacja)
Udział w objeździe studyjnym „Na zielonym rowerze”
Izabela Fac – Departament Promocji i Turystyki
Monika Maślanka – Preneta - Departament Promocji i Turystyki
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Warsztaty dotyczyły kwestii miejsca turystyki przyjaznej środowisku w rozwoju turystyki
w województwie, jej postrzeganiu przez instytucje i osoby odpowiedzialne za rozwój turystyki w
regionie i temu służyły „Terenowe warsztaty dla przewodników, reprezentantów biur turystycznych,
centrów informacji turystycznej, organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju Turystyki
Przyjaznej Środowisku” w ramach projektu „Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy
transgranicznej w turystyce w oparciu o zrównoważony rozwój” zorganizowanych przez Fundację
Bieszczadzką. Bardzo ważnym elementem warsztatów było spotkanie ze stroną słowacką, będąca
partnerem projektu. Zorganizowała ona imprezę plenerową „Jánsky Jarmok” w Zemplínske Hámre,
kilka kilometrów od Sniny. Tutaj miała miejsce prezentacja projektu realizowanego już od 2009 r.
„GoToCarpathia”, którego celem jest m.in. podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych,
polepszenie przepływu informacji dotyczących ofert turystycznych i wydarzeń kulturowo –
turystycznych, wspólne wizyty studyjne, a także szkolenia i wyjazdy na targi turystyczne. Dwudniowe
spotkanie pozwoliło na poznanie rękodzieła, folkloru i kuchni regionu Zemplin oraz na rozmowy
z przedstawicielami słowackich organizacji turystycznych. Turystyka przyjazna środowisku, czyli jak
najmniej ingerująca w przyrodę, jest obecnie coraz powszechniej poszukiwaną formą odpoczynku.
Jest to także budowanie pozytywnych relacji pomiędzy branżą turystyczną a ochroną środowiska
poprzez rozwijanie tych relacji, kształtowanie wzorców określonych zachowań, utrwalanie postaw
według celów i zasad zrównoważonego rozwoju.
Całkowity koszt wyjazdu: 479,86 zł
28 czerwca – 1 lipca 2011 r., Bruksela (Belgia)
Udział w Konwencie Marszałków oraz spotkaniu Klubu Domu Polski Wschodniej
Mirosław Karpayta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Jerzy Rodzeń – Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego
29 czerwca 2011 r. tj. na dwa dniu przed objęciem prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się spotkanie marszałków 5 województw Polski
Wschodniej: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego z
minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską. Podkarpacie w Brukseli reprezentował
marszałek Mirosław Karapyta oraz Jerzy Rodzeń, Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania
Przestrzennego. Okazją do spotkania było podpisanie przez minister Bieńkowska i marszałków Polski
Wschodniej dokumentu w sprawie odnowienia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Wschodniej. Polska prezydencja rozpocznie dyskusję nad budżetem UE na lata 2014-2020. Nasz
kraj zabiega o utrzymanie w następnej perspektywie instrumentu wsparcia dla regionów słabiej
rozwiniętych jakim był Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Mimo widocznych,
pozytywnych zmian, jakie nastąpiły w ostatnich latach wskutek wdrażania na terenie makroregionu
Polski Wschodniej polityki spójności oraz dodatkowego wsparcia z PO Rozwój Polski Wschodniej,
różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy Polską Wschodnią i innymi
częściami kraju są ciągle widoczne. Dlatego marszałkowie i minister Bieńkowska zainicjowali
starania o utrzymanie podobnych, dodatkowych form wsparcia dla Polski Wschodniej jak w
perspektywie 2007-2013. Odnowiona Strategia ma być gotowa w połowie roku 2012 i będzie
uwzględniać dotychczasowe doświadczenia w realizacji PO RPW, priorytety europejskiej polityki
spójności i krajowej polityki regionalnej. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Wschodniej ma stać się dokumentem organizującym programowanie rozwoju i definiować działania
na rzecz skutecznego wspomagania procesów, które zapewnią trwałe efekty rozwojowe wzmacniając
istniejące przewagi konkurencyjne makroregionu. Na uroczystość podpisania dokumentu zostali
zaproszeni przewodniczący PE Jerzy Buzek, przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju Regionalnego
Danuta Hubner, parlamentarzyści z Polski Wschoddniej, ambasador Polskie w Belgii Sławomir
Czarlewski, ambasador RP przy UR Jan Tombiński, przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Rozwoju
Regionalnego Komisji Europejskiej oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Podczas pobytu w
Brukseli Przedstawiciele Województwa Podkarpackiego wzięli także udział w drugim spotkaniu klubu
Domu Polski Wschodniej. Podczas tego wydarzenia Andrzej Rosiński, Prezes Zarządu Spółki
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Korczowa Dolina zaprezentował potencjał inwestycyjny nowo powstałego na terenie województwa
obiektu handlowego.
Całkowity koszt wyjazdu: 9 615,73 zł
29 czerwca – 1 lipca 2011 r., Mukaczewo (Ukraina)
Udział w Konferencji Programu Ramowego Polska – Ukraina - Białoruś
Magdalena Barzycka – Gabinet Marszałka
Marek Rainer – Gabinet Marszałka
Krystian Zachwiej – Departament Organizacyjny
Podczas konferencji zaprezentowano problemy i wyzwania
współpracy transgranicznej
z punktu widzenia poszczególnych krajów uczestniczących w programach – prezentacje stron
narodowych. Sekretariaty Techniczne przedstawiły stan realizacji obu programów zaś beneficjenci
zaprezentowali przykładowe projekty realizowane w ramach Programów. Komisja Europejska
poruszyła kwestie dot. Programów Współpracy Transgranicznej Europejskiego
Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa jako odpowiedź na potrzeby regionów przygranicznych natomiast
przedstawiciele Sekretariatów Technicznych Programu dla Europy Środkowej i Programu Europy
Południowo-Wschodniej odnieśli się do kwestii współpracy transnarodowej w kontekście korzyści i
możliwości.
Całkowity koszt wyjazdu: 1 735,68 zł
10 - 15 lipca 2011 r., Bruksela (Belgia)
Udział w konferencji „Koleje dużych prędkości” oraz w spotkaniu „Wieczór Polski”
Zygmunt Cholewiński – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Paulina Bąk – Jachna – Gabinet Marszałka
Sylwester Pokrywka – Gabinet Marszałka
Dariusz Kostępski – Departament Organizacyjny
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński wraz z delegacją
12 lipca 2011r. uczestniczył w seminarium „Koleje Dużych Prędkości na rzecz spójności terytorialnej
UE”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli. Konferencję otworzył,
reprezentujący
Rząd
RP
Minister
Infrastruktury
Cezary
Grabarczyk.
W seminarium udział wzięli również: Keir Fitch - Zastępca Dyrektora Gabinetu Komisarza Siim’a
Kallasa, Komisarza ds. transportu w Komisji Europejskiej i Zbigniew Szafrański – Prezes Zarządu
Polskich Linii Kolejowych. Podczas paneli dyskusyjnych, w trakcie których debatowano na temat
projektu Kolei Dużych Prędkości w Polsce i UE, zgromadzeni goście poruszali tematy dotyczące
ekonomicznych uwarunkowań inwestycji, ich znaczenia dla mieszkańców oraz oddziaływania na
gospodarkę. 13 lipca 2011 r. Wicemarszałek Zygmunt Cholewiński uczestniczył w Wieczorze
Polskim, który również odbył się w Komitecie Regionów w Brukseli. Został on zorganizowany
wspólnie ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE. Podczas Wieczoru miała miejsce wystawa
przygotowana przez Muzeum Karykatury w Warszawie oraz prezentacja stoisk Polskich Regionów w
która aktywnie włączyło się województwo podkarpackie.
Całkowity koszt wyjazdu: 10 160,24 zł
29- 31 lipca 2011 r., Bodrużal (Słowacja)
Obsługa administracyjna komisji egzaminacyjnej przewodników górskich
Agnieszka Fryń – Departament Promocji i Turystyki
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Celem wyjazdu było przeprowadzenie części praktycznej egzaminu na przewodnika górskiego Klasy I
(podczas przejazdu trasą wyznaczoną przez komisje egzaminacyjną).
Całkowity koszt wyjazdu: 224,00 zł
5 sierpnia 2011 r., Lwów (Ukraina)
Spotkanie grup górskich projektu „Karpacka Marka”
Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji i Turystki
Podczas spotkania ustalono harmonogram przygotowania projektu, zasady współpracy partnerów (w
szczególności praw do posługiwania się marka karpacką) a także elementy harmonogramu realizacji
projektu.
Całkowity koszt wyjazdu: bez kosztów
5 sierpnia 2011 r., Lwów (Ukraina)
Spotkanie robocze dotyczące Dni Dobrosąsiedztwa „Granica 480”
Katarzyna Sołek – Gabinet Marszałka
W dniu 5 sierpnia 2011 roku pracownik Oddziału współpracy międzynarodowej w Gabinecie
Marszałka uczestniczył w roboczym spotkaniu dot. organizacji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa
„Granica 480” i Forum Współpracy Transgranicznej, których współorganizatorem był Samorząd
Województwa Podkarpackiego. Podczas spotkania wstępnie ustalono z ukraińskimi organizatorami
przedsięwzięcia, program Forum oraz doprecyzowano kwestie związane z zaproszeniem gości z obu
krajów.
Całkowity koszt wyjazdu: 138,35 zł
21 sierpnia 2011, Zadwórze (Ukraina)
Udział w uroczystościach rocznicowych w Zadwórzu
Kazimierz Rokita – Dyrektor Gabinetu Marszałka
Tomasz Zimny – Departament Organizacyjny
W niedzielę 21 sierpnia 2011 r. w Zadwórzu na Ukrainie odbyły się uroczystości upamiętniające
rocznicę heroicznej bitwy w obronie Lwowa. Jak co roku organizatorem tego wydarzenia było Polskie
Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi i Konsulat RP we Lwowie. W uroczystościach udział
wzięli przedstawiciele władz rządowych oraz samorządowych a także przemyskich rodzin kresowych,
przedstawiciele Związku Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Klubu Inteligencji Katolickiej.
Hołd poległym w tym miejscu Orlętom oddali Harcerze. Delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze
przy obelisku i pomniku u stóp kurhanu oraz grobach bohaterów poległych za Lwów i Ojczyznę
Całkowity koszt wyjazdu: 276,70 zł
22 sierpnia 2011 r., Lwów (Ukraina)
Obchody 20 – lecia Niezależności Ukrainy
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Marek Antonik – Departament Organizacyjny
Z okazji 20 rocznicy niepodległości Ukrainy konsul generalny Ukrainy w Lublinie Oleh Horbenko
wydał uroczyste przyjęcie, na które zaproszono władze samorządowe, przedstawicieli administracji
rządowej oraz wielu instytucji z Podkarpacia. W przyjęciu wziął udział marszałek Mirosław Karapyta.
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Kończący dyplomatyczna służbę w Polsce Oleh Horbenko podkreślił bardzo dobrą współpracę z
władzami Podkarpacia we wszystkich dziedzinach, które składają się na poziom polsko-ukraińskich
relacji w przygranicznym regionie. Te stosunki, które kształtują się na poziomie współpracy
przygranicznych gmin i powiatów z ukraińskimi partnerami są praktycznym wkładem w realizację
europejskiej polityki sąsiedztwa oraz potwierdzają determinację naszego kraju w tworzeniu warunków
dla zbliżenia Ukrainy do struktur UE. W przyjęciu uczestniczył także ambasador Ukrainy
w Polsce Markijan Malskyj.
Całkowity koszt wyjazdu: 312,31 zł
7 – 11 września 2011 r., Suczawa (Rumunia)
Udział w obchodach Dni Polskich oraz Polonijnych Dożynkach w Nowym Sołońcu
Mirosław Karpayta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Wiesław Bek – Gabinet Marszałka
Justyna Sokołowska – Gabinet Marszałka
Paulina Bąk – Jachna – Gabinet Marszałka
Marek Antonik – Departament Organizacyjny
Tomasz Zimny - Departament Organizacyjny
W dniach 7-9 września przebywała na terenie regionu Bukowina w Rumunii delegacja województwa z
marszałkiem Mirosławem Karapyta na czele. Do odwiedzenia regionu i jego stolicy Suczawy zaprosił
marszałka poseł do rumuńskiego parlamentu i przewodniczący Związku Polaków w Rumunii
Gerwazy Longher podczas kwietniowej wizyty w Rzeszowie. Marszałek wziął udział w uroczystości
otwarcia Dni Polskich i sympozjum „Świat relacji polsko-rumuńskich” w Suczawie, zwiedził Dom
Polski w Suczawie i uczestniczył w uroczystej kolacji ze środowiskami polonijnymi z Bukowiny.
Podczas tego spotkania marszałek przekazał zespołowi folklorystycznemu z Nowego Sołońca komplet
12 strojów rzeszowskich. 9 września w urzędzie Okręgu Suczawa odbyło się spotkanie z władzami
samorządowymi okręgu: przewodniczącym Gheorge Fluturem (wiceprzewodniczącym rządzącej w
Rumunii Partii Liberalno-Demokratycznej), burmistrzem miasta Suczawa Ionem Lungu i wojewodą
suczawskim Sorinem Popescu. W spotkaniu ze strony polskiej wziął udział także ambasador RP w
Bukareszcie Marek Szczygieł oraz delegacje z Zakopanego i Żor. Podczas wymiany informacji na
temat regionów okazało się, że Podkarpacie i region Suczawy łączy wiele wspólnych cech: oba
regiony stawiają na podnoszenie dostępności komunikacyjnej działając na rzecz na rozwoju połączeń
drogowych, kolejowych i lotniczych ze światem. Podkarpacie i Suczawa graniczą a Ukrainą i mają te
same problemy, które rodzi pogranicze UE i państw nie należących do Unii. W całym województwie,
zamieszkiwanym przez 700 000 ludzi, żyją, obok rumuńskiej większości, także Ukraińcy, Polacy,
Niemcy, Rosjanie Starowiercy, Ormianie, Żydzi i inne mniejszości etniczne. Wielokulturowy region
potrafił ułożyć relacje z mniejszościami w taki sposób, że nie dochodzi tu do napięć i tarć między
członkami wielokulturowej społeczności. Przewodniczący Gheorge Flutur wypowiadał się z
najwyższym podziwem o polskich dokonaniach w zakresie transformacji gospodarczej, wykorzystaniu
środków z funduszy unijnych. Z uznaniem mówił także o współpracy z miejscową polonią. Marszałek
Mirosław Karapyta zadeklarował gotowość do podjęcia współpracy z regionem Suczawa i zaprosił
przewodniczącego Flutura do złożenia wizyty na Podkarpaciu. Wsparcie dla przyszłego porozumienia
między regionami zadeklarował także ambasador Szczygieł, który zresztą wywodzi się z naszego
regionu. Szczególna uroczystość miała miejsce 10 września w Nowym Sołońcu, stolicy polskiego
folkloru na Bukowinie. To na ten dzień zaplanowano uroczystości dożynkowe, na które ściągnęła cała
okolica. Tegoroczne dożynki w Nowym Sołońcu miały szczególna oprawę, ze względu na obecność
gości w osobach rzymsko-katolickiego biskupa diecezji Jassy Petru Gherghela, ambasadora RP Marka
Szczygła, marszałka Mirosława Karapyty, przewodniczącego regionu suczawskiego Gheorge Flutura,
delegacje kilku polskich miast oraz polonii z Turcji. W uroczystościach religijnych wzięło udział
kilkudziesięciu księży, liczni mieszkańcy bukowińskich wiosek, młodzież w strojach ludowych.
Przejmująca liturgia po łacinie, rumuńsku i polsku zrobiła wielkie wrażenie zwłaszcza na przybyszach
z Polski, którzy zobaczyli, jak można przez kilkaset lat diaspory zachować język i obyczaje przodków
nie izolując się wszakże od otoczenia. Była okazja do skosztowania smakołyków miejscowej kuchni i
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posłuchania koncertu muzyki inspirowanej górskim folklorem „Góry w sercu”
w wykonaniu zespołu Jana Trebunia Tutka. Na scenie dożynkowej pojawiły się także zespoły
polonijne obchodzące swoje 20-lecie „Sołończanka” z Nowego Sołońca i „Mała Pojana”
z Pojany Mikuli.
Całkowity koszt wyjazdu: 7 195,47 zł
7 – 9 września 2011 r., Bruksela (Belgia)
Spotkanie zespołu doradczego ds. polityki spójności 2014 – 2020
Marta Matczyńska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego
Jerzy Rodzeń – Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego
Zespół powołany został w kontekście rozpoczętych w lipcu 2011 r. negocjacji Wieloletnich Ram
Finansowych, a także powiązanych z nimi negocjacji rozporządzeń dla polityki spójności 2014-20, w
ramach polskiej prezydencji. W skład zespołu doradczego weszli Dyrektorzy Departamentów
odpowiedzialnych za Regionalne Programy Operacyjne oraz politykę regionalną Urzędów
Marszałkowskich oraz przedstawicielstwa polskich województw w Brukseli. Województwo
Podkarpackie w Zespole reprezentuje Pani Marta Matczyńska – Dyrektor Departamentu Rozwoju
Regionalnego, Pan Ryszard Jur – Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Pan Jerzy Rodzeń – Dyrektor Departamentu Strategii i
Planowania Przestrzennego. Podczas spotkania dyskutowano nad kluczowymi zagadnieniami z punktu
widzenia Prezydencji Polskiej, tj.: stanem debaty nad wieloletnią perspektywą finansową w kontekście
polityki spójności oraz stanem prac nad rozporządzeniami unijnymi dotyczącymi finansowania nowej
perspektywy UE (pakiet rozporządzeń m.in. rozporządzenie ogólne dot. RFRR, funduszu społecznego
i funduszu spójności; rozporządzenie w zakresie konkurencyjności i konwergencji; rozporządzenie
dot. EWT; rozporządzenie dot. EFS). Ponadto omówiono wstępne założenia do procesu
programowania polityki spójności po 2013 r. na poziomie regionalnym oraz organizacji udziału
polskich regionów w pracach związanych z wypracowaniem kształtu przyszłej polityki spójności na
forum Rady Europejskiej.
Całkowity koszt wyjazdu: 7 425,11 zł
8 – 9 września 2011 r., Presov (Słowacja)
Spotkanie robocze z Dyrektorem Gabinetu Predsedy Preszovskiego.
Kazimierz Rokita - Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka
Podczas spotkania zostały omówione kwestie związane z bieżącą współpracą oraz realizacją
wspólnych projektów. Podjęto rozmowy dotyczących przygotowania oficjalnej wizyty Marszałka
Województwa Podkarpackiego wraz z delegacją w Preszovie w dniach 14 – 15 listopada 2011r.
Całkowity koszt: 544 zł
9 – 11 września 2011 r., Schengen (Luksemburg)
Objazd studyjny nauczycieli
Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki
Daria Kędzierska – Gabinet Marszałka
W dniach 8-11 września 2011 r. delegacja Urzędu Marszałkowskiego wraz z nauczycielami, z terenu
całego Podkarpacia, brała udział w spotkaniach z przedstawicielami oświaty oraz władz
samorządowymi Luksemburga oraz Niemiec. Do głównych punktów pobytu należy zaliczyć wizyty
studyjne w Schengen - Lyzeum Perl i Szkole Ekologicznej "Spohns Haus" oraz spotkanie
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z Burmistrzem Schengen, w czasie którego mówiono o konieczności zacieśniania więzów współpracy
polskoniemieckiej. W czasie wizyty zostały nawiązane kontakty pomiędzy placówkami
oświatowymi, które w głównej mierze dotyczą wymiany młodzieży w ramach kursów językowych
oraz uczestnictwa uczniów z Podkarpacia w warsztatach z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Całkowity koszt wyjazdu: 1 337,94 zł
11 – 16 września 2011r., Bruksela (Belgia)
Organizacja pracy Domu Polski Wschodniej
Kazimierz Rokita - Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka
Józef Przyszły – Departament Organizacyjny
W dniach 11-16 września 2011 r. Pan Kazimierz Rokita, Dyrektor Gabinetu Marszałka przebywał w
Brukseli. W czasie swojego pobytu Dyrektor Kazimierz Rokita odbył szereg spotkań, które miały na
celu zorganizowanie pracy w Przedstawicielstwie Województwa Podkarpackiego w Brukseli oraz
zapoznanie pana Sylwestra Pokrywki, pracownika biura z przedstawicielami instytucji, z którymi
Przedstawicielstwo Województwa będzie mogło nawiązać bliższą współpracę przy organizacji
różnego rodzaju przedsięwzięć w roku 2012. Ponadto w dniu 13 września 2011 r. Dyrektor Kazimierz.
Rokita spotkał się z Panem Piotrem Wojtczakiem, Konsulem RP w Królestwie Belgii a także wziął
udział w uroczystym otwarciu wystawy gobelinów z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przeprowadził rozmowę z obecnym Koordynatorem Domu Polski Wschodniej w Brukseli, Panią
Martą Smułkowską. W dniu 15 września 2011 r. Dyrektor Kazimierz Rokita spotkał się z Panią
Minister Karoliną Ostrzyniewską. Natomiast w godzinach popołudniowych w budynku Ambasady RP
uroczyście powitał zgromadzoną publiczność i zaprosił do obejrzenia spektaklu „Zaczęło się od
Brukseli” w wykonaniu aktorów Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.
Całkowity koszt wyjazdu: 10 291,16 zł
11 – 30 września 2011 r., Bruksela (Belgia)
Praca w Przedstawicielstwie Województwa Podkarpackiego w Brukseli
Sylwester Pokrywka – Gabinet Marszałka
- spotkania robocze, korespondencja elektroniczna, kontakt telefoniczny z Przedstawicielką BadeniiWirtembergii dot. organizacji konferencji w ramach konglomeratu na Open Days 2011
- korespondencja elektroniczna, kontakt telefoniczny z firmą cateringową obsługującą
międzyregionalne spotkanie w siedzibie Badenii-Wirtembergii odbywające się w ramach Open Days
2011
- udział w międzyregionalnym spotkaniu w siedzibie Badenii-Wirtembergii, które odbywało się w
ramach Open Days 2011
- spotkanie robocze z przedstawicielami 15 biur regionalnych nt. organizacji wspólnej konferencji nt.
międzynarodowych korytarzy transportowych TEN-T
- korespondencja elektroniczna, kontakt telefoniczny z Departamentem Rozwoju Regionalnego w
sprawie przygotowania przemówienia Marszałka Mirosława Karapyty na konferencję dot.
międzynarodowych korytarzy transportowych TEN-T
- spotkanie robocze z przedstawicielami 15 biur regionalnych nt. organizacji wspólnej konferencji
poświęconej Partnerstwu Wschodniemu
- udział w pracach nad przygotowaniem Planu Działań Wspólnych Domu Polski Wschodniej na rok
2012
- udział w spotkaniu z przedstawicielami innowacyjnych firm z Kraju Saary
- przygotowanie tematów wizyt studyjnych na rok 2012
- bieżące przekazywanie informacji do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego
- konsultowanie spraw z Kierownikiem Oddziału współpracy międzynarodowej Katarzyną
Stachowicz, Oddział Współpracy Międzynarodowej
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- udział w spotkaniach Przedstawicieli Województw wchodzących w skład Domu Polski Wschodniej
- aktualizacja strony internetowej www.eastpoland.eu
Całkowity koszt wyjazdu: 6 645,75 zł
19 – 22 września 2011 r., Bruksela (Belgia)
Udział w wystawie „Innowacyjne Podkarpacie”
Mirosław Karpayta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Sławomir Miklicz – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Piotr Czerepiuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Katarzyna Stachowicz – Gabinet Marszałka
Wiesław Bek – Gabinet Marszałka
Justyna Sokołowska – Gabinet Marszałka
Marcin Garlak – Departament Rozwoju Regionalnego
Anita Wnuk – Departament Rozwoju Regionalnego
Magdalena Fąfara - Departament Rozwoju Regionalnego
Tomasz Zimny – Departament Organizacyjny
Prezentacja „Innowacyjne Podkarpackie” w Parlamencie Europejskim to pierwsza próba pokazania
Europie regionu jako miejsca urokliwych krajobrazów i nowoczesnych technologii. Podkarpackie
stoisko było nie lada konkurencją dla odbywającego się tuż obok festiwalu polskich filmów. 20
września obszerny holl na trzecim piętrze budynku Altiero Spineli rozbrzmiewał gwarem polskich
rozmów. A to za sprawą odbywających się tym miejscu dwóch dużych imprez: Innowacyjne
Podkarpackie i Festiwalu Polskich Filmów. Ekspozycja naszego regionu przygotowana wspólnie
przez urząd marszałkowski, urząd miasta, stowarzyszenie Dolina Lotnicza i europsłankę Elżbietę
Łukacijewską miała przełamywać stereotypy w postrzeganiu Podkarpacia jako regionu pięknych
krajobrazów ale leżącego na opłotkach cywilizacyjnych przemian. Wystawa miała przekonać
zwiedzających, że oprócz urody podkarpackich krajobrazów region jest miejscem innowacyjnych
inwestycji z dziedziny wysokich technologii związanych zwłaszcza z przemysłem lotniczym.
Delegacji Podkarpacia przewodniczyli marszałek Mirosław Karapyta i szefowa Sejmiku Teresa
Kubas-Hul. Wśród gości podkarpackiego stoiska dostrzec można było wiele znanych twarzy:
ambasador Polski przy UE Jan Tombiński, posłowie Jacek Sariusz-Wolski, Joanna Senyszyn, Marek
Siwiec, Janusz Zemle, Jarosław Kalinowski, Bogusław Sonik. Rolę gospodarza wystawy pełniła
posłanka z Podkarpacia Elżbieta Łukacijewska. Występujący w części oficjalnej mówcy podkreślali,
że rozwój takich regionów, jak Podkarpacie jest łatwiejszy i szybszy dzięki wsparciu
modernizacyjnych projektów z budżetu Unii Europejskiej. Przygotowana przez Podkarpacie
prezentacja multimedialna przekonywała, że zainwestowane w regionie europejskie pieniądze nie są
marnowane, ale służą budowaniu stabilnych podstaw rozwoju regionu. Marszałek Mirosław Karapyta
podkreślił, że inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną regionu, lotnisko, naukę – to tworzenie
przyczółków do przyszłego rozszerzania UE na wschód. Dla naszego regionu perspektywa wstąpienia
Ukrainy do UE ma kapitalne znaczenie, bo tworzy nowe impulsy do rozwoju gospodarczego
pogranicza i likwiduje bariery komunikacyjne związane istnieniem granicy i obowiązku wizowego.
Multimedialną prezentację walorów regionu, wydawnictwa promocyjne i gadżety reklamowe przebiła
jednak tradycyjna kuchnia podkarpacka, która kusiła zapachem, smakiem, wyglądem wędlin i
pierogów przygotowanych przez firmę „Jasionka” z Dukli i „Pierożek” z Krosna. Paweł Krajmas –
właściciel firmy wędliniarskiej „Jasiołka” przekonywał, że powodzenie swoich wyrobów zawdzięcza
innowacyjnej metodzie konserwowania mięsa serwatką a nie środkami chemicznymi. W tym wypadku
innowacja polega na odtworzeniu starych receptur, które nadają wyrobom niepowtarzalny smak i
zapach. To nie pierwsza próba dotarcia do serc europejczyków przez żołądek – na przełomie marca i
kwietnia swoje wyroby zaprezentowali tu podkarpaccy winiarze i producenci wędlin.
Koszt wyjazdu: 32 958 zł (całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 179 210 zł w tym refundacja
kosztów z PO KL oraz Budżetu Państwa w ramach programu realizowanego przez
Województwo Podkarpackie 146 252 zł)
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18 września 2011 r., Nowojaworosk (Ukraina)
Przewóz materiałów promocyjnych
Józef Przyszły – Departament Organizacyjny
Przewóz materiałów dla Nowojaworowskiej Rejonowej Administracji Państwowej.
Całkowity koszt: 155,34 zł
29 września – 1 października 2011 r., Zlin (Czechy)
Targi Perła Zlinska
Zofia Kasperek – Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Wojciech Słowik – Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Krystian Zachwiej – Departament Organizacyjny
Podczas dwóch dni targów bogaty asortyment podkarpackich produktów tradycyjnych
i regionalnych tj. wędlin, pieczywa ciast, powideł, owoców i warzyw cieszył się olbrzymim
zainteresowaniem zarówno ze strony władz Kraju Zlinskiego jak również jego mieszkańców jak i
przedsiębiorców. Wyjazd do Czech był doskonałą okazją do promocji naszych produktów
żywnościowych wysokiej jakości, a także doprowadził do pogłębienia współpracy międzynarodowej
między naszymi regionami i do wymiany doświadczeń. Ustalono, że Producenci żywności z Kraju
Zlinskiego wezmą udział w Targach „EKOGALA 2012” w Rzeszowie.
Całkowity koszt wyjazdu: 12 310,10 zł
3 – 6 października 2011 r., Kijów (Ukraina)
Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych
Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki
Katarzyna Sołek – Gabinet Marszałka
Blisko 600 podmiotów z 40 krajów świata uczestniczy w 18 Międzynarodowym Salonie
Turystycznym „Ukraina 2011”, który w dniach 4-6 października w Kijowie. Wśród wystawców
prezentuje się także województwo podkarpackie.
Rynek ukraiński jest jednym
z kluczowych rynków, jeśli chodzi o turystykę przyjazdową do województwa podkarpackiego.
Według szacunków w 2010 roku co czwarty turysta zagraniczny w regionie pochodził z Ukrainy.
Obecność województwa podkarpackiego na tych targach ma dla nas szczególne znaczenie
strategiczne, gdyż wiemy, że jest to region cieszący się szczególnym zainteresowaniem na Ukrainie –
powiedział podczas rozmowy z Wicemarszałek Anną Kowalską Dyrektor Polskiego Ośrodka
Informacji Turystycznej w Kijowie Włodzimierz Szczurek. Stoisko naszego regionu jest częścią
stoiska krajowego Polski, które tradycyjnie należy do najczęściej odwiedzanych podczas kijowskich
targów. Podkarpackie reprezentują w tegorocznej edycji: Wicemarszałek Anna Kowalska, Dyrektor
Departamentu Promocji i Turystyki Jarosław Reczek, Dyrektor Biura Podkarpackiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej Jan Sołek a także podkarpaccy przedsiębiorcy z branży turystycznej.
Całkowity koszt wyjazdu: 11 151,36 zł
7 – 25 października 2011 r., Bruksela (Belgia)
Praca w Przedstawicielstwie Województwa Podkarpackiego
Sylwester Pokrywka – Gabinet Marszałka
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- spotkania robocze, korespondencja elektroniczna, kontakt telefoniczny z Przedstawicielką BadeniiWirtembergii dot. organizacji konferencji w ramach konglomeratu na Open Days 2011;
- korespondencja elektroniczna, kontakt telefoniczny z firmą cateringową obsługującą
międzyregionalne spotkanie w siedzibie Badenii-Wirtembergii odbywające się w ramach Open Days
2011;
- udział w międzyregionalnym spotkaniu w siedzibie Badenii-Wirtembergii, które odbywało się w
ramach Open Days 2011;
- udział we wspólnej konferencji 16 województw „Miejski wymiar polityki spójności”;
- udział w wystawie Domu Polski Wschodniej „Colours of Jazz” w Parlamencie Europejskim;
- spotkanie robocze z przedstawicielami 15 biur regionalnych nt. organizacji wspólnej konferencji nt.
międzynarodowych korytarzy transportowych TEN-T ;
- korespondencja elektroniczna, kontakt telefoniczny z Departamentem Rozwoju Regionalnego w
sprawie przygotowania przemówienia Marszałka Mirosława Karapyty na konferencję dot.
międzynarodowych korytarzy transportowych TEN-T;
- spotkanie robocze z przedstawicielami 15 biur regionalnych nt. organizacji wspólnej konferencji
poświęconej Partnerstwu Wschodniemu;
- korespondencja elektroniczna, kontakt telefoniczny z przedstawicielem Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Pawłem Bińczyckim, nt. organizacji wystawy w Komitecie Regionów;
- korespondencja elektroniczna, kontakt telefoniczny z biurem Poseł do Parlamentu Europejskiego E.
Łukacijewską i Podkarpacką Fundacją Rozwoju Kultury w celu realizacji wystawy „Create with
Nature – Bieszczady 2011” w listopadzie 2012 r.;
- udział w pracach nad przygotowaniem Planu Działań Wspólnych Domu Polski Wschodniej na rok
2012;
- organizacja wyjazdowego posiedzenia Komisji Współpracy z Zagranicą, Promocji
i Turystyki Sejmiku Województwa Podkarpackiego;
- udział w spotkaniu z przedstawicielami innowacyjnych firm z Kraju Saary;
- przygotowanie tematów wizyt studyjnych na rok 2012;
- bieżące przekazywanie informacji do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego;
- konsultowanie spraw z kier. K. Stachowicz, Oddział Współpracy Międzynarodowej;
- udział w spotkaniach Przedstawicieli Województw wchodzących w skład Domu Polski Wschodniej;
- aktualizacja strony internetowej www.eastpoland.eu.
Całkowity koszt wyjazdu: 6 084,52 zł
7 – 13 października 2011 r., Bruksela (Belgia)
Udział w Open Days 2011 „Miasteczko Polskie”. Promocja Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz Funduszy Europejskich
w województwie podkarpackim.
Wioletta Rejman – Departament Rozwoju Regionalnego
Marzena Żmuda - Departament Rozwoju Regionalnego
Tomasz Sanecki - Departament Rozwoju Regionalnego
Kasper Bosek – Departament Rozwoju Regionalnego
Tomasz Zimny - Departament Organizacyjny
Krystian Zachwiej – Departament Organizacyjny
Promocja
projektów współfinansowanych
z Funduszy Europejskich
zrealizowanych
w województwie podkarpackim: Rozbudowa i poprawa atrakcyjności Muzeum Przemysłu Naftowego i
Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego
regionu, Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo – badawczej Politechniki Rzeszowskiej,
Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – II etap (w tym:
Dostosowanie morfologii powierzchni szkła do specyfiki oddziaływania promieniowania słonecznego
dla różnych stref geograficznych i gatunków roślin oraz Budowa prototypu płatowca bezogonowego
wykorzystującego zjawisko nośności wirowej).

35

Całkowity koszt wyjazdu: 194 646,40 zł (Koszt przedsięwzięcia został pokryty z projektu „Wsparcie
procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno – promocyjnym w 2011
roku” Pomoc Techniczna RPO WP).
10 – 14 października 2011 r., Bruksela (Belgia)
Udział w Open Days 2011
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Tomasz Ciechanowski – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Piotr Czerepiuk - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Katarzyna Stachowicz – Gabinet Marszałka
Paulina Bąk – Jachna - Gabinet Marszałka
Anita Wnuk – Departament Rozwoju Regionalnego
Marcin Garlak – Departament Rozwoju Regionalnego
Andrzej Łyszczarz - Departament Rozwoju Regionalnego
Udział przedstawicieli Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie projektu systemowego w
9th European Week of Regions and Cities Brussels 10-13 October 2011 (OPEN DAYS 2011)
w konglomeracie "Greater Region and Upper Rhine Metropolitan Region", w skład którego
weszły: - Alzacja (Francja) – lider konglomeratu, - Badenia-Wirtembergia (Niemcy) – wicelider, Nadrenia-Palatynat (Niemcy), - Kraj Saary (Niemcy), - Wspólnota Niemieckojęzyczna Belgii, Lotaryngia (Francja), - 5 kantonów Północno-Zachodniej Szwajcarii, - Walonia (Belgia), Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Infrastruktury - Departament Planowania Przestrzennego
(Luksemburg). Podczas panelu dyskusyjnego "Elaboration and implementation of governance tools
for crossborder and interregional cooperation", który odbył się 11 października 2011 roku w siedzibie
Przedstawicielstwa Badenii-Wirtembergii, Województwo Podkarpackie reprezentowane przez Pana dr
Mirosława Karapytę – Marszałka Województwa miało 20 min. prelekcję pt. „Wpływ inicjatyw
klastrowych
na
rozwój
gospodarki
regionalnej
oraz
ich
oddziaływanie
na współpracę transgraniczną i rozwój Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT)”.
W prelekcji została przedstawiona m.in. współpraca transgraniczna z partnerami (Słowacją, Czechami
i Ukrainą) oraz jej oddziaływanie na rozwój regionu w tym na rozwój PPNT. Cała konferencja została
przetłumaczona na język polski. Przygotowano również stoisko, na którym zaprezentowane zostały
produkty regionalne (poczęstunek) oraz materiały promocyjne o województwie. W ramach odbytego
wyjazdu Pan Marszałek Mirosław Karapyta odwiedził zorganizowane przez MRR „Polskie
Miasteczko”, w którym swój punkt wystawienniczy miało także Województwo Podkarpackie.
Ponadto przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli w niżej wymienionych warsztatach,
które odbyły się w dniach 11-13.10.2011r. :
Cultural and creative industries: Innovation and smart specialization strategies,
Elaboration and implementation of governance tools for cross-border and inter-regional
cooperation,
Unlocking innovation and efficiency at local level,
Opportunities and Challenges for the Outermost Regions,
VI High-Level EU-China Seminar on regional policy co-operation.
Całkowity koszt wyjazdu: 79 034,22 zł (W ramach projektu systemowego pn. „Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w
województwie podkarpackim” rozliczone zostały w/w koszty za wyjątkiem kosztów delegacji
Pana Dyrektora Tomasz Ciechanowskiego tj. zrefundowano 73 180,54 zł) = 5 853,68 zł
13 – 15 października 2011 r., Truskawiec (Ukraina)
Udział w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym
Sławomir Miklicz – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Katarzyna Sołek – Gabinet Marszałka
Piotr Dudek – Departament Organizacyjny
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W dniach 14 - 15 października 2011 roku Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Sławomir
Miklicz wziął udział w XI Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Truskawcu, na Ukrainie.
Międzynarodowe Forum to prestiżowe przedsięwzięcie, które umożliwia przedstawicielom państw
i środowisk biznesowych nawiązywanie nowych kontaktów oraz wymianę doświadczeń.
W tegorocznym Forum uczestniczyło ponad 650 osób z 22 krajów świata, min. z Polski, Ukrainy,
Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii a także Stanów Zjednoczonych i Kanady. Głównymi
tematami poruszanymi podczas tego wydarzenia były kwestie nowej polityki ekonomicznej,
konkurencyjności i innowacyjności, rozwoju regionalnego i strategicznych projektów
infrastrukturalnych. Gościem specjalnym Forum w Truskawcu był Wicepremier Ukrainy, Minister
Polityki Społecznej Serhiy Tihipko. Członek Zarządu Województwa, Sławomir Miklicz wraz
z Wicewojewodą Podkarpackim Andrzejem Regułą spotkali się z Przewodniczącym Lwowskiej
Obwodowej Administracji Państwowej Mychajłem Cymbaliukiem. Tematem rozmów były m.in.
możliwość powołania grup roboczych funkcjonujących w ramach Porozumienia o współpracy
międzyregionalnej oraz stworzenie wspólnego planu działań na rok 2012. Poruszono również kwestię
powstania Domu Polskiego we Lwowie. Forum w Truskawcu było także okazją do spotkania
z nowym Konsulem Generalnym RP we Lwowie, Panem Jarosławem Drozdem.
Całkowity koszt wyjazdu: 2 890,01 zł
13 – 14 października 2011 r., Lwów (Ukraina)
Udział w Targach Tour Expo
Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki
Kamil Czyż - Departament Promocji i Turystyki
Janusz Skoczylas - Departament Organizacyjny
Prezentacja oferty turystycznej województwa podkarpackiego dla potencjalnych turystów ukraińskich.
Organizacja
warsztatów
dotyczących
oferty
województwa
dla
dziennikarzy
i touroperatorów. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla dziennikarzy ukraińskich. Reklama
województwa w prasie ukraińskiej. Przed targami zorganizowany został objazd studyjny po
województwie dla dziennikarzy ukraińskich.
Całkowity koszt wyjazdu: 31 448,44 zł (w tym koszt stoiska 29 753,70 zł)
19 – 22 października 2011 r., Zadar (Chorwacja)
Podpisanie umowy o współpracy międzyregionalnej
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Wojciech Trzaska – Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka
Katarzyna Stachowicz – Gabinet Marszałka
Piotr Kwaśniak – Gabinet Marszałka
Krystian Zachwiej – Departament Organizacyjny
W dniach 19 – 22 października 2011r. Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta
przebywał z oficjalną wizytą w Zadarze (Republika Chorwacji). Celem wyjazdu było podpisanie
Umowy o współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim a Województwem
Zadarskim. Na jej mocy regiony będą realizować współpracę w następujących obszarach: rozwój
przedsiębiorczości, handlu, inwestycji i innych form kooperacji gospodarczej, kultura i sztuka,
edukacja, sport i wymiana młodzieży, turystyka, ochrona środowiska, rolnictwo, ochrona zdrowia.
Obecny podczas uroczystości podpisania Umowy Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu
Wiesław Tarka podkreślił wagę przystąpienia Chorwacji do UE. W swoim wystąpieniu wskazywał na
szanse rozwoju społeczeństw dzięki korzystaniu z funduszy i programów unijnych. Żupan
Województwa Zadarskiego Stipe Zrilić podkreślił natomiast znaczenie bardzo dobrych relacji polsko-
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chorwackich na szczeblu krajowym i regionalnym oraz podziękował za wsparcie jakiego udzieliła
Polska podczas negocjacji akcesyjnych Chorwacji z Unią Europejską. Marszałek Mirosław Karapyta
wyraził zadowolenie z faktu, iż podpisywana umowa jest pierwszą tego typu umową partnerską
między polskim a chorwackim regionem. Wymienił także liczne instrumenty finansowe, z których
skorzystało Podkarpackie podczas siedmioletniej obecności Polski w Unii Europejskiej. Wyraził
przekonanie, iż Województwo Zadarskie skorzysta z doświadczeń naszego regionu w
wykorzystywaniu funduszy unijnych w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. W
ramach wizyty w Chorwacji delegacja z Województwa Podkarpackiego uczestniczyła również w
obradach Okrągłego Stołu, które poświęcone były wymianie doświadczeń pomiędzy polskimi
i chorwackimi ekspertami sektora rolniczego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii pozyskiwania
finansowego wsparcia z funduszy UE oraz modeli stowarzyszeń i grup producentów żywności. W
grupie ekspertów z Województwa Podkarpackiego znaleźli się: prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej
Stanisław Bartman, prezes Podkarpackiego Centrum Hurtowego "Agrohurt" Adam Dziedzic,
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Jerzy
Wiśniewski, właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „SZAREK” Andrzej Szarek oraz właściciel
specjalistycznego gospodarstwa sadowniczego Marian Szeliga.
Całkowity koszt wyjazdu: 18 116,46 zł
23 - 30 października 2011 r., Strasburg (Francja)
Udział w dyskusji dot. „Perspektyw rozwoju towarowych gospodarstw rolnych oraz spółdzielni
UE”
Marcin Ciźla – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Podczas seminarium uczestnicy mogli zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi
wykorzystywanymi w poszczególnych krajach Wspólnot Europejskich (szczególnie we Francji) oraz
wymienić doświadczenia w dziedzinie rozwoju i modernizacji rolnictwa. Dyskutowano na temat
Wspólnej Polityki Rolnej Unii europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020
oraz jednolitego rynku. Ponadto przeprowadzono wizytację gospodarstw rolnych, spółdzielni,
instytucji około rolniczych oraz obsługi rolnictwa. W dyskusji wzięli udział prof. Andrzej
Babuchowski, Radca Minister – Koordynator Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Stałego
Przedstawicielstwa RP przy UE oraz Pan Krystian Kęciek – Pierwszy Sekretarz, Radca Wydziału
Rolnictwa i Rybactwa Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz Martine Cordel (Miejscowa Izba
Rolnicza).
Całkowity koszt: Koszt w całości został zrefundowany przez sekretariat Generalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich.
24 – 26 października 2011 r., Dachau/Monachium (Niemcy)
Otwarcie wystawy poświęconej Księdzu Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu
Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Magdalena Szpytma – Gabinet Marszałka
Tomasz Zimny – Departament Organizacyjny
W dniu 25 października 2011 roku delegacja Województwa Podkarpackiego uczestniczyła
w uroczystym otwarciu wystawy poświęconej życiu i działalności Księdza Kardynała Adama
Kozłowieckiego. Samorząd Województwa reprezentowali Anna Kowalska, Wicemarszałek
Województwa Podkarpackiego, Teresa Kubas-Hul, Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Podkarpackiego oraz Bogdan Romaniuk Radny Sejmiku Województwa i jednocześnie Wiceprezes
Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”. Delegacja zwiedziła były
obóz koncentracyjny KL Dachau, w którym przez 5 lat był więziony Ksiądz Kardynał Kozłowiecki.
Pod tablicą upamiętniającą polskie ofiary hitleryzmu przedstawiciele samorządu złożyli kwiaty.
Ważnym punktem programu było spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w Monachium z Konsul
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Generalnym RP – Elżbietą Sobótką. Wieczorem w Miejscu Pamięci na terenie byłego obozu
koncentracyjnego KL Dachau otwarto uroczyście wystawę poświęconą życiu i działalności Księdza
Kardynała Adama Kozłowieckiego. W ekumenicznym nabożeństwie i w samej uroczystości otwarcia
wystawy wzięli udział, m.in.: Konsul Generalny RP w Monachium Elżbieta Sobótka, biskup
pomocniczy archidiecezji Monachium Bernhard Hasslberger, burmistrz Dachau Peter Bürgel,
delegacja Samorządu Województwa Podkarpackiego, przedstawiciel rzeszowskiego oddziału IPN,
przedstawiciele władz powiatu kolbuszowskiego oraz wójt Majdanu Królewskiego (gdzie urodził się
kardynał Kozłowiecki). Obecni byli również byli więźniowie obozu Dachau oraz ich rodziny.
Wystawa „Z otwartymi dłońmi… w poszukiwaniu pojednania” prezentuje osobę Księdza Kardynała
Kozłowieckiego, jego życie, a także działalność duszpasterską i społeczną. Ekspozycja została
przygotowana przez historyków z rzeszowskiego Oddziału IPN we współpracy z Fundacją im.
Księdza Kardynała Kozłowieckiego „Serce bez granic”, Urzędem Marszałkowskim Województwa
Podkarpackiego oraz powiatem kolbuszowskim.
Całkowity koszt wyjazdu: 9 100 zł
24 – 27 października 2011 r., Holandia (Haga)
Udział w szkoleniu ekspertów COIE
Marcin Dojnik – Departament Strategii i Planowania Przestrzennego (Centrum Obsługi Inwestora i
Eksportera)
W ramach szkolenia nawiązano kontakty z następującymi instytucjami i osobami:
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej w Hadze:
Prelegent: Tadeusz Postepski, I Radca, Kierownik Wydziału
Kamila Krystkiewicz, specjalista
Piotr Kulik, I sekretarz
Maria Czosnek, specjalista
Stowarzyszenie Przedsiebiorców Polsko-Niderlandzkich:
Prelegent: Jarosław Solowski, Pzezes Stowarzyszenia
Kamer van Koophandel Den Haag:
Prelegent: Paulien Dirkzwager, Kierownik Zespołu ds. Spraw Zagranicznych
FENEDEX:
I Prelegent: Frannie Flinterman, Manager Export Knowledge Center Fenedex
II Prelegent: Michel de Bruin, Sales Manager Eunite
II Prelegent: Raymont Schloss, owner of Schloss Consultancy and Montana Foods Trade
Agency.
NL EVD International:
Edwin Ouwejan, Członek Zarzadu NL Agency
Rob Sterkman, Doradca rynkowy ds. Polski i Chorwacji
Anita Wemmenhove, Doradca ds. strategii i rozwoju
Nelleke Marrazza, Starszy Doradca ds. Inwestycji Netherlands Foreign Investment Agency
Opis pozyskanej wiedzy i doświadczeń:
Stosowanie najlepszych praktyk na podstawie doświadczeń WPHI w Hadze, przyciąganie BIZ do
Polski, wsparcie polskiego eksportu, networking – zdobywanie kontaktów i wiedzy o rynku,
niskobudżetowe działania promocyjne. Ponadto współpraca ze środowiskiem Polonii gospodarczej w
Holandii, działania Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polsko-Niderlandzkich. zapoznano się z
działalnością i struktura organizacyjną Izby Handlowej. Wskazano jak Izba Handlowa wspiera MŚP
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oraz jak aktywnie pomaga przedsiębiorcom. W drugim panelu pt. „Biznes w Europie”
zaprezentowano: strukturalne podejście do biznesu zagranicznego i możliwości penetracji rynku
holenderskiego, trendy gospodarcze oraz możliwości dla firm polskich, różnice kulturowe. Trzeci
panel obejmował zagadnienia z zakresu „Dobre praktyki w handlu”: plan polityki eksportowej,
zdefiniowanie rynku, wybór strategii początkowej, istota aspektów prawnych, warunki dostaw
i płatności.
Całkowity koszt wyjazdu: 688,15 zł (Koszty zostały uregulowane na podstawie noty księgowej nr
54/2011 z dnia 17.11.2011 wystawionej na firmę Conart Sp. z o.o.)
24 – 27 października 2011r., Barcelona (Hiszpania)
Udział w konferencji „Zmiany w sektorze gospodarowania odpadami”.
Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
O tym jak funkcjonuje nowoczesny system odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz
nowoczesne zakłady utylizacyjne dyskutowano w czasie konferencji i warsztatów „Miasta przyszłości.
Zmiany w polskim sektorze gospodarki odpadami”, zorganizowanych w Barcelonie – stolicy
Katalonii. Wzięli w nich udział Członek Zarządu Województwa Lucjan Kuźniar oraz dyrektor
Departamentu Ochrony Środowiska UMWP Andrzej Kulig. W konferencji uczestniczyli także
między innymi Konsul Generalny RP w Barcelonie Marzenna Adamczyk oraz Ernest Maragall wiceprezes Katalonii Foundation Europe. Barcelona wybrana została nieprzypadkowo. Jest ona
modelowym przykładem rozwiązania problemów z utylizacją śmieci w aglomeracji miejskiej.
Powstały tu wzorce zarządzania odpadami, które stosuje obecnie wiele europejskich miast. Hiszpanie
chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, prezentując jak w praktyce funkcjonują zastosowane
przez nich procedury. W Polsce nowe przepisy dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych
zaczną obowiązywać już 1 stycznia 2012 roku, a całkowicie wdrożone muszą zostać od 1 lipca 2013
roku. Podkarpackie musi do tego czasu zaplanować nowy system gospodarki odpadami na swoim
obszarze, stąd korzystanie z doświadczeń innych miast i regionów. Barcelona uważana jest w Europie
za doskonały przykład wykorzystania technologii na rzecz środowiska. Ma to pozytywny wpływ na
przekształcanie miasta w centrum rozwoju gospodarczego i społecznego na poziomie
międzynarodowym. W czasie wizyty w Katalonii Wicemarszałek Lucjan Kuźniar spotkał się także
z hiszpańskich przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą z Podkarpaciem.
Całkowity koszt wyjazdu: 7 614,75 zł
5 listopada – 16 grudnia 2011 r., Bruksela (Belgia)
Praca w przedstawicielstwie Województwa Podkarpackiego w Brukseli
Sylwester Pokrywka – Gabinet Marszałka
W dniach od 5 listopada 2011 r. do 16 grudnia 2011 r. w ramach delegacji zagranicznej, podinspektor
w Gabinecie Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
(UMWP), Sylwester Pokrywka, wykonywał zadania związane z funkcjonowaniem biura
Przedstawicielstwa Województwa Podkarpackiego w Brukseli. Pracownik rozpoczął pracę w biurze
Przedstawicielstwa Regionalnego Woj. Podkarpackiego w Brukseli od przygotowania wyjazdowego
posiedzenia Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, która przebywała w Belgii w dniach 6-10 listopada. W tych dniach pracownik
opiekował się delegacją z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego. 7 listopada pracownik
wraz z delegacją z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego wziął udział we wspólnej
konferencji 16 województw „TEN-T na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju regionów”.
Jednym z prelegentów był p. Mirosław Karapyta, Marszałek Województwa Podkarpackiego. Celem
konferencji było przedstawienie TEN-T w kontekście rozwoju regionalnego, jak również podkreślenie
faktu, iż europejska polityka transportowa ze względu na jej ogromne znaczenie dla zintegrowanego
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rozwoju zarówno poszczególnych regionów, jak i całego terytorium Unii Europejskiej nie powinna
być traktowana jako polityka sektorowa. Powinna być ona połączona z innymi politykami UE, które
mają wpływ na rozwój regionalny. 9 listopada pracownik wraz z delegacją z Urzędu
Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego wziął udział we wspólnej konferencji 16 województw
„Lokalny i regionalny wymiar Partnerstwa Wschodniego”. Również podczas tej konferencji p.
Mirosław Karapyta, Marszałek Województwa Podkarpackiego był jednym z prelegentów. Konferencja
była doskonałą okazją do zapoznania się zarówno z punktem widzenia polskich regionów, jak również
władz regionów objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego w zakresie priorytetów polskiego
rządu w tym temacie. Ponadto podjęta została dyskusja dotycząca oczekiwań odnośnie przyszłych
działań wybranych platform tematycznych funkcjonujących w ramach Partnerstwa Wschodniego. W
okresie od 7 listopada do 15 grudnia pracownik prowadził korespondencję elektroniczną oraz
nawiązywał kontakt telefoniczny z przedstawicielem Uniwersytetu Rzeszowskiego, p. Pawłem
Bińczyckim, nt. organizacji wystawy w Komitecie Regionów. Organizacja wystawy stworzyła szansę
ukazania talentu plastyków z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego „Printmaking Graphic”.
Współczesna grafika z Podkarpacia wzbudziła spore zainteresowanie nie tylko wśród uczestników
wieczoru wigilijnego (14-12-2011), lecz również licznych gości odwiedzających w terminie 5-16
grudnia gmach Komitetu Regionów. W okresie od 7 do 29 listopada pracownik prowadził
korespondencję elektroniczną oraz nawiązywał kontakt telefoniczny z biurem Poseł do Parlamentu
Europejskiego E. Łukacijewskiej (p. J. Słota, p. I. Słota) i Podkarpacką Fundacją Rozwoju Kultury
(p. J. Ostrowski ) w celu realizacji wystawy „Create with Nature – Bieszczady 2011”. Prezentacja
ekspozycji w Brukseli była zakończeniem 6 miesięcznego projekt kulturalnego pod tą samą nazwą:
Tworzyć z naturą – Bieszczady 2011. Dwujęzyczna „podróżująca ekspozycja” ukazująca piękno
Bieszczadów, powstała przy współpracy z gminami powiatu sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego i
do tej pory prezentowana była na ich terenie. Od 16 listopada pracownik prowadzi korespondencję
elektroniczną oraz nawiązuje kontakt telefoniczny z Filharmonią Podkarpacką (p. M. Gregorowicz) w
związku z organizacją koncertu dn. 24 styczniu 2012 r. w Brukseli. Od 21 listopada pracownik
prowadzi korespondencję elektroniczną oraz nawiązuje kontakt telefoniczny ze Stałym
Przedstawicielstwem RP przy UE w sprawie organizacji koncertu Filharmonii Podkarpackiej dn. 24
stycznia 2012 r. w Brukseli. Przy okazji koncertu dn. 24 stycznia 2012 r. w Brukseli odbędzie się
uroczyste otwarcie wystawy prac z Podkarpackiego Trójmiasta tj. Jasła, Krosna i Sanoka. Również w
tym temacie pracownik prowadzi korespondencję elektroniczną oraz nawiązuje kontakt telefoniczny z
p. J. Sową i p. W. Pajestką. 17 listopad pracownik nawiązał kontakt ze Stałym Przedstawicielstwem
Danii w celu zaproszenia p. J. Alvi do uczestnictwa w organizowanej 17 stycznia 2012 r. kawie
z ekspertem. Zaproszenie zostało przyjęte, a przedstawiciel Stałego Przedstawicielstwa Danii
zapowiedział swoją obecność.
Całkowity koszt wyjazdu: 11 494,72 zł
6 – 10 listopada 2011 r., Bruksela (Belgia)
Udział w konferencjach „TEN-T na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju regionów”,
„Lokalny i regionalny wymiar Partnerstwa Wschodniego” oraz w wyjazdowym posiedzeniu
Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Mirosław Karapyta- Marszałek Województwa Podkarpackiego
Sławomir Miklicz – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Wojciech Trzaska- Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka
Antoni Jeż – Dyrektor Kancelarii Sejmiku
Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki
Piotr Kwaśniak – Gabinet Marszałka
W ramach trwającej polskiej prezydencji w Radzie UE przedstawicielstwa polskich regionów w
Brukseli,
Komitet
Regionów
oraz
Związek
Województw
RP
zorganizowali
w Brukseli cykl konferencji. W dwóch z nich udział wzięli przedstawiciele Województwa
Podkarpackiego, na czele z Marszałkiem Mirosławem Karapytą oraz Przewodniczącą Sejmiku
Województwa Podkarpackiego Teresą Kubas - Hul:
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 7 listopada 2011 r. - „TEN-T na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju regionów”,
 9 listopada 2011 r., - „Lokalny i regionalny wymiar Partnerstwa Wschodniego”.
Pierwsza z ww. konferencji poświęcona była rozwojowi europejskiej sieci połączeń drogowych i
kolejowych oraz lotnisk. Zagadnienie to stanowi realizację zasady zrównoważonego rozwoju, który
służy całej europejskiej wspólnocie dzięki generowaniu rozwoju gospodarczego i działa na rzecz
wyrównywania szans regionów zapóźnionych w rozwoju. Na Podkarpaciu dobrze rozumie się ten
problem, dlatego wysiłek władz samorządowych i rządowych w ostatnich latach skoncentrowany jest
na rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej. Od początku obecnej kadencji Zarząd Województwa
Podkarpackiego zabiega w Brukseli i gronie województw Polski Wschodniej o wpisanie do sieci
TEN-T drogi szybkiego ruchu Via Carpatia. Konferencja składała się z trzech paneli tematycznych:
„Aktywizacja gospodarcza i ekonomiczne aspekty transportu”, „Zarządzanie rozwojem w strefach
korytarzy” oraz „Środowisko i zarządzanie przestrzenią”, a wśród jej prelegentów znaleźli się:
Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, pierwszy Wiceprzewodniczący
Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel Siso, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
RP Maciej Jankowski, Dyrektor Generalny w Dyrekcji ds. Mobilności i Transportu Komisji
Europejskiej Matthias Ruete, Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Transportu i
Turystyki Mathieu Grosch. Uczestnicy paneli dyskusyjnych zastanawiali się nad wpływem rozwoju
sieci transportowej na aktywizację gospodarczą regionów, problematyką zarządzania rozwojem w
strefach korytarzy transportowych oraz wpływem rozwoju TEN-T na środowisko. Marszałek
Mirosław Karapyta zwrócił uwagę na ciągle niezaspokojone potrzeby nowych krajów UE w zakresie
sieci transportowej: „Rozwój infrastruktury w ramach sieci TEN-T jest gwarancją pełnej integracji i
spójności terytorialnej Europy. Jesteśmy świadomi tego faktu, dlatego jednym z celów polskiej
Prezydencji jest umożliwienie stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego w całej
UE. Dostrzegamy również potrzebę wzmocnienia połączeń transportowych pomiędzy Wschodnimi i
Zachodnimi krajami UE oraz z sieciami transportowymi państw trzecich, zwłaszcza wschodnimi
sąsiadami UE”. Pan Marszałek przypomniał także, że w poprzedniej perspektywie finansowej nowi
członkowie UE otrzymali niewielką część ogólnej kwoty przeznaczonej na inwestycje w infrastrukturę
komunikacyjną. – „Inwestycje dotyczące sieci TEN-T dotychczas były realizowane przede wszystkim
w zachodniej części UE, a środki finansowe wydatkowane na ten cel w krajach przyjętych do UE w
2004 r. stanowiły dotychczas tylko niewielki procent z kwoty przeznaczonej na sieć TEN-T wynoszącej
ponad 8 mld euro. Polska od 2005 r. uzyskała dofinansowanie do projektów transportowych w
wysokości tylko 75 mln euro. Dlatego też, polskie regiony są zdania, że w kolejnej perspektywie
finansowej UE należy przyjąć takie rozwiązania finansowe aby należycie uwzględnić różnice w
poziomie rozwoju infrastruktury starych i nowych państw członkowskich”. Marszałek Województwa
Podkarpackiego był również prelegentem podczas drugiej konferencji pn.: „Lokalny i regionalny
wymiar Partnerstwa Wschodniego”, która odbyła się 9 listopada 2011 r. w siedzibie Komitetu
Regionów w Brukseli. Wiele polskich województw od lat prowadzi współpracę z krajami objętymi
programem Partnerstwa Wschodniego: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i
Ukrainą. Konferencja była okazją do podsumowania doświadczeń w tej dziedzinie zarówno polskich
regionów, jak również władz regionów z krajów Partnerstwa. Debatowano również o planach
zdynamizowania tej europejskiej inicjatywy i zdiagnozowania ograniczeń w jej pełnym wdrożeniu.
Wśród prelegentów politycznej części konferencji znaleźli się również Komisarz ds. Rozszerzenia i
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Štefan Füle, Przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso
oraz pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Partnerstwa Wschodniego Krzysztof Stanowski.
W dyskusji głos zabierali przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, Komisji
Europejskiej, polskich województw, przedstawiciele samorządów krajów objętych Partnerstwem
Wschodnim oraz instytucji prowadzących współpracę z tymi krajami. Podczas swojego wystąpienia
Marszałek Mirosław Karapyta przypomniał o szczególnej roli Polski w zainicjowaniu i rozwijaniu
Partnerstwa Wschodniego. To właśnie w Polsce 8 września 2011 r. odbyło się inauguracyjne
posiedzenie corocznej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego –
CORLEAP, która skupia się szczególnie na wymianie dobrych praktyk. W Polsce została także
przyjęta wspólna deklaracja uczestników szczytu Partnerstwa w Warszawie 29 września 2011 r.
Deklaracja głosi, że Partnerstwo Wschodnie ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do
przyspieszenia procesu stowarzyszenia politycznego i dalszej integracji gospodarczej między Unią
Europejską a zainteresowanymi krajami dawnego ZSRR. Marszałek Karapyta podzielił się też z
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uczestnikami konferencji doświadczeniami Województwa Podkarpackiego w budowaniu relacji z
partnerami ze Wschodu. W tym kontekście wspomniał m.in. o tegorocznych Dniach Dobrosąsiedztwa,
które odbyły się na początku września na granicy polsko-ukraińskiej w pobliżu Przemyśla. Polskie
regiony komplementowała Mercedes Bresso, przewodnicząca Komitetu Regionów, która podkreślała
znaczenie samorządów lokalnych i regionalnych w projekcie Partnerstwa Wschodniego. Podczas
wizyty w Brukseli odbyło się również wyjazdowe posiedzenie Komisji Współpracy
z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Wzięli w nim udział:
Przewodniczący Komisji Dariusz Sobieraj, Przewodnicząca Sejmiku Teresa Kubas-Hul, Marszałek
Mirosław Karapyta, członek Komisji Władysław Turek oraz Dyrektor Kancelarii Sejmiku Antoni Jeż.
Obrady Komisji poświęcone były między innymi ocenie rocznej pracy Przedstawicielstwa
Województwa Podkarpackiego w Brukseli oraz sprawom związanym z planowanym podjęciem
współpracy województwa z Ukraińską Izbą Gospodarczą. Dyskutowano też m.in. o przyszłej
perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.
Całkowity koszt wyjazdu: 40 952,92 zł
9 – 11 listopada 2011 r., Belgrad (Serbia)
Prezentacja produktów regionalnych podczas
Niepodległości

„Wieczoru

Polskiego”

z

okazji

Dnia

Wiesław Baranowski – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Katarzyna Sołek – Gabinet Marszałka
Tomasz Zimny – Departament Organizacyjny
Z okazji Święta Niepodległości w polskiej ambasadzie w Serbii odbyło się przyjęcie wydane przez
polskiego ambasadora, na które przybyli liczni goście. Wśród ponad 600 uczestników bankietu był
premier Republiki Serbii Mirko Cvetković, ministrowie serbskiego rządu, przedstawiciele kancelarii
prezydenta, ambasadorowie akredytowani w Serbii, władze Belgradu, samorządowcy, przedsiębiorcy,
przedstawiciele wszystkich najważniejszych mediów oraz miejscowa Polonia. Podkarpackim
akcentem na belgradzkiej uroczystości była oferta kulinarna przygotowana przez Województwo
Podkarpackie, które zaprezentowało swoje produkty tradycyjne i regionalne. Oprócz poczęstunku
zaproszeni goście mieli także okazję zapoznania się z szeroką ofertą turystyczną naszego
województwa. Delegacja Urzędu Marszałkowskiego spotkała się również z Andrzejem Jasionowskim
ambasadorem RP w Belgradzie. Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy i promocji
Podkarpacia w Serbii. Ambasador zadeklarował pomoc w nawiązaniu współpracy z województwem
Čačak, położonym w południowo – zachodniej Serbii.
Całkowity koszt wyjazdu: 3 782,11 zł
13 – 14 listopada 2011 r., Iwano – Frankowsk (Ukraina)
Udział w spektaklu z okazji obchodów narodowego Święta Niepodległości.
Anna Kowalska- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Aleksander Wójcik – Departament Organizacyjny
„Serce śpiewa z radości, że w Iwano-Frankowsku spotkali się Słowianie! Niedawno
w Rzeszowie, mieście partnerskim Iwano-Frankowska, obchodziliśmy 20. rocznicę waszej
niezależności. Dziś i Ukraińcy, i Polacy z optymizmem spoglądają w przyszłość”. Tymi słowami
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska zwróciła się do miejscowych
włodarzy, przedstawicieli duchowieństwa różnych wyznań oraz niemalże 700-set osób zebranych na
sali teatru w Iwano-Frankowsku w dniu 13 listopada, kiedy to dwa narody wspólnie zgromadziły się,
aby obchodzić 93. rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. W uroczystościach
wzięli udział Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd oraz Mer Ivano-Frankowska Wiktor
Anuszkiewicius, którzy w ciepłych słowach wyrazili radość z niepodległości obu państw oraz
podkreślili konieczność podtrzymywania dobrosąsiedzkich stosunków. Wszystkie zabierające głos
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osoby życzyły państwu polskiemu oraz jego obywatelom dostatku, rozwoju oraz wielu sukcesów w
związku z przewodnictwem w UE. Uwieńczeniem obchodów Święta Niepodległości Polski w IwanoFrankowsku był spektakl „Lata 20, lata 30…” w wykonaniu artystów rzeszowskiego Teatru im.
Wandy Siemaszkowej. Spotkał się on z bardzo entuzjastycznym przyjęciem oraz owacją na stojąco.
Całkowity koszt wyjazdu: 720,72 zł
14 – 15 listopada 2011 r., Presov (Słowacja)
Udział w spotkaniu roboczym z Predsedą Preszovskim
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki
Paulina Bąk – Jachna – Gabinet Marszałka
Magdalena Barzycka- Gabinet Marszałka
Marek Antonik – Departament Organizacyjny
Krystian Zachwiej- Departament Organizacyjny
W dniach 14 – 15 listopada marszałek Mirosław Karapyta wraz z delegacją przebywał
z roboczą wizytą w Kraju Preszovskim (Słowacja). Od wielu lat współpraca z regionami słowackimi
ma istotne i strategiczne znaczenie dla naszego regionu. Pielęgnowanie wzajemnych relacji z
południowymi sąsiadami przynosi wymierne korzyści zarówno w sferze gospodarczej, społecznej jak i
kulturalnej. Podczas pierwszego dnia wizyty Peter Chudik, Predseda Presowskiego Samorządnego
Kraju zaprosił do rozmów nie tylko marszałka Karapytę ale także Zdenko Trebule - Predsedę
Samorządnego Kraju Koszyckiego. W trakcie trójstronnych negocjacji zaprezentowano potencjał
regionów, obszary wspólnych działań a także wyznaczono ramy przyszłej współpracy. W trakcie
drugiego dnia spotkania strona słowacka zorganizowała dyskusję w ramach okrągłego stołu
poświęconą zagadnieniom ruchu turystycznego w obszarach przygranicznych oraz rozbudowie sieci
połączeń drogowych. Obie dziedziny mają - w zgodnej opinii strony polskiej i słowackiej - kluczowe
znaczenie dla rozwoju współpracy międzyregionalnej. W debacie wzięli udział zarówno pracownicy
urzędu w Presowie jak i samorządowcy, którzy z ocenili realizowane projekty drogowe a także złożyli
kilka propozycji działań, które mogłyby zostać podjęte w ramach przyszłego naboru mikroprojektów
Programu Polska – Słowacja. Efektem przeprowadzonych rozmów jest katalog wspólnych
przedsięwzięć zaplanowanych na 2012 r. Najważniejszym z nich ma być kampania promocyjno informacyjna na temat budowy drogi Via Carpatia. Inne projekty to powołanie rady koordynacyjnej
ds. realizacji zapisów podpisanego porozumienia między Województwem Podkarpackim i Krajem
Preszovskim oraz podjęcie działań w ramach Polsko – Słowackiej Komisji Międzyrządowej.
Całkowity koszt wyjazdu: 1 356,30 zł
20 – 27 listopada 2011 r., Astana – Pietropawłowsk (Kazachstan)
Spotkanie z Akimem Obwodu Północno - Kazachstańskiego
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Katarzyna Sołek – Gabinet Marszałka
Na zaproszenie władz obwodu północno-kazachstańskiego oraz ambasadora RP w Astanie Jacka
Kluczkowskiego przebywała w Kazachstanie delegacja województwa podkarpackiego
z marszałkiem Mirosławem Karapytą na czele. Z marszałkiem do azjatyckiej republiki wybrali się
również podkarpaccy przedsiębiorcy: Marian Mirosław i Marian Szarek, starosta jarosławski Jerzy
Batycki, prezes spółki Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Stanisław Nowak. Kazachstan to owiane
ponurą sławą miejsce zasłania dla setek tysięcy polskich rodzin w XIX wieku i w czasie
stalinowskich czystek na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Ale dzisiaj to kraj zasobny w ropę
naftową, gaz ziemny i większość pierwiastków z tablicy Mendelejewa. To także miejsce, gdzie wielu
polskich przedsiębiorców robi dobre interesy. Program pobytu podkarpackiej delegacji przewidywał
połączenie kilku aspektów polskich interesów w Kazachstanie: odwiedziny ośrodków polonijnych
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oraz robocze kontakty z lokalną administracją obwodu północno-kazachstańskiego oraz liczną w tym
obwodzie Polonią. W tym roku przypada 75. rocznica wielkich wywózek osób narodowości polskiej
do Kazachstanu. Deportowano wówczas ponad 100 tysięcy Polaków. Obecnie Kazachstan
zamieszkuje około 50 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Część z nich to potomkowie zsyłanych na
Syberię w XIX w. uczestników polskich powstań. Inni to zesłańcy z okresu II wojny światowej.
Polacy rozsiani są po całym Kazachstanie. Największe osiedla Polaków znajdują się w obwodach
północnokazachstańskim, akmolińskim, karagandyńskim oraz ałmatyńskim. Istniejący w Kazachstanie
Związek Polaków Kazachstanu skupia 12 organizacji działających w głównych miastach w regionach
zamieszkałych przez Polaków. Przedstawiciele ZPK wchodzą w skład Zgromadzenia Narodu
Kazachstanu. Delegacja z Podkarpacia odwiedziła w stolicy kraju Astanie polską ambasadę, w
odległej 30 km od Astany miejscowości Akkol zwiedziła muzeum Alżir, które upamiętnia ofiary
funkcjonującego tu w latach 1937-1953 łagier, gdzie więziono „żony zdrajców ojczyzny”,
w tym 174 Polek. W Astanie odbyło się też spotkanie w Kazachstańskiej Giełdzie Towarowej, gdzie
omawiano możliwości współpracy gospodarczej podkarpackich firm z kazachskimi partnerami. W
Pietropawłowsku odbyło się spotkanie w Akimacie obwodu północnokazachstańskiego z pierwszym
zastępcą akima Aidarbekiem Saparowem, przedstawicielami izby przemysłowo – handlowej w
Pietropawłowsku oraz przedstawicielami biznesu. Podczas spotkania A. Saparow przekazał
marszałkowi projekt Porozumienia o współpracy międzyregionalnej, który po konsultacjach z MSZ
oraz zatwierdzeniu przez sejmik może zostać podpisane wiosną przyszłego roku. W Pietropawłowsku
było wiele okazji do spotkań z Polonią, bo w całym obwodzie, którego stolica jest Pietropawłowsk,
mieszka prawie połowa całej kazachstańskiej polskiej diaspory. Marszałek Karapyta wraz z delegacją
wziął udział w III Festiwalu Tańca Polskiego i w spotkaniach w szkołach z polskimi oddziałami
nauczania. Marszałek zaprosił dzieci z zespołu w Zielonym Gaju do udziału
w przyszłorocznym Polonijnym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych IwoniczuZdroju.
Całkowity koszt wyjazdu: 11 820,80 zł
25 – 26 listopada 2011 r., Vranov nad Toplą (Słowacja)
Udział w Międzynarodowym Festiwalu Grup Tanecznych nad Toplą i Wisłokiem
Anna Kowalska- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Janusz Skoczylas – Departament Organizacyjny
W dniach 25-26 listopada we Vranovie (Słowacja) miał miejsce „Międzynarodowy Festiwal Grup
Tanecznych nad Toplą i Wisłokiem”. Gościem honorowym Festiwalu była Wicemarszałek Anna
Kowalska. Na festiwalowej scenie przez dwa dni można było podziwiać grupy taneczne oraz występy
wokalne z Młodzieżowych Domów Kultury z Polski, Słowacji i Węgier. Rzeszowski MDK wraz ze
swoją młodzieżą zaprezentował taniec nowoczesny, gospodarze oraz Węgrzy wykonywali tańce
ludowe. Impreza była zorganizowana na zakończenie projektu unijnego, w ramach którego była
realizowana współpraca pomiędzy Młodzieżowymi Domami Kultury w Rzeszowie i Vranovie.
Jednakże jego ukończenie nie oznacza zerwanie współpracy. Dyrektorzy obu placówek już planują
kolejne wspólne przedsięwzięcia. Wicemarszałek Anna Kowalska w czasie swego wystąpienia
pogratulowała wszystkim organizatorom perfekcyjnego przygotowania imprezy oraz podjęcia
inicjatywy, która nie tylko przyczynia się do promocji kultury i kreatywnego spędzania czasu, ale
również zbliża do siebie młodzież z różnych państw zaszczepiając w niej tolerancję oraz otwartość.
Poziom zaprezentowanych występów był bardzo wysoki, dlatego też Wicemarszałek Anna Kowalska
zwróciła się do młodzieży następującymi słowami: Chapeau bas! Chylę czoła przed waszym talentem
i ciężką pracą, którą musieliście włożyć w przygotowanie festiwalowych programów tanecznych.
Całkowity koszt wyjazdu: 601,92 zł
28 listopada – 2 grudnia 2011 r., Barcelona (Hiszpania)
Udział w konferencji „Smart society for innovative and sustainable Cities”
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Piotr Czerepiuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Anita Wnuk - Departament Rozwoju Regionalnego
Marcin Garlak- Departamentu Rozwoju Regionalnego
Udział przedstawicieli władz regionalnych, uczelni, przedsiębiorców oraz jednostek B+R
w I edycji światowego kongresu pt. „Smart society for innovation and sustainable cities”. Celem
spotkania była wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań oraz
technologii, które pomogą zniwelować negatywne skutki zmian klimatycznych, wzrostu populacji
oraz nadmiernego zużycia surowców naturalnych. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego wzięli
udział w sesji oraz debacie:
„Governence & Funding” dotyczącej możliwości finansowania inwestycji z pieniędzy
publicznych
(w tym prelekcje „Framework of governance models”, „Public-Private Collaboration”,
„Funding the transformation”, „Open Government:cultural changes”, „Local Policies in times
of crisis”, „Intergrated management of urban space”, „Open Innovation developing Smart
Cities”.
„ICT Basis” związanej z innowacyjnym zastosowaniem rozwiązań tele – informatycznych
m.in. w administracji publicznej (w tym prelekcje „Smart City models”, „Cloud & Connected
City”, „Internet of things”, „Big Data&Strategic Data”, „Active Citizen”,
„Energy” dot. m.in. dobrych praktyk w wykorzystaniu energii odnawialnej (w tym prelekcje „Energy
generation/renewable energies”, „Smart Grids”, „EV-City in the energy management”, „Zero energy
buildings&communities”, „Infrastructure for the electric vehicle”, „What is coming?”, “Best practices
and new challenges”.
Całkowity koszt wyjazdu: 14 563,26 zł (Refundacja kosztów w ramach realizowanego przez
Politechnikę Rzeszowską zadania nr 8 „Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych
za opracowanie i wdrażanie RSI”, projektu systemowego pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego
systemu
wdrażania
Regionalnej
Strategii
Innowacji
w
latach
2007-2013
w województwie podkarpackim”).
28 listopada – 1 grudnia 2011 r., Bruksela (Belgia)
Udział w wystawie „Tworzyć naturę”
Sławomir Miklicz – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Kazimierz Rokita – Dyrektor Gabinetu Marszałka
Bieszczadzkie krajobrazy i fotografie ilustrujące największe wydarzenia z południa Podkarpacia. W
ten sposób promowały się w Brukseli Bieszczady. W otwarciu wystawy „Tworzyć z naturą –
Bieszczady 2011” wzięli udział: Sławomir Miklicz – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
oraz Kazimierz Rokita – Dyrektor Gabinetu Marszałka. Wystawa została otwarta podczas uroczystej
gali 29 listopada w Domu Polski Wschodniej. Organizatorami tego niezwykle ciekawego,
artystycznego wydarzenia byli: Elżbieta Łukacijewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku. Honorowy patronat nad wystawą objął Marszałek
Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta. Prezentacja ekspozycji w Brukseli była
zakończeniem 6 miesięcznego projekt kulturalnego pod tą samą nazwą: Tworzyć z naturą –
Bieszczady 2011. Dwujęzyczna „podróżująca ekspozycja” powstała przy współpracy z gminami
powiatu sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego i do tej pory prezentowana była na ich terenie. Zgodnie
z zaplanowanymi w projekcie działaniami, jej oficjalny pokaz, który był istotą całego przedsięwzięcia
,odbył się w Brukseli. Janusz Ostrowski, wiceprezes Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury w
Sanoku podkreślał, że wystawa ma przede wszystkim pokazać potencjał ludzi mieszkających w
Bieszczadach. Zdjęcia prezentowane na wystawie, to głównie dzieła lokalnych artystów, którzy od lat
tworzą na tamtym terenie. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków finansowych budżetu
Województwa Podkarpackiego. Głównym sponsorem wystawy był PGNiG w Sanoku. 30 listopada
Sławomir Miklicz – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Kazimierz Rokita –
Dyrektor Gabinetu Marszałka uczestniczyli w konferencji organizowanej przez 16 polskich
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województw "Przyszłość Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego – innowacje i transfer wiedzy".
Po konferencji przedstawiciele województwa wzięli udział w debacie poświęconej nowemu budżetowi
Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dyskusji przewodniczył Komisarz Europejski ds.
programowania finansowego i budżetu, Janusz Lewandowski.
Całkowity koszt wyjazdu: 9 849,86 zł
4 – 8 grudnia 2011 r., Montreal (Kanada)
Udział w Forum Aerospace Innovation
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Piotr Czerepiuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Katarzyna Stachowicz – Gabinet Marszałka
W dniach 5-6 grudnia 2011 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta wraz z
delegacją, uczestniczył w trzeciej edycji Aerospace Innovation Forum w Montrealu. Forum
organizowane jest przez klaster Aero Montreal z Prowincji Quebec, partnerski klaster Doliny
Lotniczej oraz Konsorcjum naukowo-badawcze CRIAQ. Tematem przewodnim tegorocznej edycji
Forum były innowacyjne wyzwania MŚP przemysłu lotniczego w rozwoju konkurencyjności w
globalnym łańcuchu dostaw. Dolinę Lotniczą, jako przykład funkcjonowania europejskich klastrów
branżowych, zaprezentował Michał Pilecki ze Stowarzyszenia Dolina Lotnicza. W czasie trwania
forum lotniczego marszałek Karapyta spotkał się z władzami Quebec, które wyraziły żywe
zainteresowanie pogłębieniem współpracy polsko – kanadyjskiej na płaszczyźnie gospodarczej,
zwłaszcza w sektorze lotniczym. Już dziś przykładem możliwości takiej współpracy jest firma Pratt &
Whitney współpracująca z rzeszowską WSK PZL w ramach konsorcjum United Technologies
w produkcji silników lotniczych. Władze Quebecu z zadowoleniem przyjęły zaproszenie do udziału
kanadyjskich przedsiębiorców w Aviation Valley Expo Day/B2B Meetings organizowanym w maju
2012 r. w Rzeszowie. Yves Lafortune – dyrektor w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego, Innowacji
i Eksportu zapowiedział udział 5 przedsiębiorstw branży lotniczej w misji gospodarczej na
Podkarpaciu. Podczas rozmów o możliwych obszarach współpracy podkreślano, że lotnictwo nie
wyczerpuje wszystkich możliwości wzajemnej wymiany. Kanadyjczyków interesują również takie
dziedziny jak metalurgia oraz ochrona środowiska. W czasie swojej wizyty w Montrealu marszałek
Mirosław Karapyta spotkał się również z ambasadorem RP w Kanadzie Zenonem KosiniakiemKamyszem. Ambasador zadeklarował poparcie dla inicjatywy współpracy Podkarpacia z partnerami
kanadyjskimi w obszarze lotnictwa oraz wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania klastrów
branżowych.
Całkowity koszt wyjazdu: 27 697,74 zł (w tym refundacja z PO KL wyniosła 19 604,27 zł)
5 – 6 grudnia 2011 r., Bruksela (Belgia)
Transport wystawy zorganizowanej w Komitecie Regionów
Krystian Zachwiej – Departament Organizacyjny
Biuro Województwa Podkarpackiego w Brukseli było organizatorem wystawy, która w dniach od 6 do
16 grudnia 2011 r. wypełniła przestrzenie wystawiennicze Komitetu Regionów. Wystawa
prezentowała prace graficzne studentów, absolwentów i wykładowców Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Grafika od samego początku istnienia Wydziału stanowi bardzo ważny punkt w
edukacji przyszłych artystów, a zwłaszcza grafika warsztatowa, w nauczaniu której akcent kładziony
jest na rozwój ekspresji twórczej studenta z jednoczesnym zachowaniem historycznego kontekstu i
poszanowania warsztatu klasycznych technik graficznych. Liczne sukcesy absolwentów Wydziału
Sztuki w konkursach graficznych stanowią potwierdzenie, że mimo rozwoju nowych mediów, grafika
warsztatowa uczona w Rzeszowie ma się bardzo dobrze. Na wystawie pokazane zostały zarówno
prace już uznanych artystów ( profesor Krzysztof Skórczewski, profesor Janusz Cywicki), jak i
początkujących adeptów sztuki.
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Całkowity koszt wyjazdu: 2 259,06 zł
7 – 9 grudnia 2011r., Truskawiec (Ukraina)
Udział w 5 posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Współpracy
Polska – Białoruś - Ukraina

Transgranicznej

Wojciech Trzaska – Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka
Marek Rainer – Gabinet Marszałka
Krystian Zachwiej – Departament Organizacyjny
Podczas posiedzenia przeprowadzono prezentację i dyskusję nad stanem wdrażania Programu,
zatwierdzono
budżety
Pomocy
technicznej
na
lata
2011-2012.
Omówiono
i zatwierdzono plan pracy Wspólnej Instytucji Zarządzającej i Wspólnego Sekretariatu Technicznego
na 2012 rok. Przedstawiono stan realizacji LSP (projekty strategiczne) oraz zaprezentowano
Rozporządzenia KE 435/2011 z 5 maja 2011 zmieniające Rozporządzenie KE 951/2007 (wydłużenie
czasu realizacji projektów do końca 2015 roku).
Całkowity koszt wyjazdu: 2 647,34 zł
7 – 9 grudnia 2011r., Brno (Czechy)
Poznanie doświadczeń miasta Brna we wdrażaniu systemu gospodarki odpadami
Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Natalia Soja – Departament Ochrony Środowiska
Anna Panek – Kisała - Departament Ochrony Środowiska
Adam Kluz – Departament Organizacyjny
Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z funkcjonującym w mieście Brnie systemem gospodarki
odpadami w związku z opracowywaniem w Departamencie Ochrony Środowiska wojewódzkim
planem gospodarki odpadami. Zapoznano się z systemem gospodarki odpadami w mieście Brno
(punkt zbiorki odpadów, spalarnia odpadów komunalnych , kompostowania – zasady ich działania i
finansowania, opłaty za wywóz odpadów – system ich zbiórki oraz egzekucji). Poznano rozwiązania,
które pracownicy Urzędu Miasta Brna uważają za sprawdzające się i które warto wdrażać.
Uzgodniono, że w razie podjęcia decyzji o wdrożeniu na Podkarpaciu określonych rozwiązań
funkcjonujących w mieście Brnie- celem konsultacji można się kontaktować z pracownikami Urzędu
Miasta Brna.
Całkowity koszt wyjazdu: 4 690,58 zł
11 – 13 grudnia 2011r., Bruksela (Belgia)
Spotkanie członków Zespołu Doradczego ds. polityki spójności
Paweł Wais – Departament Strategii i Planowania Przestrzennego
Grzegorz Bartnik – Departament Rozwoju Regionalnego
Spotkanie w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP poświęcone było zaprezentowaniu dorobku
polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, a także szczegółowemu omówieniu raportu z
przebiegu prac Grupy Roboczej Rady ds. Działań Strukturalnych dot. Polityki spójności w latach
2014-2020. Osoby uczestniczące w wyjeździe wzięły udział w spotkaniu, na którym zaprezentowano
raport z przebiegu prac Grupy Roboczej Rady ds. Działań Strukturalnych dot. Polityki spójności w
latach 2014-2020. Na spotkaniu przedstawiono również harmonogram działań podejmowanych przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do przedstawionych projektów
rozporządzeń pakietu legislacyjnego dla polityki spójności 2014-2020.
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Całkowity koszt wyjazdu: 6 115,87 zł
12 – 14 grudnia 2011r., Bruksela (Belgia)
Udział w debacie i warsztatach pn. „EU research and innovation: What role for regions and
cities after 2013?”
Agnieszka Kosińska – Cieśla - Departament Rozwoju Regionalnego
Anita Wnuk – Departament Rozwoju Regionalnego
Udział przedstawicieli miast, regionów, szkół wyższych oraz instytucji otoczenia biznesu
w debacie i warsztatach pn. EU research and innovation: What role for regions and cities after 2013?,
która odbyła się w ramach Forum Innowacji w Komitecie Regionów. Debacie towarzyszyły warsztaty
w trzech obszarach tematycznych:
1. Research and innovation in territories with specific challenges
2. Involving SME’s in regional innovation strategies
3. Fighting economic crisis by regional innovation strategies.
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wzięli udział zarówno w
debacie głównej jak i warsztacie nr 3, w trakcie którego zaprezentowano studia przypadków na
przykładzie miasta Eindhoven (Holandia), regionu Jyvaskyla (Finlandia) oraz Manchesteru (Wielka
Brytania) w zakresie podejmowanych działań dotyczących rozwoju i innowacji w obliczu obecnego
kryzysu ekonomicznego.
Całkowity koszt wyjazdu: 6 053,02 zł (Koszt został zrefundowany z Projektu systemowego pn.
Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 20072013 w województwie podkarpackim)
13 – 15 grudnia 2011r., Bruksela (Belgia)
Udział w Tradycyjnej Polskiej Wigilii w Komitecie Regionów - w ramach Polskiej Prezydencji
Zygmunt Cholewiński – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Kazimierz Rokita – Dyrektor Gabinetu Marszałka
Katarzyna Satchowicz – Gabinet Marszałka
14 grudnia 2011 r., w Brukseli odbyło się „Tradycyjne Polskie Przyjęcie Wigilijne”. Uroczystej
inauguracji wieczoru dokonali przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso oraz Jacek
Protas - marszałek województwa warmińsko - mazurskiego. Podkarpacie reprezentował
wicemarszałek Zygmunt Cholewiński oraz dyrektor gabinetu marszałka Kazimierz Rokita. Uroczysta
wigilia była okazją do podsumowania polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. O dokonaniach
prezydencji mówił na spotkaniu ambasador Jan Tombiński – szef Stałego Przedstawicielstwa RP przy
UE. Wśród ponad 400 zaproszonych gości wieczerzy był m.inn. Sławomir Czarlewski, ambasador RP
w Królestwie Belgii, marszałkowie polskich województw, członkowie Komitetu Regionów,
przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. miało okazję do zapoznania się
z polską tradycją Świąt Bożego Narodzenia. Zaproszeni goście mieli okazję do poznania polskich
zwyczajów wigilijnych oraz skosztowania tradycyjnych potraw wigilijnych. A tych był wybór wielki:
szczupak faszerowany warzywami, kulebiak z pstrągiem czy sałatka ze śledziem. Goście raczyli się
także gorącymi daniami serwowanymi przez kucharzy: sandaczem na kapuście z grzybami,
świąteczną kaczką w ciepłej żurawinie z pierożkami kurkowymi. Nie zabrakło też wigilijnej kutii
i makowego zawijańca z lukrem. Polskie kolędy w ciekawej aranżacji zaprezentował zespół Belgian
Sweets z Aleksandrą Kwaśniewską jako wokalistką. Uczestnicy Polskiej Wigilii złożyli sobie
świąteczne życzenia dzieląc się opłatkiem. Podkarpackiem akcentem Wigilii była zorganizowana
w tym samym czasie w Komitecie Regionów wystawa prac plastyków z Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Rzeszowskiego „Printmaking Graphic”. Współczesna grafika wzbudziła spore
zainteresowanie nie tylko uczestników wieczoru wigilijnego, lecz licznych gości odwiedzających w
terminie 5-16 grudnia gmach Komitetu Regionów. Tradycyjne Polskie Przyjęcie Wigilijne była
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ostatnim wydarzeniem, zorganizowanym wspólnie przez polskie regiony oraz Komitet Regionów w
trakcie Prezydencji RP w Radzie UE 2011.
Całkowity koszt wyjazdu: 9 476,62 zł
14 – 16 grudnia 2011r., Madryt (Hiszpania)
XXII Polsko-Hiszpańskie Forum Ekonomiczne na temat
Wiejskich po 2013 roku – szanse i zagrożenia”

,,Rozwój Europejskich Obszarów

Robert Gnatek – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Udział w debacie poświęconej problematyce rozwoju obszarów wiejskich w kontekście rozwoju
przedsiębiorczości , wdrażania nowoczesnych technik i wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii, problemów likwidacji zjawisk ubóstwa i wykluczenia społecznego. Moje wystąpienie na
temat ,,Odnawialne źródła energii szansą rozwoju obszarów wiejskich”. Wykłady, prezentacje i
wystąpienia prowadzone były m.in., przez Ryszarda Sznepfa - Ambasadora Polski w Królestwie
Hiszpanii, Jarosława Supera - Prezesa Zarządu Mazowiecki Leader, Tomasza Bugajskiego członka
Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Santiago Ramos- Uniwersytet w Kordobie Ignacio Maria
Garcia Saura – Dyrektor Zarządzający , Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich – Andaluzja,
Sebastian Castillo, Uniwersytet Castilla La Mancha –Leader Hiszpania.
Całkowity koszt wyjazdu: 3 751,46 zł.
15 – 17 grudnia 2011 r., Bruksela (Belgia)
Transport wystawy zorganizowanej w Komitecie Regionów
Tomasz Zimny – Departament Organizacyjny
Biuro Województwa Podkarpackiego w Brukseli było organizatorem wystawy, która
w dniach od 6 do 16 grudnia 2011 r. wypełniła przestrzenie wystawiennicze Komitetu Regionów.
Wystawa prezentowała prace graficzne studentów, absolwentów i wykładowców Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Grafika od samego początku istnienia Wydziału stanowi bardzo ważny
punkt w edukacji przyszłych artystów, a zwłaszcza grafika warsztatowa, w nauczaniu której akcent
kładziony jest na rozwój ekspresji twórczej studenta z jednoczesnym zachowaniem historycznego
kontekstu i poszanowania warsztatu klasycznych technik graficznych. Liczne sukcesy absolwentów
Wydziału Sztuki w konkursach graficznych stanowią potwierdzenie, że mimo rozwoju nowych
mediów, grafika warsztatowa uczona w Rzeszowie ma się bardzo dobrze. Na wystawie pokazane
zostały zarówno prace już uznanych artystów (profesor Krzysztof Skórczewski, profesor Janusz
Cywicki), jak i początkujących adeptów sztuki.
Całkowity koszt wyjazdu: 1 744,99 zł
W 2011 r. odbyły się 93 wyjazdy zagraniczne na łączną kwotę 1 091 059,36 zł
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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

2012 r.
(w porządku chronologicznym)
6 – 8 stycznia 2012 r., Velky Folkmar (Słowacja)
Wizyta świąteczno – noworoczna w Velky Folkmar, udział w koncercie noworocznym „Polsko –
Słowackie kolędowanie”
Kazimierz Rokita – Dyrektor Gabinetu Marszałka
Zdzisław Kędzior – sołtys Rudnej Małej
członkini Koła Gospodyń Wiejskich z Rudnej Małej
Zostały nawiązane kontakty z władzami samorządowymi z Velky Folkmar i Zespołem (odpowiednik
KGW).
Omówiono
kwestie
przyszłej
współpracy
i
wymiany
kulturalnej.
Jako spodziewany efekt, oczekiwana jest rewizyta grupy słowackiej w dwóch miejscowościach na
Podkarpaciu (Tyczyn i Rudna Mała) w miesiącu lipcu. Wizyta będzie współfinansowana przez Urząd
Marszałkowski – PROW).
Całkowity koszt : 475,18 zł
15 – 16 stycznia 2012r., Bruksela (Belgia)
Spotkanie dwustronne z przedstawicielami Komisji Europejskiej
Mariusz Bednarz – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Renata Zielińska (MRiRW)
Joanna Gumula (MRiRW)
Krzysztof Kołodziejak (ARiMR)
Mirosława Mochocka (SW Świętokrzyskiego)
Tematem spotkania był proces przeprowadzania screeningu środowiskowego podczas procesu
wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach działania „Poprawianie
i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez
gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Podsumowanie
uzgodnień:
W odniesieniu do niektórych faktów, zarówno strona polska, jak i Komisja Europejska mają podobny
pogląd, nie udało się jednak wypracować wspólnego stanowiska. Zdaniem Komisji Europejskiej,
w projektach obejmujących swoim zasięgiem obszar ponad 20 ha, nie ma i w przyszłości nie będzie
problemów z rozliczeniem wniosków. Natomiast projekty obejmujące swoim zasięgiem obszar
poniżej 20 ha, nie powinny kwalifikować się do współfinansowania, ponieważ były niezgodne
z przepisami unijnymi. Strona polska podtrzymała stanowisko prezentowane podczas spotkania, iż
screening środowiskowy przeprowadzany był dla wszystkich projektów. Sprawa będzie miała ciąg
dalszy.
Całkowity koszt: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pokryło koszty przelotu oraz noclegu
w Brukseli. Źródło refundacji: pomoc techniczna PROW 2007-2013.
Pozostałe koszty poniesione przez Urząd wyniosły: 925,18 zł
16 – 25 stycznia 2012 r., Bruksela (Belgia)
Obsługa Biura Województwa Podkarpackiego w Brukseli
Sylwester Pokrywka – Gabinet Marszałka
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Osiągnięte cele:
- udział w spotkaniu roboczym w Przedstawicielstwie Woj. Wielkopolskiego dotyczący
podsumowania konferencji odbywających się podczas prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej;
- korespondencja elektroniczna, kontakt telefoniczny z p. K. Ostrzyniewskim ze Stałego
Przedstawicielstwa RP w sprawach organizacyjnych dotyczących koncertu Filharmonii Podkarpackiej
- korespondencja elektroniczna, kontakt telefoniczny z p. J. Alvi ze Stałego Przedstawicielstwa Danii
przy UE w celu organizacji spotkania eksperckiego
- przygotowanie wystawy „Podkarpackie Trójmiasto” w Domu Polski Wschodniej w Brukseli
- bieżące przekazywanie informacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
- konsultowanie spraw z kierowniczą K. Stachowicz, Oddział Współpracy Międzynarodowej
- udział w spotkaniach Przedstawicieli Województw wchodzących w skład Domu Polski Wschodniej
Całkowity koszt: 2 346,77 zł
22 – 25 stycznia 2012 r., Bruksela (Belgia)
Inauguracja koordynacji Domu Polski Wschodniej, Promocja Podkarpackiego Trójmiasta
w Brukseli
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Bogusław Ulijasz – Sekretarz Województwa Podkarpackiego
Katarzyna Stachowicz – Gabinet Marszałka
Justyna Sokołowska – Gabinet Marszałka
Elżbieta Cieśla – Gabinet Marszałka
Wiesław Bek – Rzecznik Prasowy
Piotr Kwaśniak – Gabinet Marszałka
Tomasz Zimny – kierowca
24 stycznia Podkarpacie przejęło rolę koordynatora prac Domu Polski Wschodniej
w Brukseli. To wspólna siedziba pięciu województw Polski Wschodniej, które mają tu swoje biura
regionalne i wspólną salę konferencyjno-wystawową. Przez nadchodzący rok Podkarpacie
odpowiadać będzie za koordynację działalności DPW. Marszałek Mirosław Karapyta chce do
współpracy w korzystaniu z możliwości, jakie stwarza brukselskie przedstawicielstwo regionu,
włączyć samorządy lokalne. Na uroczystości objęcia przewodnictwa DPW przez Podkarpacie swoje
walory kulturowe, turystyczne i gospodarcze zaprezentowały Krosno, Sanok i Jasło.
Brukselska siedziba województw Polski Wschodniej mieści się wynajętym na ten cel domu przy
Avenue de Tervueren 48. Siedziba może nie jest zbyt okazała, ale ma atmosferę prawdziwego domu,
w którym można doświadczyć tradycyjnej polskiej gościnności. Wieczorem 24 stycznia dwie salki na
I piętrze budynku, przyległe korytarze wypełnił tłum gości zaproszonych na otwarcie wystawy
przygotowanej przez Krosno, Jasło i Sanok. Wcześniej w sali konferencyjnej dawnej siedziby Stałego
Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej odbyła się uroczystość objęcia przewodnictwa DPW
przez Podkarpacie i prezentacja oferty Podkarpackiego Trójmiasta. Na uroczystości obecni byli polski
ambasador w Królestwie Belgii Sławomir Czerlewski, zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Unii
Europejskiej Karolina Ostrzyniewska, europosłowie Elżbieta Łukacijewska, Tomasz Poręba, Joanna
Senyszyn, Czesław Siekierski. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentowali
wicemarszałek Anna Kowalska, przewodnicząca Sejmiku Teresa Kubas-Hul, wiceprzewodniczący
Janusz Konieczny, radny Władysław Stępień.Marszałek Karapyta zaprezentował w swoim
wystąpieniu najważniejsze cele rocznego przewodnictwa w DPW jakimi są pogłębianie współpracy
międzyregionalnej w ramach Polski Wschodniej oraz otwarcie drzwi DPW dla samorządowych
inicjatyw lokalnych. Pierwszą taką ofertę podjęły władze Krosna, Sanoka i Jasła. Przygotowana z tej
okazji wystawa w DPW pokazała ciekawą ofertę turystyczną, kulturalną i gospodarczą tego zakątka
regionu a wystąpienia prezydenta Krosna Piotra Przytockiego, burmistrza Jasła Andrzeja
Czerneckiego i burmistrza Sanoka Wojciecha Blecharczyka uzupełnił głos prezydenta Rzeszowa
Tadeusza Ferenca z zaproszeniem do odwiedzenia stolicy Podkarpacia. Następnie odbył się koncert
polskich kolęd w wykonaniu zespołu kameralnego Filharmonii Podkarpackiej z udziałem solistów. Po
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koncercie goście udali się do siedziby regionów Polski Wschodniej na zwiedzanie wystawy oraz
degustację jasielskich i sanockich win podawanych w krośnieńskim szkle.
Całkowity koszt: 42 552,00 zł
5 – 8 lutego 2012 r., Izmir (Turcja)
Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego
Aleksandra Świder – Departament Strategii i Planowania Przestrzennego
Celem wyjazdu była promocja województwa podkarpackiego, promocja klastrów zlokalizowanych
w województwie podkarpackim oraz nawiązanie współpracy z tureckim partnerem w projekcie
CAPACITY DEVELOPMENT FOR CLUSTER MANAGERS.
Całkowity koszt wyjazdu: pokryty przez RARR S.A.
5 – 9 lutego 2012 r., Kirkenes (Norwegia)
Udział w konferencji sieci NEEBOR
Wojciech Trzaska – Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka
Marek Rainer – Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Celem wyjazdu był udział w konferencji dorocznej Sieci NEEBOR (Wschodnie Regiony Graniczne
Unii Europejskiej). Debatowano na temat działań podejmowanych w ramach Sieci NEEBOR oraz
perspektywach współpracy transgranicznej. Wymieniono się doświadczeniami instytucji norweskich
w zakresie współpracy terytorialnej oraz podjęto dyskusję na temat współpracy transgranicznej na
wschodnich granicach UE i EOG.
Nieformalne spotkanie partnerów projektu TOURAGE INTERREG IVC.
Całkowity koszt wyjazdu: 13 302,78 zł
6 lutego 2012 r., Lwów (Ukraina)
Spotkanie z Konsulem Generalnym – Mały Ruch Graniczny
Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Janusz Skoczylas – Departament Organizacyjny
Pani Wicemarszałek uczestniczyła w uroczystości wręczenia siedemdziesięciopięciotysięcznego
zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach umowy o Małym Ruchu Granicznym. Ponadto,
nawiązała kontakty z przedstawicielami instytucji państwowych i samorządowych oraz dyplomatami
Polski i Ukrainy.
Całkowity koszt wyjazdu: 301,14 zł
14 – 18 lutego 2012 r., Norymberga (Niemcy)
Udział w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach 2012
Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Marcin Ciźla – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Zenona Mokrzycka – Kierownik Oddziału Wielofunkcyjnego Rozwoju Wsi i Żywności Wysokiej
Jakości
Magdalena Szpytma – Gabinet Marszałka
Adam Kluz – Departament Organizacyjny
Krystian Zachwiej – Departament Organizacyjny
Celem wyjazdu był udział w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych
BioFach 2012.
Liczne spotkania i rozmowy z przedstawicielami innych krajów, pozwoliły na nawiązanie wielu
nowych kontaktów. Udział w Targach Biofach przyczynił się do umocnienia na rynku pozycji firm
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ekologicznych
z
Podkarpacia.
Ponadto
była
możliwość
porównania
produktów
z konkurencją, a także obserwacji trendów w branży ekologicznej.
Obecność podkarpackich firm na tak prestiżowej imprezie, przyczynia się do lepszej identyfikacji
regionu na rynku niemieckim, europejskim i światowym. Udział w Targach wykorzystano ponadto do
promocji regionu poprzez rozpowszechnianie folderów, materiałów promocyjnych i udzielania
informacji o walorach przyrodniczych, ekologicznych i turystycznych województwa. Ponadto
promowano Międzynarodowe Targi Żywności, Produktów i Technik Ekologicznych „Ekogala 2012”.
Wyjazd przyczynił się do zacieśnienia istniejącej współpracy z partnerami z Polski i zagranicy.
Całkowity koszt: 38 105,95 zł
27 luty – 3 marca 2012, Valais, Szwajcaria
Promocja potencjału gospodarczego oraz inwestycyjnego województwa podkarpackiego
Aleksandra Świder – Departament Strategii i Planowania Przestrzennego
Nawiązanie współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową i władzami kantonu Valais,
z Fundacją Cap Sante m.in. Prezesem Pascalem Gross – dyrektorem przedsiębiorstwa des Forces
Motrices Valaisannes oraz przedstawicielami samorządowymi: Panią Rinaldi – przewodniczącą gminy
Vouvry. Wygłoszona została prezentacja na temat potencjału inwestycyjnego w regionie, udzielono
informacji na temat ulg podatkowych i zachęt inwestycyjnych następującym firmom: Service Synergy,
Boulangerie Zenhäusern, Morand – Martigny.
Całkowity koszt: 234,88 zł (część diet, pozostałe koszty – refundacja Euroregion Karpacki)
29 lutego – 3 marca 2012 r., Belgia, Bruksela
Posiedzenie Klubu Domu Polski Wschodniej, Warsztaty Integracji Międzykulturowej
” Rodzinna Europa, Europa Mostów”
Sławomir Miklicz – Członek Zarządu
Katarzyna Stachowicz – Gabinet Marszałka
Piotr Czerepiuk – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
1 marca br. w siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyły się warsztaty na temat dialogu
międzykulturowego: Rodzinna Europa, Europa Mostów oraz spotkanie Klubu Domu Polski
Wschodniej. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego reprezentował Sławomir Miklicz,
Członek Zarządu Województwa.
Głównym celem warsztatów było przekazanie przez instytucje kultury z Polski Wschodniej informacji
na temat podejmowanych przez nie działań i inicjatyw propagujących dialog międzykulturowy, idee
integracji europejskiej i tolerancję. Punktem wyjścia do dyskusji na temat problemów związanych
z wielokulturowością we współczesnej Europie były prezentacje przedstawicieli Fundacji Borussia
z Olsztyna, Fundacji Trans Kultura z Lublina, Muzeum Dialogu Kultur z Kielc, Stowarzyszenia Pro
Carpathia z Rzeszowa oraz Fundacji Pogranicze z Sejn, które stanowiły jednocześnie doskonałą
okazję do wymiany doświadczeń. Podczas analizy mocnych i słabych stron prowadzenia dialogu oraz
długofalowych korzyści, jakie on za sobą niesie, głos zabrał m.in. Jean-Pierre Deru, Dyrektor
Stowarzyszenia Marcela Hictera w Brukseli. Uczestnicy warsztatów podkreślali ogromne znaczenie
dialogu międzykulturowego dla Polski Wschodniej i Europy oraz krajów objętych inicjatywą
Partnerstwa Wschodniego. - Trudno rozwijać Partnerstwo Wschodnie z powodów politycznych podkreślił dyrektor sejneńskiego Pogranicza, Krzysztof Czyżewski - do tego dochodzi wiele
nierozwiązanych kwestii, których źródło tkwi także w historii, pomiędzy regionami objętymi tą
inicjatywą. Dlatego należy rozwijać Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy,
a w szczególności dialog międzykulturowy, ponieważ coraz więcej problemów, z jakimi spotykają się
europejskie społeczności, jest związanych z jego brakiem. Uczestnicy warsztatów mieli okazję
zapoznać się także z Podręcznikiem dialogu międzykulturowego: zaufanie i tożsamość (Handbook of
Dialogue: Trust and Identity), wydanym wspólnie przez Fundację Pogranicze oraz Dom Polski
Wschodniej w Brukseli, w którym można przeczytać o agorze, budowaniu mostów, gościnności,
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integracji, religii i tolerancji, jak również o nacjonalizmie i ksenofobii. Publikacja ta rzuca nowe
światło na emigrację i wielokulturowość, które nie powinny pozostać niezauważone we współczesnym
świecie. Wyniki całodziennych warsztatów zostały podsumowane wieczorem podczas spotkania
Klubu Domu Polski Wschodniej, stanowiącego wspólną platformę integracji i wymiany informacji dla
Polaków pracujących w instytucjach unijnych oraz polskiej administracji w Brukseli. Warsztaty
zorganizowane przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli stanowiły początek dyskusji
z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nad sprawami związanymi
z dialogiem międzykulturowym oraz jego roli w Partnerstwie Wschodnim. Szersza debata poruszająca
te kwestie przewidziana jest na jesień, kiedy to w Brukseli zorganizowana zostanie konferencja,
podczas której zaprezentowane zostaną konkretne pomysły i narzędzia wspierające rozwój
Partnerstwa Wschodniego.
Całkowity koszt: 13 927,00 zł
5 – 6 marca 2012 Lwów, Ukraina
Spotkanie z Przewodniczącym
i Obwodu Iwano – Frankowskiego

Administracji

Państwowej

Obwodu

Lwowskiego

Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa
Maria Michur – Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
Marek Antonik – kierowca
W dniach 5-6 marca 2012 r. na zaproszenie Przewodniczącego Administracji Państwowej Obwodu
Iwano–Frankowskiego Mychajla Wyszywaniuka oraz Przewodniczącego Administracji Państwowej
Obwodu Lwowskiego Mychajla Kostiuka na Ukrainie przebywała delegacja województwa
podkarpackiego z marszałkiem Mirosławem Karapytą na czele. Tematem dwudniowego spotkania
była przede wszystkim współpraca gospodarcza, wspólne inicjatywy związane z promocją
przedsiębiorstw polskich i ukraińskich, organizacja misji gospodarczych oraz konferencji dotyczących
zagadnień gospodarczych obu państw.
W Iwano – Frankowsku marszałek Województwa prowadził rozmowy o podjęciu wspólnych
przedsięwzięć, ze szczególnym uwzględnieniem promocji gospodarczej na lata 2012–2013. Wśród
nich do najważniejszych zaliczyć należy organizację Polsko – Ukraińskiego Forum Współpracy
Międzyregionalnej, gdzie będą miały miejsce panele tematyczne: panel samorządowy, panel
współpracy gospodarczej z udziałem Izb Przemysłowo – Handlowych, instytucji około biznesowych
oraz zainteresowanych przedsiębiorstw, panel ekspertów z zakresu ochrony środowiska oraz panel
rozwoju wsi i terenów wiejskich z udziałem Izb Rolniczych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego,
zainteresowanych instytucji i gospodarstw. Kolejnym elementem współpracy będzie organizacja
konferencji „Rozwój turystyki, jako czynnik wpływający na atrakcyjność regionów”, która będzie
platformą wymiany doświadczeń branży turystycznej w zakresie tworzenia nowych produktów
turystycznych, wypracowanie koncepcji wspólnych działań promocyjnych, prezentacja walorów
i atrakcji turystycznych w województwie podkarpackim i obydwu obwodach. Festiwal Kultury
Pogranicza z koncertami, prezentacją kuchni regionalnej i rękodzieła ma stać się następną wspólną
inicjatywą.
Spotkanie w Iwano – Frankowsku zakończyło spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Kultury
Polskiej „Przyjaźń”, z którymi zostanie podjęta współpraca oraz złożeniem przez Marszałka kwiatów
pod pomnikiem upamiętniającym Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej przez
Gestapo w Czarnym Lesie w pobliżu Stanisławowa.
Natomiast we Lwowie spotkanie i rozmowy rozpoczęły się od problematyki przejść granicznych
zwłaszcza budowy drogi po stronie ukraińskiej do przejścia granicznego Budomież – Gruszew.
Ważnym elementem współpracy będzie utworzenie Centrum Polsko – Ukraińskiego Biznesu we
współpracy z Agencjami Rozwoju Regionalnego obydwu partnerów, Centrum Obsługi Inwestora
i Eksportera oraz Izb Przemysłowo – Handlowych. Na spotkaniu poruszono także sprawę organizacji
w tym roku Dni Dobrosąsiedztwa w Malchowicach – Niżankowicach.
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Marszałek Województwa spotkał się również z Przewodniczącym Rady Obwodu Lwowskiego
Olegem Pańkiewiczem, z którym omówiono możliwości współpracy poszczególnych komisji
tematycznych Rady Obwodu i Sejmiku Województwa.
Całkowity koszt: 1 884,15 zł
5 – 9 marca 2012 r., Eindhoven, Holandia
Udział w targach NBI EXPO, National Branding and Investment, prezentacja potencjału
gospodarczego i inwestycyjnego województwa Podkarpackiego
Marcin Dojnik – ekspert pro-eksport Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów województwo
podkarpackie,
Marcin Garlak – starszy specjalista, Departament Rozwoju Regionalnego
Tomasz Zimny – kierowca
W ramach targów przedstawiciele regionu wzięli udział w następujących spotkaniach:
Konferencja - SILC Global - Nation Branding for Location Strategy 06.03.2012, podczas której
prezentowano sposoby kreowania marki, w tym także marki regionu, utrwalania jego pozytywnego
wizerunku, jak również dobre praktyki w tej kwestii pochodzące z przykładów znanych marek
handlowych. Zaprezentowano również przykłady współpracy agencji rządowych oraz regionalnych w
tej materii.
Konferencja - United States of America: Best Strategies for FDI Promotion & Keys to Success in the
U.S., podczas której przedstawiciele agencji konsultingowej American World Series, zaprezentowali
najlepsze praktyki w zakresie pozyskiwania inwestorów zagranicznych oraz promowania własnej
oferty inwestycyjnej. Firma skupia swoją działalność głównie na rynkach Europy zachodniej (Francja,
Niemcy, Holandia). Jak wynika z jej doświadczeń obecnie w Europie zachodniej spada ilość
projektów typu green-field rośnie zaś ilość projektów typu joint-venture, które będą w przyszłości
dominującą formą pozyskiwania inwestycji zagranicznych.
Konferencja City of Future – by city of Eindhoven 07.03.2012, sposoby promocji miasta oraz
najlepsze praktyki w tym zakresie.
W dniu 08.03.2012 przedstawiciele WPHI Ambasady RP w Hadze we współpracy
z przedstawicielami województwa podkarpackiego, Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców
Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA oraz przedstawiciele wydziału promocji miasta
Rzeszowa zorganizowali konferencję w połączeniu z dyskusją panelową zatytułowaną, Poland
Aerospace – Innovation of Podkarpackie Region, której celem było zaprezentowanie potencjału
gospodarczego i inwestycyjnego zarówno regionu jak też i jego stolicy oraz Stowarzyszenia DOLINA
LOTNICZA. Uczestniczącym w spotkaniu przedstawicielom firm skupionych w stowarzyszeniu NAG
– Netherlands Aerospace Group, zaprezentowano region jako miejsce koncentracji innowacyjnych
gałęzi gospodarki ze szczególnym naciskiem na przemysł lotniczy. Podkarpacie, jak również
i Rzeszów, zaprezentowane zostało jako duży ośrodek akademicki, posiadający odpowiednie zasoby
ludzkie dla lokalizacji innowacyjnych projektów inwestycyjnych. Podczas dokonanych przez
przedstawicieli prezentacji posłużono się przykładami już zrealizowanych inwestycji, jako
najefektywniejszy zaś przedstawiciel województwa podkarpackiego zaprezentował projekt
Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny AEROPOLIS. Kolejnym etapem konferencji był panel
dyskusyjny pomiędzy przedstawicielami firm holenderskich a reprezentantami strony polskiej.
Podczas panelu poruszono następujące kwestie:
- współpraca europejskich klastrów lotniczych
- śmigłowiec S70i Black Hawk jako przykład rozwoju łańcucha poddostawców
- edukacja i szkolenia jako forma zapewnienia regionowi wykwalifikowanej kadry
- potencjał gospodarczy oraz możliwości inwestycyjne w woj. Podkarpackim
- współpraca na linii władze lokalne – organizacje pozarządowe – instytucje edukacyjne
- reakcja wyższych uczelni na zapotrzebowanie ze strony przemysłu
- dywersyfikacja gałęzi przemysłu obecnych w specjalnych strefach ekonomicznych
Przedstawiciele firm holenderskich wykazywali duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami.
Ponadto m.in. nawiązano kontakty z następującymi instytucjami i osobami:
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European Investment Council – agencja konsultingowa doradzająca inwestorom
American World Series Corp. – firma amerykańska obsługująca projekty inwestycyjne
ProcewaterhouseCoopers – firma konsultingowo-doradcza
NAG – Netherlands Aerospace Group – stowarzyszenie holenderskich producentów
lotniczych
5. AER Automotive – firma konsultingowa specjalizująca się w przemyśle motoryzacyjnym
6. CHORE-TIME – projektant i producent systemów i rozwiązań dla hodowców drobiu
i trzody chlewnej
1.
2.
3.
4.

Całkowity koszt: 2 627,98 zł
Źródło refundacji: Refundacja w ramach projektu systemowego pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego
systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013
w województwie
podkarpackim” (zadanie nr 6 „Promocja projektu systemowego i innowacyjnego województwa
podkarpackiego”).
6 – 11 marca 2012 r., Berlin (Niemcy)
Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB
Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Teresa Kubas-Hul – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki
Janusz Skoczylas – kierowca
Aleksander Wójcik – kierowca
Promocja województw podkarpackiego – w ciągu trwania targów podkarpackie stoisko odwiedziło
kilkadziesiąt tysięcy osób różnej narodowości. Spotkanie z Minister Rekreacji
i Sportu Joanną Muchą.
Całkowity koszt: 3 785,99 zł
7 – 10 marca 2012 r., Goteborg (Szwecja)
Udział w misji gospodarczo – samorządowo – związkowej w fabryce VOLVO
Kamil Czyż – Zastępca Dyrektora, Departament Promocji i Turystyki
Została przedstawiona oferta turystyczna województwa podkarpackiego. Przedstawiono informacje na
temat gospodarki województwa podkarpackiego.
Całkowity koszt: 419,05 zł
15 – 17 marca 2012 r., Dublin (Irlandia)
Spotkanie z przedstawicielami przewoźnika lotniczego RYANAIR Ltd.
Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki
Kamil Czyż – Zastępca Dyrektora, Departament Promocji i Turystyki
Ustalono szczegóły planu działań promocyjnych województwa poprzez RYANAIR Ltd.
w roku 2012 i 2013; szczegóły aneksu do umowy województwa z przewoźnikiem lotniczym;
dodatkowe działania promocyjne, które przewoźnik lotniczy wykona na rzecz województwa.
Całkowity koszt: 864,38 zł
22 marca 2012r., Koszyce (Słowacja)
Spotkanie grupy roboczej ds. współpracy między Województwem Podkarpackim a Krajem
Koszyckim
Grażyna Szeliga – Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Teresa Gwizdak – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Marek Kamiński – Zastępca Dyrektora Edukacji, Nauki i Sportu
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Magdalena Szpytma – Oddział współpracy międzynarodowej w Gabinecie Marszałka
Tomasz Zimny – kierowca
Podczas spotkania omówiono szczegółowo propozycje obszarów, w których oba regiony mogłyby
współpracować. Dyskutowano o realizacji wspólnych przedsięwzięć w takich dziedzinach jak kultura
(np. promocja wspólnych tras tematycznych, współpraca polskich
i słowackich instytucji kultury), nauka i szkolnictwo (wymiana szkół i młodzieży), ochrona zdrowia
i polityka społeczna (m.in. organizacja wspólnych konferencji naukowych, wizyt studyjnych
specjalistów). Rozmowy i dalsze ustalenia będą toczyć się w ciągu najbliższych miesięcy, a ich
zwieńczeniem będzie podpisanie memorandum o współpracy międzyregionalnej ze szczególnym
uwzględnieniem powyższych zagadnień.
Całkowity koszt: 758,02 zł
18 – 23 marca 2012 r., Joensuu (Finlandia)
Udział w konferencji otwierającej realizację projektu TOURAGE INTERREG IVC
Wojciech Trzaska – Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka
Marek Rainer – Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Celem wyjazdu był udział w konferencji otwierającej realizację projektu TOURAGE INTERREG
IVC. Podczas pobytu omówiono kwestie formalne związane z realizacją projektu: procedury, budżet,
harmonogram realizacji, podejmowane działania.
Uczestniczono w wizycie studyjnej –
doświadczenia i dobre praktyki regionu Północna Karelia, w zakresie wsparcia dla turystyki osób
starszych i niepełnosprawnych oraz w międzynarodowej konferencji poświęconej „aktywnemu
starzeniu się”.
Całkowity koszt: 10 673,14 zł (refundacja 85% kosztów wyjazdu z projektu)
27 – 31 marca 2012 r., Teruel (Hiszpania)
Udział w kick-off-meeting w związku z przystąpieniem przez Województwo Podkarpackie do
realizacji projektu 1130R4 MOVE ON GREEN w ramach Programu Współpracy
Międzyregionalnej INTERREG IVC
Anna Piwowar - podinspektor w Departamencie Ochrony Środowiska
Natalia Soja – inspektor w Departamencie Ochrony Środowiska
Podczas wyjazdu nawiązano kontakt ze wszystkimi 13 partnerami w projekcie. Uzgodniono
postanowienia umowy partnerskiej i przygotowano egzemplarze umowy partnerskiej do podpisania.
Odbyta została wizyta studyjna celem zapoznania się z jedną z dobrych praktyk odnośnie
problematyki zrównoważonego transportu na terenach zagrożonych wyludnieniem.
Przedstawiony został wstępny zakres działań celem realizacji projektu – do konsultacji
i zgłoszenia ewentualnych uwag.
Koszt wyjazdu: 10 324,93 zł (Źródło refundacji: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85%)
28 – 30 marca 2012, Moskwa, Federacja Rosyjska
Udział w konferencji poświęconej aktualnej sytuacji w procesach integracyjnych na wschodzie
z udziałem Rosji (WTO, WNP, ZBiR, Unia Celna, Jednolita Przestrzeń Gospodarcza, EuroAzjatycka przestrzeń Gospodarcza) w kontekście ich znaczenia dla polskich firm i rozwoju ich
działalności gospodarczej.
Marcin Dojnik – ekspert pro-eksport Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów województwo
podkarpackie
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W ramach konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele COIE z 6 regionów, wysłuchano opinii
rosyjskich przedsiębiorców i polityków dotyczących powodów dla których kraj ten powinien
przystąpić do WTO. Dyskutowano na temat pozytywnych i negatywnych aspektów tej decyzji oraz
w jaki sposób akcesja ta wpłynie na handlowe relacje pomiędzy naszymi krajami.
Całkowity koszt: 2 627,98 zł
29 marca 2012 r., Presov (Słowacja)
Udział delegacji Województwa Podkarpackiego w I posiedzeniu Rady Koordynacyjnej
ds. współpracy Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego
Kazimierz Rokita – Dyrektor Gabinetu Marszałka
Krystyna Lech – Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu
Marta Matczyńska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego
Magdalena Szpytma – Gabinet Marszalka, Oddział współpracy międzynarodowej
Piotr Golema – Departament Strategii i Planowania Przestrzennego, Oddział monitoringu
i analiz regionalnych
Marek Rainer – Gabinet Marszałka, Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Tomasz Zimny – kierowca
29 marca odbyło się w Preszowie I posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. współpracy Województwa
Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego, w którym uczestniczyła delegacja
Województwa
Podkarpackiego. Posiedzeniu Rady Koordynacyjnej przewodniczył z ramienia Kraju Preszowskiego
Ladislav Magyar, dyrektor Kancelarii Presedy, a z ramienia Województwa Podkarpackiego Kazimierz
Rokita, dyrektor Gabinetu Marszałka.
Na wstępie spotkania dokonano oceny i podsumowania dotychczasowych relacji miedzy
Województwem Podkarpackim a Krajem Preszowskim oraz analizy współpracy pomiędzy dwoma
regionami w takich obszarach jak rozwój regionalny, europejska współpraca terytorialna, kultura,
edukacja, szkolnictwo, turystyka, promocja, sprawy społeczne, infrastruktura drogowa, transport
i sieci komunikacyjne. Została poruszona również kwestia via Karpatia, drogi, która w założeniu ma
połączyć trasę ekspresową Podkarpacie i Kraj Preszowski, otwierając obu regionom kierunki na
północ i południe Europy.
W dalszej części spotkania odbyły się dwustronne rozmowy przedstawicieli poszczególnych
departamentów w celu omówienia stanu współpracy w wyżej wymienionych obszarach. Następnie
miała miejsce sesja plenarna, podczas której zaprezentowano wnioski po spotkaniach dwustronnych
oraz dokonano analizy planu działań na rok 2012. Omówiono m.in. planowane inwestycje drogowe
finansowane z budżetów regionalnych zwłaszcza te, które ułatwią rozwój ruchy turystycznego
i przygranicznych kontaktów między mieszkańcami Podkarpacia i Kraju Preszowskiego. Omówiono
także plan wspólnych przedsięwzięć z zakresu kultury (m.in. organizację wystawy prac Andy Warhola
pochodzących z The Warhol Family Museum of Modern Art z Madzilaborców. Wystawę
zorganizowałaby placówka kultury podlegająca samorządowi województwa). Przedyskutowano
również kwestię współpracy obu regionów ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz
w obszarze składania projektów i implementacji programów współpracy transgranicznej Polska –
Słowacja. Spotkanie zakończyło się przyjęciem planu działań na rok 2012 oraz wypracowanego
protokołu.
Całkowity koszt: 251,88 zł
2 – 6 kwietnia 2012, Ukraina Kijów
Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego ProdExpo w Kijowie
Marek Kot – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Zenona Mokrzycka – Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Maria Michur – Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
Tomasz Zimny – Departament Organizacyjny
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Liczne spotkania i rozmowy z przedstawicielami innych krajów pozwoliły na nawiązanie wielu
nowych kontaktów. Udział w Targach ProdExpo pozwolił polskim firmom z Podkarpacia rozszerzyć
swoją sieć dystrybucji na rynki Europy Wschodniej, dał możliwość porównania produktów
z konkurencją, a także obserwacji trendów w branży spożywczej.
Zacieśniono istniejącą współpracę z partnerami z Polski i zagranicy. Obecność podkarpackich firm na
tak prestiżowej imprezie przyczynia się do lepszej identyfikacji regionu na rynku ukraińskim,
europejskim i światowym. Promowano region poprzez rozpowszechnianie folderów, materiałów
promocyjnych i udzielanie informacji o walorach przyrodniczych, ekologicznych i turystycznych
województwa. Ponadto promowano Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej „ Ekogala 2012”,
które odbędą się w Rzeszowie.
Całkowity koszt: 33 851,80 zł
3 666,98 zł – koszt delegacji
6 080,00 zł – hotel
24 104,82 zł – koszt udziału w Targach
12 kwietnia 2012, Lwów
Udział w otwarciu Międzynarodowego Terminala we Lwowie
Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Maria Michur – Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
Janusz Skoczylas – kierowca
Przedstawiciele samorządu Województwa Podkarpackiego uczestnicząc w uroczystościach
organizowanych na lotnisku we Lwowie mieli okazję zapoznać się z infrastrukturą lotniska, ofertą
połączeń krajowych i zagranicznych, a także przedstawić ofertę połączeń z lotniska Rzeszów –
Jasionka, z której mogliby korzystać również pasażerowie z przygranicznych obwodów ukraińskich.
Całkowity koszt: 456,00 zł
20 kwietnia 2012, Ukraina, Lwów
Spotkanie „Polska – Ukraina w przededniu Euro 2012”
Kazimierz Rokita – Dyrektor Gabinetu Marszałka
Czesław Darłak – kierowca
Spotkanie miało ma celu końcową wymianę informacji na temat organizacji ruchu granicznego przed
Euro 2012. Zostały przedstawione informacje o przygotowaniach do Euro ze strony polskiej
i ukraińskiej wraz z określeniem zadań do wykonania na najbliższe dni przed Euro.
Całkowity koszt: 75,98 zł
22 – 28 kwietnia 2012 Chiny, Region Kuangsi Czuang
Podpisanie Listu Intencyjnego oraz misja gospodarcza do Regionu Kuangsi Czuang
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Zygmunt Cholewiński – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Jerzy Rodzeń – Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego
Piotr Czerepiuk – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Katarzyna Stachowicz – Gabinet Marszałka
Wiesław Bek – Rzecznik Prasowy
Ponad dwudziestoosobowa delegacja władz Podkarpacia, miasta Rzeszowa, przedsiębiorców oraz
przedstawicieli nauki w dniach 23 – 27 kwietnia 2012 r. przebywała w chińskim Regionie
Autonomicznym Kuangsi-Czuang. W trakcie wizyty podpisano dwa dokumenty o współpracy
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dwustronnej: list intencyjny pomiędzy regionami oraz umowę o współpracy Rzeszowa i miasta
Fangchenggang. Pierwszego dnia delegacja z Podkarpacia odbyła spotkanie w Parku NaukowoTechnologicznym w Nanning, który zajmuje obszar 40 km kwadratowych i stanowi właściwie całą
dzielnicę Nanning. W siedzibie firmy Huwei zainteresowanie wzbudziły miniaturowe,
bezprzewodowe rzutniki multimedialne i urządzenia telekomunikacyjne. Natomiast wizyta w hucie
aluminium posłużyła do nawiązania kontaktów między WSK Rzeszów, które wykorzystuje w swej
produkcji wyroby aluminiowe i jest zainteresowane pozyskaniem nowych dostawców. Następnego
dnia delegacja odwiedziła Wydział rolnictwa i ochrony roślin Uniwersytetu Kuangsi, stację
doświadczalną uprawy roślin i spotkała się z władzami uczelni. Doświadczenia uniwersytetu w
Nanning w zakresie budowy urządzeń wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej mogą okazać się
interesujące dla Podkarpacia, które często zmagać się musi z powodziami. Marszałek Karapyta
zaproponował rozszerzenie obszarów przyszłej współpracy regionów o wymianę naukową pomiędzy
Uniwersytetem Kiangsi a Politechniką Rzeszowską i Uniwersytetem Rzeszowskim. Profesor Adam
Marciniec z PR wyraził przekonanie, że pierwszym krokiem do takiej współpracy może być wymiana
studentów i gościnne wykłady kadry naukowej. Centralnym wydarzeniem drugiego dnia pobytu
w Nanning było spotkanie z władzami regionu i przedsiębiorcami poświęcone prezentacji oferty
inwestycyjnej Podkarpacia. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym zebrało się kilkudziesięciu
przedstawicieli regionalnej administracji, instytucji gospodarczej i przedsiębiorstw. Prezentacji
regionu przygotowanej przez Urząd Marszałkowski towarzyszyły wystąpienia przedstawicieli miasta
Rzeszowa, Politechniki Rzeszowskiej, Agencji Rozwoju Regionalnego z Rzeszowa i Mielca,
klastrów: Dolina Lotnicza, Poligen, Żywności Ekologicznej, Energii Odnawialnej, Klastal
i Life Quality oraz
stalowowolskiej filii LiuGong. Prezentacja ta pokazywała realne
i spełnione możliwości współpracy pomiędzy Kuangsi i Podkarpaciem. W trakcie dyskusji, jaka
nawiązała się po wystąpieniach polskich gości pytano m.in. o możliwości współpracy
w zakresie uruchomienia w Chinach produkcji małych samolotów, które powstają już
naxPodkarpaciu.
Najważniejszym punktem wtorkowego programu było oficjalne spotkanie z władzami regionu pod
przewodnictwem gubernatora Kuangsi Czuang – Ma Biao. W swoim wystąpieniu gubernator
w
ciepłych
słowach
powitał
podkarpackich
gości,
zaprezentował
swój
region
i zapowiedział otwarcie na rozwój współpracy w interesujących obie strony dziedzinach. Dobrze
zostało przyjęte przez gospodarzy wystąpienie marszałka Mirosława Karapyty, który stwierdził, że już
po pierwszym dniu pobytu w Kuangsi wyraźnie widać obszary możliwej współpracy. Po spotkaniu
oficjalnym nastąpiło podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy Województwem Podkarpackim
i Regionem Autonomicznym Kuangsi-Czuang. Podpisy pod dokumentem złożyli marszałek Mirosław
Karapyta i gubernator Ma Biao. W środę polska delegacja udała się do portowego miasta
Fangchenggang, gdzie prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc podpisał w imieniu władz miasta umowę
partnerską z władzami Fangchenggang. To miasto w ciągu 18 lat przekształciło się z 60-tysięcznego
prowincjonalnego portu w prawie milionową, tętniącą życiem metropolię, gdzie widać na każdym
kroku budowlany rozmach. Goście z Podkarpacia zwiedzili też fabrykę Kerry Oils & Grains Ltd oraz
port. Następnym miejscem pobytu polskiej delegacji było przemysłowe miasto Liuzhou, które jest
siedzibą firmy LiuGong obecnej już na Podkarpaciu jako właściciel cywilnej części Huty Stalowa
Wola. W tym mieście polscy goście zwiedzili fabrykę samochodów General Motors China, gdzie
naszym przewodnikiem był Polak zatrudniony jako przedstawiciel amerykańskiego udziałowca tej
fabryki. Z taśm montażowych fabryki zjeżdża co godzinę 75 samochodów a rocznie na rynek
chińskivtrafiax1,5xmlnxaut.
Szczególnie ciepłe przyjęcie spotkało podkarpacka delegację w siedzibie firmy LiuGong, gdzie
wiedza o naszym regionie jest całkiem spora dzięki inwestycjom w Stalowej Woli. LiuGong istnieje
od lat pięćdziesiątych i jest producentem maszyn budowlanych i drogowych, obecnym na wielu
rynkach na świecie. W 2006 roku z taśm produkcyjnych zakładów grupy LiuGong zjechała 100 000
maszyna. Od tego czasu zakłady firmy opuściło 50 000 maszyn. Podczas wizyty w Kuangsi Marszałek
Karapyta został oficjalnie zaproszony do złożenia kolejnej wizyty w lipcu, kiedy w Nanning odbywa
się międzynarodowa konferencja miast i regionów partnerskich tej chińskiej prowincji. Nanning
współpracuje z 66 regionami i miastami z 28 krajów.
Znaczenie politycznego wizycie podkarpackiej delegacji w Nanning dodał fakt, iż w tym samym
czasie odbywała się wizyta premiera Chin Wen Jiabao w Polsce. Obecny podczas wszystkich spotkań
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delegacji z Podkarpacia konsul generalny RP w Kantonie Krzysztof Ciebień podkreślał na
zakończenie wizyty z satysfakcją, że po raz pierwszy był świadkiem przyjazdu tak reprezentatywnej
dla regionu delegacji z udziałem władz województwa, stołecznego miasta regionu oraz licznej grupy
przedsiębiorców różnych branż znaczących dla województwa. Prezentacje pokazujące potencjał
regionu i możliwe obszary współpracy były dobrym wkładem w promocję Podkarpacia w Kuangsi.
Podczas spotkań bilateralnych w różnych ważnych gospodarczo miejscach – nawiązano szereg
kontaktów, które już wkrótce mogą zaowocować konkretnymi przedsięwzięciami gospodarczymi.
Całkowity koszt: 57 069,45 zł
usługa tłumaczeniowa: 3750 zł
koszty delegacji: 13 446, 66
bilety lotnicze: 39872,79 zł
refundacja: POKL 8.2.2 Wzmocnienie instytucjonalnego sytemu wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji w latach 2007 – 2013 r. (92,5%)
25 – 27 kwietnia 2012 r. Belgia, Bruksela
Spotkanie Skarbników Polski Wschodniej dotyczące nowej perspektywy budżetowej UE na lata
2012 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej
Maria Niemiec – skarbnik, Departament Budżetu i Finansów
Wizyta odbyła się w dniach 25-27 kwietnia 2012 r., w Brukseli w siedzibie Parlamentu Europejskiego
i Komisji Europejskiej na zaproszenie posła Parlamentu Europejskiego (byłego marszałka
województwa lubelskiego) – pana Arkadiusza Bratkowskiego oraz Komisarza UE ds. budżetu
i programowania finansowego – pana Janusza Lewandowskiego.
W kręgu zainteresowań i działań posła Arkadiusza Bratkowskiego leży m.in. zabieganie
o realizację drugiego etapu programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w nowym unijnym
budżecie od 2014 r. W celu wzmocnienia działań w tym zakresie poseł zorganizował spotkanie
skarbników Województw Polski Wschodniej z Komisarzem UE p. Januszem Lewandowskim.
Spotkanie to odbyło się w następnym dniu po zaprezentowaniu przez Komisarza Projektu budżetu UE
na 2013 r. Celem przyszłorocznego budżetu jest wzrost i poprawa sytuacji w zakresie zatrudnienia
w krajach UE, co można osiągnąć poprzez połączenie konsolidacji fiskalnej z inwestycjami na rzecz
wzrostu. Projekt uwzględnia obecną trudną sytuację gospodarczą i presję na budżety krajowe.
W projekcie budżetu na 2013 r., zamrożono przyszłe wydatki z tytułu płatności uwzględniając wzrost
inflacji (2%) oraz zamrożono kwotę budżetu administracyjnego Komisji planując go poniżej poziomu
inflacji. Budżet UE musi pozwalać na wypełnienie przyszłych zobowiązań umownych wobec państw
członkowskich i innych beneficjentów dotyczących lat poprzednich i obecnego roku. Polska w roku
ubiegłym otrzymała o 67 mld zł za mało w stosunku do wniosków. Od miesiąca września br. ustalane
będą szczegóły w zakresie zapewniania lepszego wykorzystania środków UE w celu wsparcia procesu
wychodzenia Europy z kryzysu. Według p. Komisarza środki UE będą trudniejsze do wzięcia
i rozliczenia. Państwa członkowskie stoją przed koniecznością bolesnych, ale koniecznych cięć.
Budżet UE kładzie nacisk na inwestycje, dzięki czemu działa jako pakiet antykryzysowy. Nie
przywrócimy wzrostu samymi cięciami – Europa potrzebuje mądrych inwestycji dla własnej
przyszłości. Równocześnie w projekcie budżetu na 2013 r. kładzie się duży nacisk na oszczędności
i efektywność wydatków. Płatności są konsekwencją wcześniejszych zobowiązań, dlatego aby
zapobiec znacznemu wzrostowi płatności w przyszłym budżecie UE, Komisja proponuje niewielki
wzrost (o 2%) zobowiązań ograniczony do obecnej stopy inflacji. Ponadto planowane zwiększenia
środków będą skupione wyłącznie na kwestii wzrostu i zatrudnienia. Jak wyjaśnił p. Komisarz,
większość ludności w UE odczuwa codzienny ciężar kryzysu związany z tym, że ich władze krajowe,
regionale i lokalne muszą wprowadzać cięcia budżetowe. Tym samym sensowne jest przesunięcie
środków z programów, które nie przynoszą rezultatów, do dziedzin priorytetowych, takich jak małe
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), młodzież i zatrudnienie. Będzie można blokować środki gdy nie
spełnimy efektów strukturalnych.
W kwestii nowego okresu programowania brak zapewnienia ze strony p. Komisarza, że Program
Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej będzie kontynuowany. Stwierdził, że tymczasem program ten
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nie mieści się w regułach gry, być może zostanie przedstawiony w negocjacjach na „ostatnią noc”.
Atutami w nowym okresie, będą dwie dziedziny: innowacyjność i ekologia. Priorytetem powinny być
szybkie koleje, a nie lotniska (pociągiem z Brukseli do Paryża można jechać w 1,5 godziny).
Ważnym zadaniem będzie opodatkowanie sektora finansowego, czyli nowy „podatek od transakcji
finansowych”. Komisja proponuje aby wykorzystać 1/3 wpływów z podatku od transakcji
finansowych do obniżenia składek państw członkowskich wnoszonych do budżetu UE. 2/3 wpływów
było by do dyspozycji państw członkowskich. Według Komisarza europejski sektor finansowy nie
płaci podatku VAT, wszystkie produkty finansowe są zwolnione od podatku VAT. W niektórych
państwach członkowskich UE, istnieje już podatek od transakcji finansowych, jednak dochody są
minimalne. Aby w pełni skutecznie generować wpływy, potrzebne jest rozwiązanie na szczeblu
europejskim, a nie krajowym.
Jednym z głównych założeń wniosku w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014 – 2020
jest to, aby państwa członkowskie wpłacały mniej do przyszłych budżetów UE. Obecnie ponad 80%
budżetu UE pochodzi ze składek państw członkowskich (wbrew idei traktatu lizbońskiego
podpisanego przez te państwa, który stanowi, że budżet jest finansowany całkowicie z zasobów
własnych). P. J. Lewandowski uważa, że dzięki podatkowi od transakcji finansowych
wprowadzonemu w całej Europie państwa członkowskie wpłacałyby do budżetu UE o około mld EUR
mniej tylko w roku 2020. Dla podatników UE oznaczałoby to w kolejnym okresie finansowym
oszczędności liczone w miliardach euro. Każde państwo członkowskie musi wyrazić zgodę na
odprowadzanie podatku od transakcji finansowych do budżetu UE, a parlamenty krajowe muszą takie
ustalenia ratyfikować.
Ponadto p. Lewandowski proponuje, aby wpłata własna państw członkowskich była obliczana od
dochodów uzyskanych z podatku VAT, czyli powiązana z rozwojem gospodarczym. Odrębnym
problemem jest proporcja, aby w każdym programie i projekcie w latach 2014 – 2020 podatek VAT
był wydatkiem niekwalifikowanym. Środki z UE nie mogą być przeznaczone na dofinansowanie
systemu podatkowego w Polsce. W obecnym okresie w wielu projektach realne dofinansowanie z UE
wynosi 100%. Dla sektora Finansów publicznych, w tym jst w wielu przypadkach kwota VAT, który
nie podlega odliczaniu będzie zwiększa wkład własny i bezpośrednio obciążał budżet.
Wiele cennych informacji na temat przyszłego okresu programowania oraz zagrożeń usłyszeliśmy na
spotkaniu zorganizowanym w Domu Polski Wschodniej z Dyrektorem Wydziału Budżetu i Finansów
Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej – p. Grzegorza
Radziejewskiego. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Grupy Producenckiej i Dyr. Departamentu
Rolnictwa z woj. Warmińsko – mazurskiego. P. Grzegorz Radziejewski zwrócił uwagę na skutki
przekroczenia deficytu w sektorze samorządowym. Jeśli przekroczymy w sektorze finansów
publicznych wskaźniki to nie tylko pomniejszone zostaną płatności w roku budżetowym, ale także
zostaną zmniejszone koperty w latach następnych. W wielu krajach „starej” UE za przekroczenia
deficytu z samorządach skutkiem są grzywny finansowe i sprawy karne dla zarządzających.
„Przekleństwem negocjacyjnym” na nowy okres programowania jest bardzo korzystny projekt
budżetu dla Polski, który można tylko stracić. Nie ma zagrożeń w I filarze i dopłatach bezpośrednich
dla rolnictwa dzięki Francji, która nie pozwoli na skorygowanie dopłat i Polska na tym skorzysta.
Francja ma aż 92% z dopłat bezpośrednich . Co do II filaru nie ma akceptacji propozycji – 50% dopłat
bezpośrednich i 50% z II filaru
- Komisja
nie wyraża zgodny na negocjacje.
W Europie Zachodniej 1/3 dopłat wynika z efektów ekologicznych (tzw. greening). W Polsce 90%
z koperty II filar przeznaczone było dla Grup Producenckich. Przewidywano dla producentów
owoców i warzyw finansowanie od 30 do 50 mln euro rocznie. Polacy jak zwykle pokazali swój spryt
i zapobiegliwość i wystawili UE rachunki sięgające w zeszłym roku prawie 190 mln euro, w tym roku
będzie jeszcze więcej – do250-300 mln. Na początku kwietnia komitet zarządzający programem pod
przewodnictwem KE zdecydował o ograniczeniu rocznego budżetu programu do 10 mln euro
i bardziej restrykcyjnych zasadach przyznawania środków.
Całkowity koszt: 3 985,11 zł
26- 28 kwietnia 2012, Tarnopol
Udział w Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym
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Maria Michur- Ziemba – z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
Krystian Zachwiej - kierowca
W ramach odbywającego się w Tarnopolu Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego przedstawiono
możliwości potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Województwa Podkarpackiego, założenia
regionalnej polityki innowacyjnej, formy wspierania rozwoju firm, funkcjonowanie obszarów
podwyższonej aktywności gospodarczej, a także funkcjonowanie klastrów. Podczas spotkania
z przedstawicielami Administracji Państwowej Obwodu Tarnopolskiego omówiono możliwości
w ramach współpracy form wymiany doświadczeń w danym zakresie.
Całkowity koszt: 857,17 zł
29 kwietnia – 5 maja 2012, Zjednoczone Emiraty Arabskie – Dubaj
Uczestnictwo w II FORUM INWESTYCYJNYM ANNUAL INVESTMENT MEETING
Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
W dniach 1-3 maja w Dubaju trwało II Forum Inwestycyjne – Annual Investment Meeting. Wyjazd
został zorganizowany i sfinansowany w ramach Programu „Promocji Gospodarczej Polski
Wschodniej" (Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, działanie 1.4 „Promocja
i Współpraca") przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Podkarpacie na
największych targach inwestycyjnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich reprezentowała
delegacja składająca się z przedstawicieli JST, w skład której weszła m.in. Wicemarszałek
Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska oraz reprezentanci biznesu i przedsiębiorstw m.in.:
Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli, „Royal-Star" Krzysztof Pawełek, Leopard Automobile
Sp. z o.o., Zelnar Zakład Narzędziowy Sp. z o.o., Firma Projektowo-Usługowa „Waldrex" s.c., Habrat
Dorota Glass Studio, PZL Mielec Sp. z o.o. Targi zostały zorganizowane przez Ministerstwo Handlu
Zagranicznego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Podczas pierwszego dnia Annual Investment Meeting została przeprowadzona prezentacja dotycząca
państwa polskiego, która miała na celu ukazanie potencjału gospodarczego każdego z województw.
Istotnym punktem targów były spotkania z przedstawicielami arabskiego świata biznesu wśród
których należy wymienić: Fujarah Aviation Academy, Arabia Yachting, Arab Busines Club oraz
Dubai Airports Authority.
W ciągu kolejnych dni targów uczestnicy delegacji wzięli udział w wielu panelach dyskusyjnych,
zwiedzaniu stoiska wystawienniczych innych państw oraz kolejnej rundzie spotkań z lokalnymi
firmami: Global Event Management, Global Investment and Development, Mashreq Bank, Strategic
Event Management, Dubai Chamber of Commerce. Przez cały okres trwania targów podkarpaccy
wystawiennicy prezentowali swoje wyroby oraz ofertę produktów, które cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem.
Przedstawiciele władz samorządowych spotkali się z najwyższymi władzami ZEA m.in. Ministrem
Handlu Zagranicznego ZEA Lubną bint Khalid Al Qasimi, Wiceministrem Handlu Zagranicznego
Abdullahem Ahmedem Al Salehem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki ZEA
Mohammedem Bin Abdul Azizem Al Shehi. Zjednoczone Emiraty Arabskie traktują współpracę
z Polską bardzo poważnie, czego potwierdzeniem jest planowany udział Wiceministra Handlu
Zagranicznego Abdullaha Ahmeda Al Saleha oraz przedstawicieli Parku Inwestycyjnego w Dubaju
w II Forum Polski Wschodniej „EASTERN POLAND BUSINESS FORUM", które będzie trwało od
24 do 25 maja 2012 w Kielcach. Podczas tego wydarzenia mają zostać skonkretyzowane plany
dotyczące inwestycji czy też podpisane maja zostać umowy dotyczące wymiany studentów oraz
pracowników (szkolenia).
Przewiduje się, iż udział w targach otworzy rynek ZEA na wiele produktów oferowanych przez
podkarpackie firmy oraz przyciągnie arabskich inwestorów na Podkarpacie.
Całkowity koszt: 1 147,51 zł
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7- 10 maja 2012 r. Belgrad, Serbia
Prezentacja Podkarpackich produktów regionalnych i tradycyjnych w Ambasadzie RP
Belgradzie
Kamil Czyż – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
Katarzyna Sołek – Oddział współpracy międzynarodowej
Tomasz Zimny - Kierowca
Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w polskiej ambasadzie w Serbii odbyło się przyjęcie wydane
przez Ambasadora RP, na które przybyli liczni goście. Wśród uczestników bankietu byli m.in.
ministrowie serbskiego rządu, przedstawiciele kancelarii prezydenta, ambasadorowie akredytowani w
Serbii, władze Belgradu, samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele wszystkich najważniejszych
mediów oraz miejscowa Polonia. Podkarpackim akcentem na belgradzkiej uroczystości była oferta
kulinarna przygotowana przez Województwo Podkarpackie, które zaprezentowało swoje produkty
tradycyjne i regionalne. Oprócz poczęstunku zaproszeni goście mieli także okazję zapoznania się
z szeroką ofertą turystyczną naszego województwa. Delegacja Urzędu Marszałkowskiego spotkała się
również z Andrzejem Jasionowskim Ambasadorem RP w Belgradzie. Podczas spotkania omówiono
m.in. program spotkania touroperatów z Podkarpacia i Belgradu.
Całkowity koszt: 24 708,17 zł
(19 999,80 zł – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich)
9 – 11maja 2012, Kolonia, Niemcy
Udział w dniach Podkarpacia organizowanych przez WPHI w Kolonii
Aleksandra Świder – ekspert pro-biz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów woj. Podkarpackie
W ramach misji przedstawiciel regionu wziął udział w następujących spotkaniach: Konferencja w dniu
10.05.2012 - Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego, Doliny Lotniczej, spotkania
z firmami, omówienie szczegółów misji gospodarczej dla przedsiębiorców z sektora lotniczego.
Podczas konferencji ekspert pro-biz zaprezentował w języku niemieckim potencjał gospodarczy
i inwestycyjny zarówno regionu, jaki i miasta Rzeszowa. Uczestniczącym w spotkaniu
przedstawicielom firm zainteresowanych inwestycjami w regionie przedstawiono atuty gospodarki ze
szczególnym naciskiem na przemysł lotniczy oraz elektromaszynowy. Podkarpacie, jak również
i Rzeszów, zaprezentowane zostało jako duży ośrodek akademicki, posiadający odpowiednie zasoby
ludzkie dla lokalizacji innowacyjnych projektów inwestycyjnych. Podczas dokonanych przez
przedstawicieli prezentacji posłużono się przykładami już zrealizowanych inwestycji, jako
najefektywniejszy zaś przedstawiciel woj. Podkarpackiego zaprezentował projekt Podkarpacki Park
Naukowo Technologiczny AEROPOLIS.
Całkowity koszt: 1 780,00 zł
9 – 13 maja Kraj Saary, Niemcy
Udział w obchodach Tygodnia Europy na zaproszenie Premier Kraju Związkowego Saary
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki
Magdalena Szpytma – Gabinet Marszałka, Oddział Współpracy Międzynarodowej
Wizyta w Kraju Saary odbywała się w ramach obchodzonego co roku w maju Tygodnia Europy.
10 maja przedstawiciele delegacji uczestniczyli w „Wirtschaftstag Polen” – wydarzeniu o charakterze
gospodarczym, zorganizowanym wspólnie przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu
Generalnego RP w Kolonii, Ministerstwo Gospodarki Kraju Saary oraz Izbę Przemysłowo-Handlową
w Saarbrücken, podczas którego odbyła się prezentacja Województwa Podkarpackiego jako miejsca
atrakcyjnego inwestycyjnie. Towarzyszyła temu giełda kooperacyjna polskich i niemieckich
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przedsiębiorców. Delegacja miała również okazję zwiedzić fabrykę firmy Naturwaren Theiss, znanego
na całym świecie producenta preparatów leczniczych i kosmetycznych, dostępnych wyłącznie
w aptekach, którego główna siedziba znajduje się w Homburgu w Kraju Saary. Następnie marszałek
Mirosław Karapyta uczestniczył wraz z delegacją w „Wieczorze Europejskim”, który miał miejsce
w Ośrodku Ekologicznym Spohns Haus. Odbywający się w ramach „Spotkań na granicy” wieczór
europejski jest wydarzeniem o charakterze muzyczno-literackim, podczas którego mają miejsce
odczyty autorskie polskich i niemieckich pisarzy, koncerty, spotkania młodzieży z różnych krajów
(Polska, Niemcy, Francja, Ukraina).
11 maja na Uniwersytecie Kraju Saary została podpisana Umowę o współpracy naukowej między
Uniwersytetem Rzeszowskim a Uniwersytetem Kraju Saary. Współpraca będzie obejmować takie
działania jak: wymiana kadry naukowej, wymiana doświadczeń w organizacji procesu dydaktycznego
i programu studiów o podobnych specjalnościach, realizacja wspólnych projektów badawczych oraz
wymiana studentów. Podczas wizyty na Uniwersytecie Kraju Saary goście z Podkarpacia mieli okazję
zobaczyć, w jaki sposób funkcjonują nowoczesne laboratoria (fizyczne, chemiczne) dla młodzieży
szkolnej. Marszałek wraz z delegacją odwiedził także Międzynarodowe Targi Książki dla Dzieci
i Młodzieży, odbywające się na zamku w Saarbrücken, gdzie spotkał się m.in. z pochodzącą
z Podkarpacia autorką i wydawcą książek Lidią Miś. Następnie delegacja miała okazje wysłuchać
prezentacji nt. „Współpracy między Województwem Podkarpackim a Krajem Związkowym Saary, ze
szczególnym uwzględnieniem możliwości kooperacyjnych w dziedzinie kultury”, która została
przygotowana przez saarlandzkie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Kultury i Europy.
Najważniejszym punktem pobytu w Kraju Saary była wizyta w Kancelarii Stanu na zaproszenie
premier landu – Pani Annegret Kramp-Karrenbauer. W wygłoszonym przemówieniu marszałek
Mirosław Karapyta pogratulował pani premier ponownego wyboru na tę funkcję. Poruszył kwestie
bardzo dobrej współpracy między obydwoma regionami, współpracy opartej na wzajemnym
zrozumieniu i dialogu, odbywającej się w wielu dziedzinach. Marszałek podkreślił również
historyczną rolę Niemiec podczas starań Polski o wejście do Unii Europejskiej i powiedział, że
Podkarpacie chce być Bramą Europy na Wschód i dlatego chciałoby włączyć do procesu integracji
europejskiej sąsiadów z Ukrainy. Europejska przyszłość tego kraju, którego obywatele, organizacje
społeczne, środowiska intelektualne podejmują wysiłek dostosowania się do europejskich norm, jest
dla naszego województwa sprawą o najwyższym znaczeniu.
W ostatnim dniu pobytu delegacja miała okazje zapoznać się z projektem o nazwie „Ulica Rzeźb”,
który został zrealizowany na obszarze Niemiec, Francji i Luksemburga. Przewodnikiem po projekcie
był jego twórca, prof. Paul Schneider. Delegacja złożyła również wizytę w Gimnazjum i Liceum
w luksemburskim Schengen, gdzie spotkała się z dyrektorem szkoły.
Przedstawiciele województwa odwiedzili również Europejskie Muzeum w Schengen, gdzie
przechowywane są pamiątki z podpisania Układu z Schengen - porozumienia, które znosi kontrolę
osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu.
Współpraca z Krajem Saary ma charakter sformalizowany i odbywa się w oparciu
o podpisane w 2009 r. Wspólne Oświadczenie o współpracy międzyregionalnej miedzy Województwem
Podkarpackim a Krajem Związkowym Saary.
Całkowity koszt: 7 218,04 PLN
11-13 maja 2012 r., Ukraina, Lwów
uroczystości organizowane przez Konsulat Generalny RP we Lwowie
Kazimierz Rokita – dyrektor Gabinetu Marszałka
Tomasz Ciechanowski – dyrektor Departamentu Organizacyjnego
zespół muzyczny
Udział i pomoc w zorganizowaniu Dnia Polskiego we Lwowie dla Polaków mieszkających we
Lwowie tzw. Majówki z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja. We wspólnym spotkaniu
tutejszej Polonii, zorganizowanym na terenie Seminarium Duchownego obok Lwowa, udział wzięło
ok. 300 osób. Odbyło się również spotkanie z ks. Arcybiskupem Archidiecezji Lwowskiej
Mieczysławem Mokrzyckim.
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Całkowity koszt: 1 058,71 zł
11 – 14 maja 2012 r., Bruksela (Belgia)
Organizacja kampanii promocyjnej Województwa Podkarpackiego w ramach uczestnictwa
regionu w Świecie Alei Tervueren
Kamil Czyż – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki,
Justyna Dec – Departament Promocji i Turystyki
W dniu 13 maja 2012 r. Województwo Podkarpackie przeprowadziło kampanię promocyjną pod
hasłem „EXPLORE PODKARPACKIE” (Odkryj Podkarpackie). Promocja zorganizowana została w
ramach uczestnictwa regionu w Świecie Alei Tervueren. Na przedsięwzięcie składały się następujące
elementy:
- przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej poprzedzającej przedsięwzięcie
w mediach społecznościowych, w prasie, poprzez mailing,
- zorganizowanie stoiska na Alei Tervueren w ramach którego zostały przeprowadzone następujące
atrakcje:
- udostępnienie symulatora lotów dla zwiedzających,
-przekazanie treści multimedialnych na temat atrakcyjności regionu przy pomocy ściany
multimedialnej,
multimedialna prezentacja na temat Rzeszowa z wykorzystaniem dotykowego stołu interaktywnego
multitouch,
- organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży na temat województwa podkarpackiego,
- organizacja konkursu językowego dla mieszkańców Brukseli,
- nauka muzyki na bum bum rurkach i organizacja mini koncertu,
- zabawa z bańkami mydlanymi,
- organizacja stoiska z bibułkarstwem,
- organizacja atrakcji poza stoiskiem:
- rozdawanie ulotek promocyjnych przez hostessy oraz szczudlarzy,
- promocja ambientowa (zorganizowanie na rondzie Montgomer’ego wystawy z użyciem zdjęć
regionu).
W ramach organizacji przedsięwzięcia przygotowane zostały dedykowane kampanii broszury, ulotki
oraz spot promocyjny. Dzięki zorganizowaniu przedsięwzięcia w ramach uroczystości Święta Alei
Tervueren, w którym co roku uczestniczy ponad 30 tys. osób, kampania spotkała się z masowym
odbiorem. Oferta turystyczna regionu wzbudziła zainteresowanie zarówno wśród mieszkańców
Brukseli jak i pracowników instytucji europejskich.
Koszty delegacyjne: 1 878,82 zł
Koszt organizacji kampanii: 194 000,00 zł
Razem: 195 878,82zł brutto
15 – 21 maja 2012 r., Calgary, Kanada
Wyjazd studyjny „Wpływ naturalnego wypasu bydła na bioróżnorodność”
Nawiązanie kontaktów z rządem prowincji Alberta oraz z naukowcami i hodowcami w celu skutecznej
realizacji programu rozwoju hodowli bydła mięsnego na Podkarpaciu
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Władysław Stępień –
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Ochrony Środowiska
Marcin Ciźla – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego
W dniach 15-05-2012 do 21-05-2012 odbył się wyjazd studyjny do Calgary (Kanada) przedstawicieli
województwa podkarpackiego na zaproszenie przez Uniwersytet w Calgary oraz Kanadyjski Związek
Hodowców Bydła CBBC (Canadian Beef Breeds Council). Tematyka wyjazdu to poznawanie
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Kanadyjskich praktyk hodowlanych w zakresie ekstensywnego chowu oraz możliwości ich adaptacji
na gruncie województwa podkarpackiego, wpływ naturalnego wypasu zwierząt na bioróżnorodność
terenów łąkowo – pastwiskowych, wymiana doświadczeń, praktyk i osiągnięć pomiędzy
Uniwersytetem
w Calgary i Związkiem Hodowców Bydła CBBC a województwem podkarpackim.
Charakterystyka prowincji:
Prowincja Alberta to region o powierzchni dwukrotnie większej od Polski, który zamieszkuje 3,5 mln
ludności. W związku z obfitością czarnoziemów i terenów łąkowych są tu doskonałe warunki do
produkcji rolnej i hodowli bydła. Całkowity areał ziemi uprawnej w Albercie wynosi ponad 20
milionów hektarów. W rejonie centralnym oraz południowo-wschodnim występują tereny preriowe niemal płaskie i pozbawione drzew obszary, oryginalnie porośnięte wysoką trawą, dziś używane jako
wysokiej jakości pola orne lub pastwiska. W 2001 całkowity dochód rolnictwa Alberty wyniósł 8,3
miliarda dolarów. W prowincji Alberta wytwarza się prawie jedną czwartą całej produkcji rolnej
Kanady. Prawie 60% powierzchni zajmują lasy, z których pozyskuje się 23 mln metrów sześciennych
doskonałego drewna rocznie. Region obfituje w bogate złoża ropy naftowej, gazu i innych kopalin.
W Albercie znajduje się ponad 300 parków narodowych oraz wiele ośrodków wypoczynkowych
i rekreacyjnych. W branży turystycznej pracuje ponad 100 tysięcy osób. Ta dziedzina gospodarki
generuje roczny dochód 5,2 miliarda dolarów.
W trakcie wizyty zrealizowano program obejmujący następujące zagadnienia:
- Preferowane rasy zwierząt w chowie ekstensywnym na terenie prowincji Alberta,
- Wpływ udziału zwierząt na wzrost bioróżnorodności lokalnych terenów,
- Charakterystyka terenów łąkowo pastwiskowych Calgary ( roślinność, klimat, położenie),
- Ochrona środowiska poprzez racjonalne użytkowanie terenów rolniczych,
- Wymiana dobrych praktyk rolniczych Polsko - Kanadyjskich,
- Rozwój turystyki, ekologii, na obszarach cennych przyrodniczo,
- Formy i sposoby promocji i popularyzacji produktów oraz potraw pochodzenia zwierzęcego
w Kanadzie,
- wsparcie finansowe rządowe i samorządowe dla działań pro środowiskowych i hodowlanych
w Kanadzie.
W dniu 16-05-2012 odbyło się spotkanie w siedzibie CBBC w Calgary, rozpoczęte powitaniem
delegacji z polski przez Prezesa CBBS pana Byrona Tempelton, który poruszył tematykę współpracy
polsko-kanadyjskiej w zakresie rozwoju hodowli bydła mięsnego oraz transferu technologii
przeszczepu zarodków. Podkreślił on, iż prowincja Alberta, jako miejsce specjalizacji w zakresie
produkcji żywca wołowego jest bardzo dobrym źródłem dobrych praktyk w zakresie efektywnej
produkcji z zachowaniem ochrony środowiska oraz minimalizacji kosztów. Zauważył, iż najlepsze
jakościowo mięso można uzyskać przede wszystkim w produkcji ekstensywnej opartej na wypasie
w systemie wolnego wybiegu.
Pan dr Mirosław Karapyta Marszałek Województwa Podkarpackiego powitał gospodarzy spotkania
w imieniu polskiej delegacji i scharakteryzował oczekiwania oraz priorytety wizyty. Następnie
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej UMWP w Rzeszowie dokonał prezentacji
regionu oraz potencjału podkarpackiego rolnictwa. Z kolejną prezentacją wystąpiła Pani Fawn
Jacskon, dyrektor Kanadyjskiego związku hodowców bydła. W trakcie prezentacji podkreślała, że we
współczesnym procesie produkcyjnym niezbędne jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki opartej
o ochronę środowiska naturalnego. Ochrona środowiska w procesie produkcji żywca wołowego
przekłada się na podniesienie walorów jakościowych mięsa oraz w dłuższym okresie czasu również na
efekt ekonomiczny związany z brakiem konieczności przywracania zdegradowanych terenów do stanu
równowagi biologicznej.
Kolejne wystąpienie poprowadził Pan Mauricio Arcila, który w imieniu związków hodowców bydła
mięsnego dokonał prezentacji potencjału produkcyjnego i technologicznego prowincji Alberta oraz
omówił miejscowe systemy produkcji wołowiny. W spotkaniu uczestniczyli ponadto przedstawiciele
związków hodowców bydła następujących ras:
Bob Airthh – w imieniu związku hodowców rasy Galloway
Neil Gilles – dyrektor związku hodowców rasy Charolais
Rob Smith -prezes związku hodowców rasy Angus
Gordon Stephenson - dyrektor związku hodowców rasy Hereford
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Anne Brunet-Burgess – dyrektor Kanadyjskiego związku hodowców rasy Limousin
W trakcie wystąpienia dyrektora spółki Canada Beef Inc. Pana Marty Carpenter, zaprezentowano
najnowsze trendy dotyczące prowadzenia kampanii konsumenckich na przykładzie promocji mięsa
wołowego. W trakcie wykładu przedstawiono sposoby analizy oczekiwań konsumenckich prowadzone
przez przemysł spożywczy oraz metody dostosowania się do nowych oczekiwań. Pan Jason Krips
asystent ministra rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich rządu Prowincji Alberta informował
o kooperacji rządu federalnego i prowincjonalnego w zakresie programów mających na celu wsparcie
i promocję wołowiny Kanadyjskiej. Zaznaczył, że programy takie nie są finansowane w całości ze
środków publicznych, lecz dofinansowywane w pięćdziesięciu procentach analogicznie jak
w programach realizowanych w ramach systemów wsparcia poprzez UE.
Kolejnym punktem wizyty był wyjazd na ranczo Glenbow Ranch, które przekształcono na teren parku
prowincjonalnego, gdzie delegacja zapoznała się z genezą jego powstania.
Utworzenie parku nie spowodowało całkowitego zaprzestania produkcji a jedynie przestawiono profil
działalności z produkcji bardzo intensywnej na zrównoważoną. Przedstawicielka użytkowników
rancza Pani Tara McFaddem przekonywała, że taka formuła produkcji zapewnić może zysk przy
jednoczesnej ochronie cennych form przyrodniczych jak również pozwala czerpać dochody
z turystyki.
Następnie na wielkoobszarowym ranczo pana Roy Copithorne, zapoznano się z wolno wybiegowym
systemem produkcji opartym wyłącznie o pasze objętościowe. Farmer przedawał bydło po okresie
wypasu ekstensywnego do dalszego tuczu do wyspecjalizowanych odbiorców. Obsada dla takiego
systemu w warunkach kanadyjskich wynosi od 0,3 do 0,5 DJP przy założeniu okresu wegetacji około
5-ciu miesięcy. Jego farma charakteryzuje się również bardzo niskim poziomem kosztów
przeznaczanych na infrastrukturę, co podnosi efektywność ekonomiczną produkcji.
W kolejnym dniu wyjazdu, 17 maja 2012 przejechano do ośrodka badawczego w Lacombe pod
patronatem federalnego instytutu rolnictwa i żywienia. Przedstawiono gospodarstwo pomocnicze,
w którym prowadzono prace badawcze w kierunku optymalizacji żywienia bydła i minimalizacji ilości
podawanych pasz bez straty przyrostu masy.
Oprowadzał po instytucie pan Vern Baron zajmujący się fizjologią żywienia zwierząt. Następnie
przeprowadzono prezentacje, które charakteryzowały prowadzone obecnie programy badawcze
w zakresie żywienia zwierząt rzeźnych.
Zaprezentowano również metody badawcze pozwalające podnieść wydajność hodowli poprzez
selekcję genetyczną zwierząt i rozwijanie cech pożądanych.
Następnie zaprezentowano Olds College, zespół szkół w którym młodzież z terenu Kanady oraz
Stanów Zjednoczonych nabywała praktycznych umiejętności w zakresie chowu oraz uboju
i przetwórstwa wołowiny jak również uprawy roli, mechaniki maszyn i urządzeń oraz podstaw
marketingu i zarządzania. Dzień zakończył się uroczystą kolacją na którą delegacja została zaproszona
przez przedstawicieli CBBC.
W piątek 18 maja 2012 podczas pobytu w Calgary marszałek Mirosław Karapyta spotkał się
wicepremierem rządu prowincji Thomasem Łukaszukiem, urodzonym w Polsce politykiem
kanadyjskim. Funkcje wicepremiera Thomas Łukaszuk objął po niedawnych wyborach do parlamentu
regionalnego. Marszałek Karapyta wyraził zainteresowanie pogłębieniem stosunków gospodarczych
i kulturalnych pomiędzy Podkarpaciem i prowincją Alberta. Ten kanadyjski region posiada już jedno
swoje biuro w Europie, które koordynuje akcje promocyjne w UE, ale rozważa otwarcie innych tego
rodzaju placówek w UE. Podkarpacie może okazać się dobra lokalizacja na kolejne biuro Alberty.
Wizyta marszałka w biurze władz prowincji Alberta była pierwszym tego rodzaju kontaktem
polskiego regionu w tej części Kanady.
W dalszej części dnia wizytowano na farmie McKenzie Angus, gdzie zapoznano się
z miejscowymi rasami bydła oraz systemami wypasu ekstensywnego. W ostatnim dniu wizyty
w sobotę 19 maja 2012 odbyto podróż do Waterton Park – dawnego ranczo przekształconego w park
narodowy. Po powrocie do Calgary Pan dr Mirosław Karapyta Marszałek Województwa
Podkarpackiego podjął gospodarzy delegacji obiadem. Uczestniczyli w nim między innymi:
Honorowy Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Calgary Pan Zygmunt Potocki, przedstawiciele
Kanadyjskiego Związku Hodowców Bydła, przedstawiciele miejscowej polonii oraz pozostali
uczestnicy polskiej delegacji.
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W trakcie obiadu Marszałek Województwa Podkarpackiego podziękował organizatorom wizyty za
wkład wniesiony w jej realizację oraz wyraził nadzieję na nawiązanie ścisłej współpracy w zakresie
rozwijania chowu i hodowli bydła w Prowincji Alberta jak i Województwie Podkarpackim. Wizyta
pokazała, że obydwa regiony łączy bardzo wiele cech takich jak podobne warunki glebowe
i klimatyczne, duże zasoby terenów łąkowo – pastwiskowych wskazanych do prowadzenia
ekstensywnego wypasu oraz czyste, nieskażone środowisko. Produkcja mięsa wołowego
w Kanadyjskiej prowincji Alberta jest prowadzona od pokoleń i jest jedną z branż na której opiera się
lokalna gospodarka. W celu ograniczenia kosztów produkcji oraz wzrostu jej wydajności a bez
uszczerbku dla środowiska naturalnego wypracowane są zaawansowane działania na rzecz
doskonalenia genetycznego wskazanych ras oraz specjalizowania poszczególnych etapów produkcji.
Wspierane przez rząd zarówno lokalny jak i regionalny są działania marketingowe oraz poszukiwania
nowych rynków zbytu. Badania preferencji klienckich są podstawą do przygotowania produkcji
takiego mięsa, które jest oczekiwane przez konsumenta. Edukacja konsumenta odgrywa w tym
procesie również ważną rolę. Niewątpliwą przewagą regionu gospodarzy wizyty jest ustabilizowany
rynek wewnętrzny, gdzie mięso wołowe stanowi znaczący element codziennej diety jak również od lat
budowane są kontakty handlowe z krajami całego świata. Również ośrodki naukowo-badawcze,
poprzez doskonalenie ras bydła mięsnego minimalizują koszty produkcji, obniżają koszty opieki
weterynaryjnej oraz poprzez budowanie systemów produkcji ekstensywnej wspierają produkcję mięsa
najwyższej jakości. Sprawnie funkcjonujący kanadyjski system może być z powodzeniem wdrożony
w naszym regionie będąc pomysłem na zagospodarowaniem podkarpackich terenów zielonych bez
uszczerbku dla środowiska a jednocześnie szansą na pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu dla
mieszkańców podkarpacia. Jednocześnie w związku z budującymi się pozytywnymi relacjami
dyplomatycznymi na poziomie między naszymi regionami istnieje duża szansa na przełożenie tych
relacji na konkretne projekty współpracy.
Całkowity koszt: 34 957,83 zł – kompleksowa organizacja wyjazdu do Kanady
(15728,09 – koszt delegacji)
16 – 20 maja 2012 r., Ukraina, Odessa
„Dni Europy” w Odessie
Maria Michur – Ziemba – z-ca dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
Podczas organizowanych przez Obwód Odeski „Dni Europy” wzięto udział w szeregu
zorganizowanych przez władze obwodu spotkaniach dotyczących współpracy Ukraina – Unia
Europejska, głównych założeń Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE
w kontekście współpracy z Ukrainą i przygotowywanej umowy stowarzyszeniowej, a także
możliwości realizowania ze środków unijnych przedsięwzięć dotyczących polsko-ukraińskiej
współpracy z zakresu przygotowywania projektów w ramach międzynarodowej pomocy technicznej,
tworzenia i rozwoju parków naukowo-technologicznych, organizacji wielobranżowych spotkań
gospodarczych dla przedsiębiorców w Województwie Podkarpackim i Obwodzie Odeskim. Biorąc
pod uwagę, że w „Dniach Europy” wzięli udział również przedstawicieli z regionów innych państw
UE, przedsięwzięcie to było także okazją do zaprezentowania Województwa Podkarpackiego, jako
regionu o nowoczesnych technologiach i dużym potencjale inwestycyjnym.
Całkowity koszt: 2 317,66 zł
22 maja 2012 r., Słowacja, Preszów
Udział w posiedzeniu Regionalnego Forum Innowacji
Kazimierz Rokita – dyrektor Gabinetu Marszałka
Prezentacja działań Województwa Podkarpackiego realizowanych przez Urząd Marszałkowski
w zakresie rozwiązań inwestycyjnych, tworzenie terenów pod inwestycje dla firm – tworzenie stref
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dolin lotniczych, inkubatorów przedsiębiorczości. Seminarium było przygotowaniem do posiedzenia
komisji transgranicznej – przewodniczył marszałek Mirosław Karapyta.
Całkowity koszt: 52,13 zł
25 maja 2012 r., Preszów, Słowacja
Udział w konferencji nt. infrastruktury transportowej na pograniczu polsko – słowackim, szlak
drogowy „Via Carpatia”
Jerzy Rodzeń – Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego
Piotr Golema – Departament Strategii i Planowania Przestrzennego
Marek Antonik – kierowca
Podczas wizyty zostały omówione szczegółowe propozycje programu konferencji poświęconej idei
szlaku transportowego „Via – Carpatia”, organizowanej wspólnie przez Województwo Podkarpackie
i Kraj Preszowski w październiku br. w Brukseli,
Ustalono, iż program konferencji wymaga dalszego doszczegółowienia podczas kolejnego roboczego
spotkania w dniu 8 czerwca br. w Rzeszowie.
Całkowity koszt: 229,29 zł
31 maja 2012, Ukraina (Lwów)
Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Całkowity koszt: 114,73 zł
2 – 9 czerwca 2012, Tokio – Japonia, Seul-Korea Płd.
Udział w misji inwestycyjnej, spotkaniach z przedsiębiorcami, spotkaniach z przedstawicielami
WPHI w Korei i Japonii
Aleksandra Świder – ekspert pro-biz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, DPP, Urząd
Marszałkowski
W ramach misji przedstawiciele regionu wzięli udział w następujących spotkaniach:
- Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego,
Doliny Lotniczej, spotkania
z firmami, omówienie szczegółów misji gospodarczej dla przedsiębiorców z sektora lotniczego
organizowanej przez Dolinę Lotniczą oraz WPHI w Tokio w październiku
- Konferencja /seminarium w Tokio w dniu 05.06.2012
- Konferencja/seminarium w Seulu w dniu 07.06.2012
Obie konferencje zorganizowane zostały przez WPHI we współpracy z przedstawicielami PAIiIZ.
Podczas konferencji zaprezentowano potencjał gospodarczy i inwestycyjny zarówno regionu, jaki
i miasta Rzeszowa. Uczestniczącym w spotkaniu przedstawicielom firm zainteresowanych
inwestycjami w regionie przedstawiono atuty gospodarki ze szczególnym naciskiem na przemysł
lotniczy. Podkarpacie, jak również i Rzeszów, zaprezentowane zostało jako duży ośrodek akademicki,
posiadający odpowiednie zasoby ludzkie dla lokalizacji innowacyjnych projektów inwestycyjnych.
Podczas dokonanych przez przedstawicieli prezentacji posłużono się przykładami już zrealizowanych
inwestycji, jako najefektywniejszy zaś przedstawiciel woj. Podkarpackiego zaprezentował projekt
Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny AEROPOLIS. Kolejnym etapem konferencji był panel
dyskusyjny pomiędzy przedstawicielami firm koreańskich oraz japońskich a reprezentantami Polski
Wschodniej.
Ponadto m.in. nawiązano kontakty z następującymi instytucjami i osobami:
Masahiko Yamaguchi Hitachi Ltd Hitachi Ltd, PricewaterhouseCoopers – firma konsultingowodoradcza, Kohei Hashimoto, Ryobi Limited, KOTRA- koreański odpowiednik Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Taiko Enterprises Corporation –Izba Przemysłowa w Tokio
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Całkowity koszt: 2 000,00 zł
4 – 7 czerwca 2012 r., Ukraina, Odessa
Spotkanie w zakresie współpracy międzyregionalnej współpracy międzyregionalnej
z władzami Obwodu Odeskiego
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Bogdan Romaniuk –Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Maria Michur – Ziemba – Z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
Podczas wizyty na zaproszenie władz Obwodu Odeskiego marszałek Mirosław Karapyta spotkał się
z Wiceprzewodniczącym Państwowej Administracji Obwodu Odeskiego - Aleksandrem Malinem.
Podczas rozmów podsumowano dotychczasową współpracę pomiędzy Województwem Podkarpackim
i Obwodem Odeskim, jak również określono wspólne działania, które mają być zrealizowane do końca
2013 r.
Kluczowym punktem spotkania było podpisanie Programu Współpracy między Województwem
Podkarpackim a Obwodem Odeskim na lata 2012-2013. Dokument w sposób szczegółowy określił
płaszczyzny współdziałania regionów. Obok współpracy gospodarczej i turystycznej, regiony będą
podejmować także wspólne inicjatywy w zakresie rozwoju współpracy naukowej i technicznej,
kulturalnej, edukacyjnej oraz bezpośrednich kontaktów między organizacjami pozarządowymi.
Koordynacją realizacji Programu zajmie się specjalnie do tego powołana grupa robocza. W jej skład
wejdą przedstawiciele obu stron.
Rozmowy dotyczyły także kwestii związanych z turystyką. Przedstawiciele tamtejszego samorządu
oraz firm z branży turystycznej są zainteresowani ofertą aktywnej turystyki zimowej w Województwie
Podkarpackim. Zadeklarowali także chęć zaprezentowania podkarpackim touroperatorom ofertę
letniego wypoczynku w obwodzie odeskim.
Płaszczyzną wspólnego zainteresowania obu regionów jest także współpraca gospodarcza, która
będzie prowadzona między innymi poprzez wspólną organizację misji gospodarczych podkarpackich
i odeskich przedsiębiorców, czy wymianę doświadczeń związanych z tworzeniem i zarządzaniem
parkami naukowo – technologicznymi. Przedstawiciele regionów wyrazili także wolę współpracy w
zakresie wymiany wiedzy i przygotowywania projektów UE.
W ramach wizyty odbyło się także spotkanie marszałka Województwa Podkarpackiego
z kierownictwem Izby Przemysłowo – Handlowej w Odessie oraz Konsulem Generalnym RP
w Odessie - Joanną Strzelczyk, podczas którego omówiono obecne uwarunkowania współpracy
z Obwodem Odeskim, jako regionem perspektywicznym, dającym możliwość współpracy na wielu
płaszczyznach.
Całkowity koszt: 10 031,65 zł
9-16 czerwca 2012 r., Tallin (Estonia)
Udział w tallińskich Dniach Polski celu promocji gospodarczej, kulturalnej i turystycznej
Anna Kowalska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
Kamil Czyż –Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki,
Monika Maślanka – Preneta – Departament Promocji i Turystyki
Krystian Zachwiej – kierowca
W dniu 11 czerwca w Pärnu w Estonii, a dokładnie w jego stolicy – Pärnumaa, odbyło się spotkanie
Pani Anny Kowalskiej Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pana Kamila Czyża p.o.
Zastępcy Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki z przedstawicielami regionu. Wspólne
rozmowy zaowocowały pierwszymi uzgodnieniami dotyczącymi zapoczątkowania współpracy, które
zakładają, iż do końca 2012 roku zostaną ustalone obszary, w jakich ta współpraca może się odbywać.
Ponadto, zorganizowano stoisko promocyjne województwa podkarpackiego, w centrum handlowym
Solaris w Tallinie, które odwiedziło kilka tysięcy osób. Z dużym zainteresowaniem zwiedzających

72

spotkały się wyroby oferowane przez podkarpackich rękodzielników (wiklina, odzież z filcu,
biżuteria, wyroby tekstylne - zabawki), którzy nawiązali kontakty z potencjalnymi kontrahentami.
Całkowity koszt: 35 616,38 zł
11- 15 czerwca 2012 r., Region Vidzeme, Łotwa
Spotkanie robocze oraz wizyta studyjna w ramach projektu TOURAGE INTERREG IVC
Marek Rainer - Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Kancelaria Zarządu
Zostały omówienie kwestie związane ze zbliżającym się okresem raportowania (komponent 1),
polityką informacyjną projektu (m.in.) strona www, newsletter – prezentacje i dyskusja (komponent
2). Omówiono ewaluację dobrych praktyk z Północnej Karelii, metodologię badań ankietowych
(komponent 3).
Podczas wizyty studyjnej zaprezentowano dobre praktyki Regionu Vidzeme, oraz pozostałych
regionów partnerskich jak również plany związane z konferencją doroczną w Grenadzie.
Całkowity koszt: 4 438,90 zł
Refundacja: budżet projektu INTERREG IVC TOURAGE (refundacja 85% kosztów wyjazdu)
12- 16 czerwca 2012 r., Serbia, Belgrad – Čačak
Oficjalna wizyta Marszałka Województwa w Belgradzie oraz w mieście Čačak. Spotkanie
przedstawicieli branży turystycznej oraz przedsiębiorców z branży przetwórstwa mięsnego
z Podkarpacia i Serbii
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Wojciech Trzaska – Z-ca Dyrektora Kancelarii Zarządu
Wiesław Baranowski – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki
Katarzyna Sołek – Oddział Współpracy Międzynarodowej
W czerwcu 2012 roku, na zaproszenie p. Andrzeja Jasionowskiego Ambasadora RP
w Republice Serbii, Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z delegacją przebywał
z oficjalną wizytą w Belgradzie oraz w mieście Čačak. Jej głównym celem była prezentacja walorów
turystycznych naszego regionu oraz spotkanie przedstawicieli branży turystycznej
z Podkarpacia i Serbii.
Podczas prezentacji województwa, która odbyła się w dniu 13 czerwca br. w budynku Ambasady RP
w Belgradzie, podkarpaccy touroperatorzy przedstawili oferty dotyczące głównie możliwości
organizacji wypoczynku zimowego oraz zwiedzania najważniejszych zabytków architektury
w regionie. 14 czerwca br. w budynku Metro C&C odbyła się również prezentacja oferty handlowej
podkarpackich firm: ZM Herman oraz ZPM Szarek z Jarosławia, przygotowanej dla Działu Zakupów
Metro C&C oraz wiodących klientów tej sieci. Podczas spotkania omawiano m.in. możliwości
eksportu podkarpackich produktów wędliniarskich do Serbii.
Oficjalna delegacja na czele z marszałkiem Mirosławem Karapytą spotkała się również
z władzami miasta Čačak - p. Velimirem Stanojeviciem, prezydentem miasta oraz jego zastępcą
p. Saśą Obradoviciem. marszałek Karapyta podkreślił gotowość do współpracy z gminą Čačak oraz
całym Okręgiem Morawiczkim, szczególnie na płaszczyźnie rolnictwa.
Całkowity koszt: 16 556,02 zł
17- 22 czerwca 2012 Belgia, Bruksela
Otwarcie wystawy poświęconej ks. kardynałowi A. Kozłowieckiemu
Sławomir Miklicz – Członek Zarządu Województwa
Kazimierz Rokita – Dyrektor Gabinetu Marszałka
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Katarzyna Stachowicz – Gabinet Marszałka
W dniu 19 czerwca 2012 r. Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz
uczestniczył w otwarciu wystawy pt. „Z otwartymi dłońmi” poświęconej Księdzu Kardynałowi
Adamowi Kozłowieckiemu SJ, Misjonarzowi Afryki organizowanej w Parlamencie Europejskim
w Brukseli. Bezpośrednio przed tym wydarzeniem odbyło się seminarium na temat życia i pracy
Księdza Kardynała.
Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” została zaproszona wraz
z wystawą do Brukseli przez Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbietę Łukacijewską. Honorowy
patronat nad wystawą objął: Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz oraz Przewodniczący
Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012 prof. Jerzy Buzek. Współorganizatorem
przedsięwzięcia był Marszałek Województwa Podkarpackiego dr Mirosław Karapyta. Wspomniana
wystawa była już eksponowana w Dachau, na terenie dawnego obozu koncentracyjnego, w dniach od
25 października 2011 r. do 8 stycznia 2012 r. oraz 11 kwietnia 2012 r. w Sejmie RP w Warszawie.
Od 2008 r. Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego zdołała, dzięki wsparciu
środków z Unii Europejskiej, odbudować i odnowić dworek myśliwski Kozłowieckich
w Hucie Komorowskiej, gdzie otworzyła muzeum swojego Patrona, oraz – w związku z 100 –
rocznicą urodzin Kardynała – wydała okolicznościowy medal, który wybito w Mennicy Polskiej. Od
2008r. Fundacja im Ks. Kard. A. Kozłowieckiego „Serce bez granic” organizuje konferencje naukowe
i wystawy.
W otwarciu wystawy uczestniczyła również młodzież szkolna z Województwa Podkarpackiego –
laureaci m.in. konkursu „Piosenki Naszych Ojczyzn w Unii Europejskiej” oraz „VII Europejskiego
Konkursu Kulinarnego EKOGALA 2012”. Wyjazd do Brukseli wyróżnionych uczniów został
sfinansowany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego dr Mirosława Karapytę. Młodzież z
Podkarpacia zwiedziła ponadto instytucje unijne oraz największe atrakcje turystyczne i zabytki
Brukseli.
Całkowity koszt: 20 249,00 zł
19- 20 czerwca 2012 r., Republika Słowacka
Konsultacje z partnerem słowackim w sprawie złożenia wspólnego projektu w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
Agata Sarna – Departament Promocji i Turystyki
Janusz Górnicki – Departament Promocji i Turystyki
Tadeusz Kasperek - kierowca
Podczas spotkania przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
i przedstawicieli Marszałka Preszowskiego określono rolę partnerów w przygotowaniu wniosku
z zakresu turystyki w ramach III osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka. Ustalono, iż Województwo Podkarpackie jako
beneficjent opracuje i złoży wniosek o dofinansowanie zadania ze środków EFRR. Kraj Preszowski
będzie niefinansowym partnerem projektu. Zadanie dotyczyć będzie doznakowania Szlaku Frontu
Wschodniego I Wojny Światowej na terenie naszego regionu, wydania folderów w trzech wersjach
językowych, przygotowania i montażu czterech tablic informacyjnych na przejściach granicznych
(Barwinek- Vysny Komarnik, Niżna Polanka – Ożenna, Lipowiec – Czertyżne, Radoszyce – Palota).
Partner projektu zobowiązał się do przekazywania informacji na temat obiektów związanych
z pierwszą wojną światową znajdujących się po stronie słowackiej w powiatach: bardejowskim,
svidnickim, stropkowski, medzilaborckim i preszowski oraz do pomocy w uzyskiwaniu zgód na
montaż tablic po stronie słowackiej.
Całkowity koszt: 1 630,54 zł
20 czerwca 2012, Ukraina, Jaworów
Uczestnictwo w I Międzynarodowym Maratonie Lubaczów-Jaworów
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Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Janusz Skoczylas – kierowca
20 maja Wicemarszałek Anna Kowalska wzięła udział w I Międzynarodowym Maratonie LubaczówJaworów. Impreza, miała pokazać nie tylko sportowego ducha, ale również solidarność i barterowo
polsko-ukraińskie.
Inicjatywa 42-kilometrowego biegu została zapoczątkowana przez samorządowców z Lubaczowa
i Jaworowa oraz wsparta przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Wśród 80-ciu zawodników
biorących udział rozpiętość wieku była imponująca: od 18-latków, aż po ponad 70-letnich biegaczy.
Uczestnicy maratonu rozpoczęli bieg startem spod budynku starostwa lubaczowskiego, a zakończyli
go po stronie ukraińskiej w Jaworowie.
Całkowity koszt: bezkosztowa
21 czerwca 2012, Stara Lubowla, Republika Słowacka
Udział w II posiedzeniu grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu
terytorialnego, działającej w ramach działającej w ramach Polsko – Słowackiej Komisji
Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej
Mirosław Karapyta – Marszalek Województwa Podkarpackiego
Wiesław Rygiel – Dyrektor Kancelarii Zarządu
Roman Ostafijczuk – Zastępca Dyrektora w Departamencie Strategii i Planowania Przestrzennego;
Adam Maternia – Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich;
Piotr Golema – Departament Strategii i Planowania Przestrzennego;
Małgorzata Kwiatkowska – Oddział Współpracy Międzynarodowej w Kancelarii Zarządu
Krystian Zachwiej – kierowca
Czesław Darłak – kierowca
W dniu 21 czerwca 2012 r., w Starej Ľubovni na Słowacji, miało miejsce II posiedzenie grupy
roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko –
Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.
Pracom grupy przewodniczył marszałek Mirosław Karapyta oraz Peter Chudik – predseda Kraju
Preszovskiego. Włodarze obu regionów wyrazili zadowolenie, że grupa może się spotykać
systematycznie i realizować zalecenia przyjęte podczas I posiedzenia.
Spotkanie zdominowały tematy związane z transportem drogowym i kolejowym na pograniczu polsko
– słowackim. Dyskutowano na temat perspektyw utworzenia połączenia kolejowego na trasie Kraków
– Muszyna – Koszyce oraz perspektywy budowy drogi ekspresowej Via Karpatia. Wyrażono wolę
zorganizowania dwóch międzynarodowych konferencji (jednej w Brukseli, drugiej w Łańcucie)
z udziałem przedstawicieli regionów z siedmiu państw (Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii,
Bułgarii i Grecji), przez które miałby przebiegać wyżej wymieniony szlak. Strona słowacka zapewniła
również, że dołoży wszelkich starań, aby proces budowy Via Karpatia posuwał się naprzód. Ponadto,
zapowiedziano podjęcie starań o to, aby Via Carpatia znalazła się wśród priorytetów drogowych na
lata 2014-2020 i została wpisana do sieci TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) i tym samym
znalazła się w obszarze budżetowym UE.
Całkowity koszt: 668,19 zł
17 – 20 lipca 2012 r., Chiny, Region Kuangsi Czuang
Udział w Międzynarodowej Konferencji Miast i Regionów Partnerskich
Zygmunt Cholewiński – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Wiesław Rygiel – Dyrektor Kancelarii Zarządu
Katarzyna Stachowicz – Kancelaria Zarządu
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W dniach 17 – 20 lipca br. w zaprzyjaźnionej chińskiej Autonomicznej Prowincji Kuangsi Czuang
odbywała się Międzynarodowa Konferencja Miast i Regionów Partnerskich. Zaproszenie do wzięcia
udziału w tej imprezie Województwo Podkarpackie otrzymało w kwietniu br. podczas podpisania
Listu Intencyjnego. Dołączyliśmy do grona 14 partnerów szczebla regionalnego z takich krajów jak
Japonia, Indonezja, Korea Południowa, Tajlandia, Zambia, Australia, Nowa Zelandia, Francja, Stany
Zjednoczone, Kambodża. Wśród partnerów Kuangsi Czuang jest również związany z Podkarpaciem
węgierski Komitat Vas, którego władze również uczestniczyły w konferencji w Nanning. Łącznie
w konferencji brało udział 69 par partnerów szczebla regionalnego jak i miejskiego reprezentowanych
przez pond 300 przedstawicieli.
Hasło tegorocznej edycji Konferencji brzmiało: „Połączone wysiłki dla wspólnego rozwoju”. Chińska
prowincja jest doskonałym przykładem rozlicznych korzyści jakie niesie ze sobą otwarcie się na
współpracę zagraniczną i pielęgnowanie kontaktów międzynarodowych w wielu dziedzinach życia
społecznego. Prelegenci z całego świat dostarczali żywych dowodów owocnej współpracy na szczeblu
administracji, na polu naukowym, na płaszczyźnie gospodarczej jak również w zakresie kontaktów
międzyludzkich.
Województwo Podkarpackie reprezentowane było przez Zygmunta Cholewińskiego, Wicemarszałka
Województwa, który w swoim wystąpieniu podczas sesji plenarnej podkreślał znaczenia jakie dla
rozwijającego się Województwa Podkarpackiego ma wielopłaszczyznowe partnerstwo z Regionem
Kuangsi Czuang. W rozmowach z władzami prowincji padały konkretne propozycje wspólnych
przedsięwzięć wpisujących się w politykę współpracy przyjętą wspólnie przez premierów RP oraz
ChRL podczas kwietniowej wizyty w Polsce.
Wysiłki władz Podkarpacia zmierzające do zacieśnienia współpracy bilateralnej znalazły wsparcie ze
strony Krzysztofa Ciebienia Konsula Generalnego RP w Kantonie, który zadeklarował pomoc
w konkretyzacji wspólnych planów. Najistotniejszym przedsięwzięciem, w który aktywnie planują się
włączyć oba regiony, jest planowane na przyszły rok w Polsce Polsko – Chińskie Forum Regionów.
Żywym dowodem wspólnych więzi międzyregionalnych są Drzewa Przyjaźni - zasadzone wspólnie
przez przedstawicieli wszystkich regionów i miast partnerskich.
Całkowity koszt: 11 542,70 zł
20 lipca 2012 r., Republika Słowacka, Preszów
Podpisanie Porozumienia partnerskiego stanowiącego załącznik do wniosku złożonego
w ramach III naboru projektów z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Mikroprojekty
Agata Sarna – Departament Promocji i Turystyki
Tomasz Zimny – kierowca
Celem wyjazdu było podpisanie przez partnera słowackiego (Vladimira Kozaka – dyrektora Zarządu
Utrzymania Dróg w Preszowie) Porozumienia partnerskiego stanowiącego załącznik do wniosku
składanego w ramach III naboru projektów z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Mikroprojekty.
Wniosek na realizację zadania pn. „Szlak Frontu Wschodniego – turystyczna aktywizacja pogranicza”
wraz ze wszystkimi załącznikami został złożony do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
w Rzeszowie 25 lipca br.
Całkowity koszt: 142,30 PLN
23 lipca 2012, Słowacja, Stropkov
Udział w konferencji „Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – wyzwania na perspektywę
finansową 2014 – 2020
Kamil Czyż – zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
Krystian Zachwiej – kierowca
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Zapoznanie się z funkcjonowaniem agencji rozwoju regionalnego na Słowacji, zapoznanie się z ideą
Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz kwestiami dot. rozwoju regionalnego na Ukrainie.
Całkowity koszt: 45,17 zł
4 – 7 sierpnia 2012 r., Gruzja, Kakhetia
Spotkanie z władzami Regionu Kakheti w zakresie określenia kierunków współpracy
międzyregionalnej
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Maria Michur-Ziemba – Z-ca dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
Na zaproszenie Gubernatora gruzińskiego regionu Kakheti Giorgija Gvinalishvili w dniach
4 – 7 sierpnia br. miała miejsce wizyta delegacji z województwa podkarpackiego na czele
z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Mirosławem Karapytą. W składzie delegacji byli
obecni również Krzysztof Rejman – prorektor ds. studenckich Państwowej Wyższej Szkoły
Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, st. bryg. Bogdan Kuliga Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, st. kpt. Adam
Wiśniewski - Kierownik Sekcji Współpracy Międzynarodowej KW PSP w Rzeszowie. W trakcie
odbytych spotkań podjęto rozmowy na temat kontynuacji współpracy rozpoczętej w latach
wcześniejszych w następujących kwestiach:
- Realizacja wspólnych projektów z programu Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności
przygotowanie projektów wspierających przedsiębiorczość i instytucje otoczenia biznesu w ramach,
których zostaną przygotowane spotkania dla przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z Regionu
Kakheti oraz administracji z ich odpowiednikami z województwa podkarpackiego. Celem spotkań
będzie prezentacja potencjału inwestycyjnego i gospodarczego województwa podkarpackiego, a także
wymiana doświadczeń w zakresie form wspierania rozwoju firm, zarządzania obszarami
podwyższonej aktywności gospodarczej, tworzenia i funkcjonowania klastrów.
- Współpracy między przedsiębiorstwami z Województwa Podkarpackiego i Regionu Kakheti
elementem, której będą spotkania przedsiębiorców z wybranych branż w celu wymiany dobrych
praktyk oraz wizyty studyjne w podkarpackich firmach. Zainteresowani kooperacją przedsiębiorcy
będą mieć możliwość przeprowadzenia bezpośrednich rozmów i ustalenia zasad przyszłej współpracy.
Strony uzgodniły, że szczególną uwagę w zakresie współpracy gospodarczej należałoby poświęcić
spotkaniom przedsiębiorców z branży rolno–spożywczej w celu omówienia zasad certyfikacji
produktów ekologicznych zgodnie z normami UE, połączonego z prezentacją oferty podkarpackich
produktów ekologicznych.
- Współpracy branży winiarskiej obu regionów dotyczącej możliwości przygotowania warsztatów
z zakresu unijnych norm i standardów obowiązujących przy produkcji wina, z uwzględnianiem zasad
prowadzenia wymiany handlowej wyrobów pomiędzy krajami trzecimi i UE. Ważnym elementem
warsztatów będzie także wymiana wiedzy na temat stosowanych przez gruzińskich winiarzy sposobów
uprawy winorośli oraz produkcji wina metodą naturalną.
W trakcie wizyty została również nawiązana współpraca między Państwową Wyższą Szkołą
Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu i Uniwersytetem w Telavi. Władze obu uczelni uzgodniły
obszary współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych, publikacji, udziału
w konferencjach naukowych oraz wymiany kadry akademickiej i studentów. Szczegóły tej współpracy
zostały określone w porozumieniu, które uczelnie podpiszą w najbliższym czasie.
Podczas wizyty dokonano także szczegółowych ustaleń dotyczących realizacji projektu
finansowanego ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej
Pomocy Rozwojowej na 2013 rok. W trakcie projektu Państwowa Straż Pożarna Województwa
Podkarpackiego zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla 50 strażaków i służb zarządzania
kryzysowego Regionu Kakheti z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego, ratownictwa
techniczno-drogowego, ratownictwa powodziowego i wodno-nurkowego oraz zasad i mechanizmów
określających międzynarodową współpracę ratowniczą. Szkolenia zostaną przeprowadzone na terenie
województwa podkarpackiego.
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Władze Regionu Kakheti przedstawiły również propozycję nawiązania współpracy na szczeblu miast
obu regionów. Zainteresowanie nawiązaniem takiej współpracy ze strony Regionu Kakheti wyraziły
miasta Signagi i Kvareli.
Całkowity koszt: 3 931,60 zł
26 lipiec 2012 r., Ukraina, Lwów
Spotkanie robocze dotyczące m.in. wspólnej organizacji Forum Współpracy Transgranicznej
Wiesław Rygiel – Dyrektor Kancelarii Zarządu
Wiesław Bek – Rzecznik Prasowy
Katarzyna Sołek – Oddział współpracy międzynarodowej
Krystian Zachwiej – Kierowca
Podczas spotkania roboczego w siedzibie Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej zostały
poruszone trzy kwestie:
1.wspólna organizacja Forum Współpracy Transgranicznej w ramach Europejskich Dni
Dobrosąsiedztwa (uzgodniona została m.in. tematyka poszczególnych paneli dyskusyjnych);
2.organizacja objazdu studyjnego dla dziennikarzy polskich, podczas którego zostałyby
zaprezentowane najważniejsze inwestycje w obwodzie lwowskim oraz potencjał turystyczny tego
regionu;
3.możliwość
zorganizowania
wymiany
pracowników
poszczególnych
departamentów
z Urzędu Marszałkowskiego i Lwowskiej Obwodowej Administracji, celem zapoznania się ze
specyfiką pracy i zasadami funkcjonowania poszczególnych jednostek z Polski i Ukrainy.
Całkowity koszt: 259,2 zł
10 sierpnia 2012 r., Ukraina, Niżankowice
Spotkanie robocze dotyczące wspólnej organizacji Forum Współpracy Transgranicznej
i Dni Dobrosąsiedztwa
Katarzyna Stachowicz - Kierownik Oddziału współpracy międzynarodowej w Kancelarii Zarządu
Katarzyna Sołek - Oddział współpracy międzynarodowej w Kancelarii Zarządu
Krystian Zachwiej – Kierowca
W spotkaniu roboczym w Niżankowicach udział wzięli przedstawiciele Lwowskiej Obwodowej
Administracji, Starosamborskiej Rejonowej Administracji, Starosamborskiej Rejonowej Rady,
Starosta Przemyski, przedstawiciele Urzędu Miasta Przemyśla, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego oraz służb granicznych i celnych. Głównym tematem rozmów była
organizacja przedsięwzięć, które odbyły się we wrześniu br. w ramach Europejskich Dni
Dobrosąsiedztwa (m.in. kwestie techniczne dotyczące funkcjonowania tymczasowego przejścia
granicznego Niżankowice/ Malhowice w dniach 8-9.09.2012 r., przebiegu modlitwy ekumenicznej,
koncertów itd.). Ustalono również szczegóły dotyczące organizacji Forum Współpracy
Transgranicznej (m.in. techniczne kwestie przyjazdu gości Forum przez tymczasowe przejście
graniczne Malhowice/Niżankowice, szczegóły programu Forum oraz kwestie związane
z poczęstunkiem dla uczestników Forum w Niżankowicach).
Całkowity koszt: 160,08 zł
19 sierpnia 2012 r., Ukraina, Zadwórze
Udział w uroczystościach związanych z 92. rocznicą bitwy pod Zadwórzem
Witold Gimlewicz – Doradca Marszałka Województwa
Katarzyna Sołek – Oddział współpracy międzynarodowej
Tomasz Zimny – Kierowca
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W niedzielę 19 sierpnia 2012 r. w Zadwórzu na Ukrainie odbyły się uroczystości upamiętniające 92
rocznicę heroicznej bitwy w obronie Lwowa. Jak co roku organizatorem tego wydarzenia było Polskie
Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi i Konsulat Generalny RP we Lwowie.
W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych a także
przedstawiciele rodzin kresowych. Hołd poległym w tym miejscu oddali również harcerze i strzelcy
z Rzeszowa. W imieniu Marszałka Województwa wieniec pod obeliskiem upamiętniającym bitwę
z 1920 r. złożył p. Witold Gimlewicz.
Całkowity koszt: 471,38 zł
21 – 24 sierpnia 2012 r., Kopenhaga, Dania
Udział w wizycie studyjnej w Danii w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności
regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”
Marcin Dojnik – ekspert pro-eksport Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Województwo
Podkarpackie
Celem wizyty studyjnej było podniesienie świadomości i wiedzy na temat społecznej
odpowiedzialności biznesu wśród przedstawicieli władz regionalnych, w szczególności przedstawicieli
Urzędów Marszałkowskich (UM), przedstawicieli regionalnych Centrów Obsługi Inwestorów
i Eksporterów (COIE) tak, aby w lokalnej polityce przedsiębiorczości i inwestycji promować
przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie. Podczas wizyty przedstawiciele delegacji uczestniczyli
w następujących spotkaniach:
1) Danish Business Authority
Działania Danish Business Authority w obszarze CSR mają na celu poprawę warunków panujących w
środowiskach biznesowych oraz stworzenie warunków do rozwoju, korzystnych jednocześnie dla
biznesu oraz dla społeczeństwa. Cele te są osiągane poprzez promocję społecznej odpowiedzialności
biznesu oraz szerzenie wiedzy, tworzenie wytycznych oraz narzędzi dla firm.
Inicjatywy DBA obejmują:
- wykorzystanie odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostawców w celu dbania o prawa
człowieka, prawa pracownicze, ochronę środowiska oraz przeciwstawianie się korupcji;
- redukcję zużycia energii, minimalizowanie wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko przy
jednoczesnej redukcji kosztów;
- tworzenie innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania społeczne,
takich jak rozwiązania techniczne, nowe produkty czy usługi, co pozwala przedsiębiorstwom na
rozwój na znanych lub nowych rynkach przy jednoczesnym działaniu na rzecz rozwoju, wzrostu
i dobrobytu.
Danish Business Authority jest agencją odpowiedzialną za monitoring wdrażania rządowego planu
działania w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2012-2015, pełni również rolę
sekretariatu Danish Council for Corporate Social Responsibility oraz kieruje licznymi projektami
i działaniami promującymi CSR wśród duńskich przedsiębiorców.
2) Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstwa Neutral
NEUTRAL to firma odzieżowa, posiadająca najwięcej certyfikatów odpowiedzialnego biznesu wśród
odzieżowych firm na świecie, gwarantujących, że podczas całego procesu produkcji produkty
NEUTRAL wytwarzane są w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi i środowiskowymi.
Przedsiębiorstwo uczestniczy m.in. w projekcie Världens Barn („Dzieci świata”) największej
kampanii charytatywnej w Szwecji, w ramach której 12 organizacji humanitarnych połączyło siły, by
pomóc potrzebującym dzieciom na całym świecie. NEUTRAL wyprodukował wysokiej jakości
koszulki i torby z logo Världens Barn i 50% kwoty ze sprzedaży każdej sztuki przekazuje na rzecz
kampanii.
Przedmiot spotkania:
- przedstawienie działalności firmy
- informacje o podejmowanych działaniach w zakresie CSR przez firmę
- sesja pytań i odpowiedzi
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3) Przedsiębiorstwo RICE
RICE to przedsiębiorstwo wytwarzające akcesoria kuchenne, znane z kolorowej melaminy, ręcznie
robionych koszyków i pojemników oraz ręcznie pokrywanej szkłem zastawy stołowej.
Na stronie www.rice.dk można przeczytać:
„W produktach RICE chodzi o zabawę, oryginalność i funkcjonalność, ale pracujemy także sercem
i wiemy, że działając odpowiedzialnie możemy coś zmienić. Od powstania RICE w 1998 r. ważne było
dla nas, abyśmy byli odpowiedzialni społecznie i etycznie podchodzili do robienia interesów.
Większość naszych produktów jest wykonywana przez pracowników z krajów trzeciego świata.
Dlatego bezwzględnie dbamy, aby te wszystkie wesołe, kolorowe przedmioty były produkowane
z największym poszanowaniem praw ludzkich, zdrowych warunków pracy i bez wykorzystania pracy
dzieci. RICE angażuje się również w akcje charytatywne i bierze aktywny udział w projektach
rozwojowych na całym świecie. (…) Jesteśmy święcie przekonani, że nikt nie może pomóc wszystkim,
ale wszyscy mogą pomóc komuś”.
Przedmiot spotkania:
- przedstawienie działalności firmy
- informacje o podejmowanych działaniach w zakresie CSR przez firmę
- sesja pytań i odpowiedzi
4) Spotkanie z firmą KMD
Firma z branży informatycznej z ponad 40-letnim doświadczeniem w realizowaniu kontraktów
i zamówień dla rządu duńskiego. Firma realizuje kontrakty w zakresie informatyzacji urzędów oraz
tworzenia globalnej e-administracji. W obszarze CSR firma stara się budować trwałe oparte na
zaufaniu relacje. W odniesieniu do pracowników firma stwarza komfortowe warunki pracy oraz dba
o to aby pracownicy w każdych swoich działaniach mieli na uwadze interes klienta, firmy oraz
środowiska naturalnego.
Całkowity koszt: 3 600,13 zł
25% dziennej diety, pozostałe koszty delegacji zostały pokryte przez organizatora pobytu (koszty
dojazdu z i do Warszawy, lotnisko OKĘCIE, wyżywienie (śniadania, lunch, kolacje), ubezpieczenie,
koszty dojazdu z i na lotnisko)
20-22 sierpnia 2012 r., Ukraina, Chmielnick, Kamieniec-Podolski
misja gospodarcza
Tomasz Ciechanowski – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Maria Michur-Ziemba – Z-ca dyrektora departamentu Promocji i Turystyki
Krystian Zachwiej – kierowca
W misji gospodarczej organizowanej przez Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą uczestniczyli
przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego z branży spożywczej, konsul honorowy Ukrainy
w Przemyślu oraz wiceprezes izby. W ramach odbytych spotkań przedsiębiorcy rozmawiali
o możliwości współpracy w zakresie dostawy wyrobów mleczarskich, mięsnych, piekarniczych oraz
sprzedaży technologii produkcyjnych w tym zakresie z przedstawicielami największej na Ukrainie
sieci hipermarketów „EPICENTR K”. Podczas wizyty miało miejsce również spotkanie
z wiceprzewodniczącym Administracji Państwowej Obwodu Chmielnickiego, prezesem izby
przemysłowo-handlowej w Chmielnicku, a także z przedstawicielami polskich organizacji. Spotkanie
z władzami obwodu stanowiło okazję do zaprezentowania walorów gospodarczych województwa,
założeń regionalnej polityki innowacyjnej, form wspierania rozwoju firm, funkcjonowania obszarów
podwyższonej aktywności gospodarczej, a także funkcjonowania klastrów. Biorąc pod uwagę
obustronne zainteresowanie ofertami współpracy ustalono zorganizowanie spotkań biznesowych
w przyszłym roku na terenie województwa podkarpackiego.
Całkowity koszt: 3 600,13 zł
27 – 31 sierpnia 2012 r., Szetlandy/Wielka Brytania
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Udział w seminarium oraz wyjeździe studyjnym zgodnie z harmonogramem realizowanego
projektu 1130R4 MOVE ON GREEN w ramach programu INTERREG IVC
Ewelina Pytlowany – Departament Ochrony Środowiska
Natalia Soja –Departament Ochrony Środowiska
Projekt jest realizowany zgodnie ze wstępnymi założeniami:
- odbyta została wizyta studyjna celem zapoznania się z jedną z dobrych praktyk odnośnie
problematyki zrównoważonego transportu na terenach zagrożonych wyludnieniem;
- przedstawiono w formie prezentacji wstępne wyniki przeprowadzonych badań odnośnie
zrównoważonego transportu.
2.Omówiono dalszy zakres działań celem realizacji projektu.
3.Ustalono datę kolejnego seminarium, które odbędzie się na Podkarpaciu w dniach 4 – 6.12.2012 r.
Całkowity koszt: 12 509,26 zł
Refundacja: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85%
Wkład własny: 1876,39 zł
3 – 6 wrzesień 2012 r., Wielka Brytania, Londyn
Wizyta studyjna w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów
w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy,
Małgorzata Jarosińska –Departament Wspierania Przedsiębiorczości
Jakub Schossler – Departament Wspierania Przedsiębiorczości
Celem wyjazdu było pogłębienie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu wśród
przedstawicieli władz regionalnych, w szczególności przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich,
przedstawicieli regionalnych Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów tak, aby w lokalnej polityce
przedsiębiorczości i inwestycji promować przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie.
Całkowity koszt: 323,40 zł
4 – 6 września 2012 r., Suczawa, Rumunia
Podpisanie Porozumienia o współpracy międzyregionalnej, udział w Dniach Polskich
w Suczawie oraz Polskich Dożynkach w Nowym Sołońcu
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa
Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa
Tomasz Ciechanowski – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Justyna Sokołowska – Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Robert Żołynia – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Kamil Czyż – Z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
Katarzyna Stachowicz – Kancelaria Zarządu
Wioletta Rejman – Departament Rozwoju Regionalnego
Marzena Żmuda - Departament Rozwoju Regionalnego
Kasper Bosek - Departament Rozwoju Regionalnego
Aleksandra Świder –Departament Strategii i Planowania Przestrzennego
Tomasz Zimny – kierowca
Marek Antonik – kierowca
Janusz Skoczylas – kierowca
Krystian Zachwiej - kierowca
W dniu 6 września br. Marszałek Województwa Mirosław Karapyta podpisał Porozumienie
o współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Województwem Suczawa (Rumunia).
Uroczystość miała miejsce podczas inauguracji Dni Polskich w Suczawie, których już czternastą
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edycję organizuje tamtejsza Polonia skupiona w Związku Polaków w Rumunii. Podpisanie
porozumienia uświetnił wykład Marszałka Województwa poświęcony polsko – rumuńskim
powiązaniom historycznym. Wykład ten zainaugurował dwudniowe sympozjum naukowe poświęcone
wzajemnym relacjom.
Województwo Podkarpackie zorganizowało dla uczestników seminarium wystawę fotogramów
„Efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego na Podkarpaciu”. Przepiękne fotografie
wzbudziły duże zainteresowanie, tym większe, iż przedstawiały inwestycje finansowane w ramach
funduszy unijnych, w wykorzystaniu których stanowimy dla Rumunów doskonały przykład.
W wyjeździe uczestniczyła również Marszałek Anna Kowalska, która brała udział w spotkaniach
w Izbie Przemysłowo – Handlowej oraz na Uniwersytecie Suczawskim, gdzie obie strony
przedstawiły konkretne oferty współpracy. Propozycje wspólnych podkarpacko - suczawskich
przedsięwzięć padły też na spotkaniu, w którym obok przedstawicieli obu samorządów uczestniczyli
również Ambasador RP w Bukareszcie Pan Marek Szczygieł, Poseł Parlamentu Rumuńskiego z
ramienia Mniejszości Polskiej w Rumunii, Pan Gerwazy Longher oraz Senator RP, Członek Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Pan Marek Konopka.
Zwieńczeniem pobytu delegacji z Podkarpacia w województwie suczawskim były Dożynki Polskie
organizowane w polonijnej wsi Nowy Sołoniec. W radosną atmosferę tego ludowego święta
doskonale wkomponowało się Województwo Podkarpackie ze swoją akcją promocyjną.
Zaprezentowano regionalną podkarpacką kuchnię, uczniom polskiej szkoły przekazano blisko
dwieście wyprawek szkolnych oraz lektury szkolne. Wśród najmłodszych Polonusów zorganizowano
konkurs rysunkowy „Z czym kojarzy Ci się Polska”. Żywa reakcja maluchów sprawiła, że stoisko
województwa „pękało w szwach” od odwiedzających.
Współpraca województwa podkarpackiego z województwem suczawskim wsparta więziami
z Polonią ma olbrzymie szanse powodzenia i zaowocowania w przyszłości wieloma ciekawymi
projektami.
Całkowity koszt: 15 638,72 zł
6 –7 września 2012 r., Słowacja, Oščadnica
Udział w posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Współpracy Gospodarczej Słowacko – Polskiej
Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej
Jerzy Rodzeń – dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego
Tadeusz Kasperek – kierowca
Spotkanie Grupy Roboczej ds. Współpracy Gospodarczej odbyło się w ramach przygotowań do 18
posiedzenia Słowacko – Polskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Podczas
spotkania Dyrektor RI SIHP Žilina Ján Mišura poinformował o aktualnym stanie transeuropejskich
korytarzy drogowych między SR i PR, w tym „wąskich gardłach“ dla rozwoju regionalnego. Udzielił
informacji o sytuacji na drogach D3 i S7/R3 S19/R4. Ze strony Izb SR i RP oraz pozostałych
przedstawicieli zostały pozytywnie ocenione następujące fakty:
- dokończenie przez Polskę w roku 2013 odcinka Bielsko-Biała – Żywiec na drodze S 69,
- rozstrzygnięcie przez Słowację przetargu na odcinek Svrčinovec – Zwardoň na D3 (początek prac:
listopad 2012 r., oddannie do użytku: 2015 r).
Przedstawiciele Izb SR i PR uzgodnili następujące priorytety budowy korytarzy europejskich między
SR i PR:
- D3/S69 – VIA ADRIATICA, odcinek priorytetowy Svrčinovec – Skalité - Zwardoň,
- R4/S19 – VIA CARPATIA,
- R3/S7 - Kraków – Dolný Kubín – Hubová/Svošov.
- wybudowanie drogi I klasy pomiędzy Nowym Sączem a miejscowością Stará Ľubovňa.
Jana Braciníková, kierowniczka Wydziału Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego
poinformowała o powstaniu Krajskiej/Wojewódzkiej Organizacji Ruchu Turystycznego „Žiliński
Turystyczny Kraj“ i o wysiłkach w założeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
TRITIA, przedstawiła najciekawsze projekty na wsparcie rozwoju ruchu turystycznego w Žilińskim
Kraju w ramach Programu Współpracy Transgranicznej SR–PR 2007–2013 oraz udzieliła informacji
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o priorytetach ŽKS w ramach przygotowań Programu Współpracy Transgranicznej SR–PR 2014–
2020.
Ponadto członkowie Grupy roboczej pozytywnie ocenili dotychczasową współpracę między polskimi
i słowackimi izbami handlowo-przemysłowymi, współpracę w ramach przygotowania projektów w
obszarze ruchu turystycznego w ramach Programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej SR–PR
2007–2013. Piotr Cebulski, Prezes Polsko-Słowackiej Izby Handlowo-Przemysłowej poinformował,
że nie jest realizowane Rozporządzenie WE nr 1371/2007 z dnia 27.10.2007 r. o transporcie
publicznym w obszarach przygranicznych. Brak wdrożenia istniejącego prawa unijnego i krajowego
stwarza liczne bariery dla początkujących przedsiębiorców i ogranicza kontakty transgraniczne.
Zaproponowano ponadto by w przyszłym okresie programowania na lata 2014–2020 zostały
utrzymane lub podwyższone środki finansowe na projekty infrastrukturalne (umożliwi to
intensyfikację współpracy w obszarach przygranicznych), jak również postulowano wsparcie dla
tworzonych EUWT, w tym EUWT TRITIA.
Ustalono także harmonogram zadań, który zostanie przyjety na 18. Posiedzeniu Komisji
Międzynarodowej d/s Współpracy Transgranicznej :
- organizacja szkoleń w ramach Roadshow w przygranicznych regionach,
- organizacja workshopu „Róbcie biznes z Polską“,
- organizacja workshopu w zakresie ruchu turystycznego,
- wsparcie udziału firm na międzynarodowych targach i wystawach w Polsce,
- organizacja szkoleń, dni konsultacyjnych i spotkań przedsiębiorców,
- wsparcie działalności Punktów Konsultacyjnych dla podmiotów gospodarczych na terenie SR
i PR.
Całkowity koszt: 345,67 zł
10 – 17 września 2012 r., Udział w Międzynarodowych Targach Lotniczych ILA AIR SHOW
Berlin, Niemcy, Berlin
(10 –13.09.2012 – delegacja oficjalna Samorządu Województwa; 10 – 14.09.2012 – Marcin Dojnik,
10 – 17.09.2012 – Marcin Garlak, Karol Zając)
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa
Wiesław Rygiel – Dyrektor Kancelarii Zarządu
Wojciech Trzaska – Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu
Piotr Czerepiuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Jan Lech – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu
Justyna Sokołowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Wiesław Bek – Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa
Magdalena Szpytma – Kancelaria Zarządu, Oddział współpracy międzynarodowej
Sylwester Pokrywka – Kancelaria Zarządu, Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego
w Brukseli
Marcin Garlak – Departament Rozwoju Regionalnego
Karol Zając – Departament Rozwoju Regionalnego
Marcin Dojnik – Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Tomasz Zimny – kierowca
Józef Przyszły – kierowca
Tegoroczna edycja ILA odbyła się już po raz sto pierwszy. ILA 2012 to blisko 1200 wystawców z 47
krajów oraz ok. 235 tys. zwiedzających. Zawarte podczas targów umowy handlowe mogą sięgnąć
wartości co najmniej 16,5 mld dolarów. Na płycie berlińskiego obiektu targowego zobaczyć można
było ponad 300 samolotów wojskowych, cywilnych, bezzałogowych.
Targom towarzyszyły konferencje naukowe i spotkania fachowców z branży lotniczej. Na stoiskach w
kilku ogromnych halach wystawienniczych znaleźć można było wszystko, co związane jest
z lotnictwem. Tegorocznym partnerem narodowym ILA była Polska, a stoisko przygotowane przez
resort gospodarki zagospodarowały w znacznej części firmy i instytucje z Podkarpacia.
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We wtorek odbyła się konferencja „Innowacyjność polskiego przemysłu lotniczego”, którą otworzył
wicepremier
Waldemar
Pawlak.
Do
dyskusji
na
temat
roli
lotnictwa
w stymulowaniu rozwoju regionów oraz pobudzania innowacyjności w gospodarce dyskutowali
między innymi Marek Darecki – prezes zarządu „Doliny Lotniczej”, marszałek Mirosław Karapyta,
profesor Romana Ewa Śliwa z Politechniki Rzeszowskiej, Leszek Wojtasik – wicemarszałek
Wielkopolski i Michael Miasek – prezes zarządu VAC Areo Kalisz. Marszałek Karapyta podkreślił, że
przemysł lotniczy na Podkarpaciu to zarówno wiekowa tradycja jak i teraźniejszość i przyszłość
regionu. Dynamiczny rozwój firm z branży lotniczej, współpraca świata nauki i biznesu w
poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, wsparcie dla tego sektora gospodarki ze
strony samorządu województwa – to czynniki, które pozwalają na optymizm dla przyszłości
podkarpackich firm branży lotniczej. O pozycji podkarpackiego przemysłu lotniczego zaświadczała
obecność na targach śmigłowca S-70i Black Hawk z Mielca. Można go było obejrzeć na płycie
lotniska nieopodal hali z polską ekspozycją oraz na pokazach w powietrzu. Dodatkowym
wydarzeniem pierwszego dnia targów było podpisanie z czeską firmą AERO Vodochody kontraktu na
dostawę struktur kokpitu do śmigłowca S-70i. Do Mielca trafi do 2017 roku co najmniej 50
kokpitów. W uroczystości podpisania umowy wziął także udział marszałek Mirosław Karapyta. Po
południu polską ekspozycję na targach odwiedziła kanclerz Angela Merkel w towarzystwie
wicepremiera Waldemara Pawlaka. Kanclerz Merkel zatrzymała się przez chwilę także na
podkarpackiej części wystawy.
Wieczorem w ambasadzie polskiej w Berlinie odbyło się przyjęcie wydane przez władze
samorządowe Podkarpacia dla przedsiębiorców z branży lotniczej z Polski i Niemiec.
W ramach targów odbyła się również wizyta studyjna, w której uczestniczyli przedstawiciele
podkarpackich mediów.
Całkowity koszt: 43 098,85 zł
Źródło refundacji: 18 387,32 PLN
Projekt pn. "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji w latach 2007-2013 w Województwie Podkarpackim". =
14 – 16 września 2012 r., Ukraina, Lwów
Udział w „Festiwalu Partnerstwa” oraz wspólnym posiedzeniu Komisji Współpracy
z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Komisji ds.
Integracji Europejskiej, Współpracy Transgranicznej i Kontaktów z Diasporą Ukraińską za
Granicą Lwowskiej Obwodowej Rady
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Tomasz Ciechanowski – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Maria Michur-Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
Rafał Polak – Zastępca Dyrektora Kancelarii Sejmiku
Piotr Kwaśniak – Kancelaria Zarządu, Oddział współpracy międzynarodowej
Izabela Fac – Departament Promocji i Turystyki, Oddział promocji
Tomasz Rusznica – Departament Promocji i Turystyki, Oddział promocji
Tomasz Zimny - kierowca
Krystian Zachwiej – kierowca
Aleksander Wójcik – kierowca
Marek Antonik - kierowca
W dniach 14-16 września 2012 r. delegacja Samorządu Województwa Podkarpackiego na czele
z Marszałkiem Województwa Mirosławem Karapytą przebywała we Lwowie w związku z udziałem
Województwa Podkarpackiego w „Festiwalu Partnerstwa” oraz wspólnym posiedzeniem Komisji
Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Komisji ds.
Integracji Europejskiej, Współpracy Transgranicznej i Kontaktów z Diasporą Ukraińską za Granicą
Lwowskiej Obwodowej Rady. Podczas wspólnego posiedzenia komisji omówione zostały m.in.
tematy dotyczące możliwości przyszłej współpracy w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
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i Partnerstwa (EISP) – Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w kontekście
nowej perspektywy finansowej oraz zorganizowania szkoleń w zakresie przekazywania doświadczeń
integracji z UE dla przedstawicieli samorządu obwodu lwowskiego. Omówiono ponadto aktualną
sytuację na polsko-ukraińskich przejściach granicznych – jako głównego elementu determinującego
sprawność bieżącej współpracy. Poruszono również propozycje realizacji wspólnych projektów
promocyjnych z zakresu dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy oraz utworzenia wspólnych
turystyczno – promocyjnych szlaków związanych z miejscami pamięci historycznej i dziedzictwem
kulturowym.
W dniu 15 września 2012 r. Marszałek Karapyta wspólnie z oficjalną delegacją uczestniczył
w spotkaniu z przedstawicielami władz Obwodu Lwowskiego: Przewodniczącym Lwowskiej
Obwodowej Administracji Państwowej Mychaylo Kostiukiem i Przewodniczącym Lwowskiej
Obwodowej Rady Olehem Pankewyczem. Podczas rozmów Marszałek podsumował wieloletnią
współpracę międzyregionalną pomiędzy Województwem Podkarpackim i Obwodem Lwowskim oraz
wskazał obszary, w których może być ona jeszcze bardziej efektywna. Obie strony zgodziły się
wspierać w przyszłości ideę otwarcia przejścia granicznego Budomierz-Hruszów. Na zakończenie
spotkania Pan Marszałek otrzymał zaproszenie na Forum Gospodarcze, które odbędzie się we Lwowie
w dniu 12 października 2012 r.
Przez dwa dni – 15-16 września – rynek we Lwowie rozbrzmiewał muzyką, przyciągał tańcami
i pokazami artystycznymi w ramach „Festiwalu Partnerstwa” – kulturalnej prezentacji miast
i województw partnerskich Lwowa oraz obwodu lwowskiego. Zespoły ukraińskie oraz polskie,
reprezentujące miasta i województwa pokazały dynamiczną, barwnąi bardzo interesującą mieszkankę
kultury i muzyki. Podkarpackie w pierwszym dniu reprezentowały „Kornele” ze swoimi wielokrotnie
nagradzanymi układami tanecznymi. Gwiazdą pierwszego dnia festiwalu był też doskonale znany na
Podkarpaciu Lwowski Akademicki Teatr Woskrysiennia. Swoje gwiazdy przywiozły do Lwowa
również samorządy Lublina, Wrocławia, Łodzi, Przemyśla oraz województwa warmińskomazurskiego. Festiwalową sobotę zakończył koncert polsko – ukraińskiego zespołu Enej. Natomiast
podczas finału festiwalu w niedzielny wieczór zagrał zespół Neonovi z Rzeszowa, który był gwiazdą
zaprezentowaną przez samorząd województwa podkarpackiego. W ramach Festiwalu odbyły się także
spotkania delegacji miast i województw partnerskich Lwowa i obwodu lwowskiego z Prezydentem
miasta Lwowa, Przewodniczącym Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej oraz
Przewodniczącym Lwowskiej Rady Obwodowej. Obecni byli również przedstawiciele operatorów
turystycznych z Polski i Ukrainy. Festiwal został zorganizowany przez Konsulat Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, Miasto Lwów oraz Europa Incognita we Lwowie. Stoisko
promocyjne województwa podkarpackiego przygotował Departament Promocji i Turystyki – Oddział
promocji.
Podczas pobytu we Lwowie delegacja z Województwa Podkarpackiego uczestniczyła również
w spotkaniu z Konsulem Generalnym RP we Lwowie, Panem Jarosławem Drozdem oraz
przedstawicielami organizacji skupiających polską mniejszość narodową w obwodzie Lwowskim.
Ostatniego dnia pobytu na Ukrainie złożono wieńce pod Pomnikiem Chwały na Cmentarzu Orląt
Lwowskich czcząc w ten sposób pamięć Polaków poległych w walkach o Lwów 1918-1920 oraz pod
pomnikiem zamordowanych przez hitlerowców w 1941 roku polskich. profesorów pracujących na
lwowskich uczelniach.
Całkowity koszt: 11 110,26 zł
20 września 2012 r., Słowacja, Preszów
Podpisanie dokumentów dotyczących konferencji „Szlak drogowy Via Carpatia szansą na
wzmocnienie przewag konkurencyjnych wschodnich regionów UE”
Małgorzata Kwiatkowska – Kancelaria Zarządu, Oddział Współpracy Międzynarodowej
Tadeusz Kasperek – kierowca
Predsedzie Kraju Preszowskiego – Peterowi Chudikowi, zostały przedłożone do podpisu zaproszenia
na konferencję „Szlak drogowy Via Carpatia szansą na wzmocnienie przewag konkurencyjnych
wschodnich regionów UE”.
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Konferencja odbędzie się w Łańcucie w dniach 29-30.11.2012. Do udziału w niej, zostali zaproszeni
m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej zajmujący się tematyką infrastruktury komunikacyjnej,
w tym także sieci TEN-T, ministrowie ds. transportu, przedstawiciele ponad 35 regionów oraz
posłowie do Parlamentu Europejskiego z siedmiu państw członkowskich UE, przez które miałby
przebiegać szlak drogowy Via Carpatia.
Całkowity koszt: 12,44 zł (koszt delegacji M. Kwiatkowskiej)
24 –28 września 2012 r., Włochy, Rzym
Udział w Sympozjum „Technologia i Innowacja dla Zrównoważonej Przyszłości”
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Bogusław Ulijasz – Sekretarz Województwa
Piotr Czerepiuk – Z-ca Dyrektora Departament Rozwoju Regionalnego
Katarzyna Stachowicz – Kancelaria Zarządu
Marcin Garlak – Departament Rozwoju Regionalnego
W dniach 24 – 28 września br. Marszalek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta
przebywał z wizytą w Rzymie, gdzie na Uniwersytecie Roma Tre Międzynarodowe Stowarzyszenie
Towaroznawstwa i Technologii (IGWT) organizowało 18 edycję Sympozjum „Technologia
i Innowacja dla Zrównoważonej Przyszłości”. W licznych panelach swoje wystąpienia prezentowali
naukowcy z całego świata. Celem wyjazdu w ramach projektu systemowego „Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013
w województwie podkarpackim” na konferencję naukową było zdobycie maksymalnie dużych
zasobów nowoczesnej wiedzy z zakresu technologii i innowacji dla zrównoważonego rozwoju.
Tematyka konferencji była w pełni zgodna z założeniami zrównoważonego rozwoju województwa
podkarpackiego oraz wizją i misją regionalnej strategii innowacji. Wiele przedstawionych na
konferencji zagadnień i rozwiązań zostanie wykorzystanych w aktualizacji lub tworzeniu nowych
dokumentów strategicznych województwa, zgodnie ze współczesną koncepcją smart strategies,
będących odpowiedzą na nowe wyzwania polityki Unii Europejskiej, która dotyczy także naszego
regionu.
Wizyta w Rzymie była również doskonałą okazją do spotkania z Ambasadorem RP we Włoszech,
Panem Wojciechem Poniekowskim. Ambasador wraz z szefami Wydziału Promocji Inwestycji
i Handlu oraz Instytutu Polskiego w Rzymie przedstawili imponujący wachlarz imprez promocyjnych
i kulturalnych, w których województwo może wziąć aktywny udział. Podczas rozmów dużo uwagi
poświecono sektorowi lotniczemu, którego włoską stolicą jest Perugia. Przeselekcjonowana
informacja nt. licznych imprez branżowych zostanie przekazana w najbliższym czasie podkarpackim
przedsiębiorcom. Ponadto, w efekcie rozmów w Ambasadzie Marszałek Województwa, na wiosnę
przyszłego roku zaplanował dużą imprezę promocyjną województwa podkarpackiego w stolicy
Włoch.
Całkowity koszt: 12 979,87 zł (refundacja z projektu)
24 – 28 września 2012 r., Grenada, Hiszpania
Konferencja doroczna, spotkanie robocze oraz wizyta studyjna w ramach projektu TOURAGE
INTERREG IVC
Wojciech Trzaska – Z-ca Dyrektora Kancelarii Zarządu
Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki
Marek Rainer – Kancelaria Zarządu
Podczas wizyty zapoznano się z doświadczeniami hiszpańskimi w zakresie promocji
i wspierania turystyki osób starszych, zaprezentowano dobre praktyki partnerów projektu,
odbyto wizyty w miejscach „dobrych praktyk” partnera hiszpańskiego. Dyskutowano nad kwestiami
związanymi z realizacją projektu.
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Całkowity koszt: 5591,18 zł (refundacja z projektu)
24 – 28 września 2012 r., Paryż, Francja
Uczestnictwo jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej (z województw:
lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego) w wizycie
studyjnej do Francji dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego.
Roman Ostafijczuk – Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego
Aleksandra Świder – ekspert pro-biz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów woj. Podkarpackie
Podczas wizyty osiągnięto następujące cele: zdobyto informację o warunkach wejścia
i funkcjonowania na rynku, zebrano informację o branży /konkurencji oraz nawiązano kontakty
z potencjalnymi kontrahentami.
Wizyta przebiegła zgodnie z programem. Podczas wizyty studyjnej przedstawiciele Polski Wschodniej
mieli okazję zapoznać się z prawnymi i podatkowymi aspektami PPP, jego aspektami prawnymi
i podatkowymi we Francji. Przedstawiciele biorący udział w wizycie studyjnej mogli zobaczyć
gotowe projekty utworzone w ramach PPP takie jak: Uniwersytet Versailles Saint-Quentin-enYvelines, oczyszczalnię ścieków Val d'Europe oraz ogród zoologiczny Vincennes. Podczas
seminarium zorganizowanego przy udziale Izby Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji,
zaprezentowany został potencjał gospodarczo-inwestycyjny pięciu województw Polski Wschodniej
oraz poszczególne oferty PPP.
Całkowity koszt: 2 152,96 zł
25 – 28 września 2012 r., Belgia, Bruksela
Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Całkowity koszt: 1 990,92 zł
26 – 29 września 2012 r., Włochy, Pisa
Udział w seminarium „Main challanges for region al research and innovation and the next
operational programes”
Karol Zając – inspektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego
W związku z przystąpieniem do S3 Platform wzięto udział w seminarium. Zostało ono podzielone na
dwie części. W pierwszej przedstawiciele regionów : Satakunta (FI), Centre (FR) and Tuscany (IT)
zaprezentowali w formie prezentacji swoje doświadczenia związane ze „smart specialisation”. Druga
część polegała na udziale w sesjach dyskusyjnych w formie okrągłego stołu. Omówiono kluczowe
sprawy związane z współzależnościami między strategiami na szczeblu regionalnym i krajowym.
Całkowity koszt: 2 073,08 zł (refundacja z projektu RSI)
28 - 30 września 2012 r., Republika Słowacka, Koszyce
Prezentacja podkarpackiej żywności tradycyjnej podczas wizyty studyjnej w Koszycach
Zenona Mokrzycka – Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Tadeusz Kasperek – kierowca
Podczas wizyty studyjnej
zaprezentowano
bogaty asortyment podkarpackich produktów
tradycyjnych i regionalnych tj. wędlin, pieczywa ciast, powideł, owoców i warzyw, który cieszył się
olbrzymim zainteresowaniem zarówno ze strony władz Kraju Słowackiego jak również uczestników
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konferencji i przedsiębiorców. Wyjazd do Republiki Słowackiej był doskonałą okazją do promocji
naszych produktów żywnościowych wysokiej jakości, a także doprowadził do pogłębienia współpracy
międzynarodowej między naszymi regionami i do wymiany doświadczeń. Ustalono, że kolejne
spotkanie przedstawicieli organizacji odbędzie się w Polsce.
Całkowity koszt: 3 500,00 zł
1 – 2 października 2012 r., Belgia, Bruksela
Udział w konferencji „Przyszłość Via Carpatia jako najważniejszego szlaku transportowego
wschodnich regionów Unii Europejskiej”.
Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Piotr Kwaśniak – Kancelaria Zarządu, Oddział współpracy międzynarodowej
Tomasz Poręba – Poseł do Parlamentu Europejskiego Przedstawicielstwo Województwa
Podkarpackiego w Brukseli
2 października 2012 r. przedstawiciele Samorządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Piotr Kwaśniak - inspektor w Kancelarii
Zarządu uczestniczyli w konferencji „Przyszłość Via Carpatia jako najważniejszego szlaku
transportowego wschodnich regionów Unii Europejskiej”. Organizatorem konferencji, która odbyła
się w Brukseli, był Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, a wśród jej uczestników
znaleźli się m.in. przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, przedstawiciele instytucji unijnych (Parlamentu
Europejskiego i Komisji Europejskiej), przedstawiciele rządów, regionów i miast z 7 państw UE przez
które przebiega szlak Via Carpatia oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Konferencja
miała na celu rozpowszechnienie i utrwalenie na forum Unii Europejskiej wizerunku Via Carpatia,
jako najważniejszego szlaku transportowego wschodnich regionów UE. Przez Polskę przebiega
najdłuższy fragment Via Carpatia zwany drogą S19.
Podczas dyskusji scharakteryzowano aktualny stan prac nad wytycznymi Komisji Europejskiej
w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Stanowisko Komisji przedstawił Jean-Éric
Paquet, Dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu. Lucjan Kuźniar w swojej
wypowiedzi podkreślił, że rozwój sieci drogowej to waży czynnik ożywiania gospodarczego
regionów. Samorząd Województwa Podkarpackiego kładzie duży nacisk na rozwój infrastruktury
drogowej i komunikacyjnej. Marszałek Kuźniar przypomniał, że idea utworzenia szlaku drogowego
Via Carpatia została zapoczątkowana przez polską stronę w 2006 r. podczas międzynarodowej
konferencji w Łańcucie, kiedy to ministrowie transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier podpisali
pierwsza wspólną Deklarację Łańcucką ws. rozszerzenia sieci TEN-T o szlak Via Carpatia. W 2010 r.
do tej inicjatywy przyłączyły się kolejne trzy kraje: Rumunia, Bułgaria i Grecja.
Konferencję zakończyło przyjęcie Deklaracji Brukselskiej, w której uczestnicy konferencji wezwali
instytucje europejskie, w szczególności Parlament Europejski, Komisję Europejską
i Radę Europejską m.in. do uwzględnienia wagi Via Carpatia w przyszłej polityce transportowej UE
i włączenie całego szlaku transportowego (Klaipeda - Kaunas - Białystok - Lublin - Rzeszów - Kosice
- Miskolc - Debrecen - Oradea - Logoj - Calafat/Constanta - Sofija/Svilengrad - Thessaloniki) do sieci
bazowej TEN-T.
Udział w konferencji w Brukseli był również istotny ze względu na organizowaną przez Marszałka
Województwa Podkarpackiego konferencję pn.: „Szlak drogowy Via Carpatia – szansą na
wzmocnienie przewag konkurencyjnych wschodnich regionów UE” (29-30.10.2012 r., Muzeum –
Zamek w Łańcucie).
Całkowity koszt: 8 241,32 zł
2 – 3 października 2012 r., Słowacja, Tatrzańska Łomnica
Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska –
Słowacja 2007 – 2013
Zygmunt Cholewiński – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
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Dariusz Kostępski – kierowca
Uzgodniono projekty do dofinansowania w ramach programu PL - SK 2007-2013
Całkowity koszt: 1 058,39 zł
3 – 5 października 2012 r., Ukraina, Lwów
Objazd studyjny dla dziennikarzy z Województwa Podkarpackiego
Katarzyna Sołek – Kancelaria Zarządu, Oddział współpracy międzynarodowej
Celem objazdu studyjnego, w którym uczestniczyła grupa dziennikarzy z Podkarpacia (Piotr Jan
Trznadel, Weronika Helena Kasza – TV Obiektyw, Iwona Piętak – Polskie Radio Rzeszów, Piotr
Sobota – „Nasz Głos”, Marcin Jastrzębski – „Nowiny”, Adam Cyło– „Gospodarka Podkarpacka”)
była prezentacja zarówno potencjału gospodarczego jak i walorów turystycznych obwodu
lwowskiego. Dziennikarze mieli okazję zobaczyć m.in. Międzynarodowe Lotnisko „Lwów” im.
Daniela Halickiego, stadion „Arena – Lwów”, zapoznali się z infrastrukturą uzdrowiskową Truskawca
oraz zwiedzili zamki w Olesku, Złoczowie i Świrzu. Ponadto w ramach wizyty odbyły się spotkania
z Przewodniczącym Obwodowej Administracji Państwowej oraz władzami Lwowskiego Uniwersytetu
im. Iwana Franka. Efektem wizyty było ukazanie się publikacji prasowych na temat potencjału
obwodu lwowskiego.
Całkowity koszt: 392,88 zł
3 – 6 października 2012 r. Niemcy, Norymberga, Otwarcie wystawy poświęconej życiu
i działalności księdza kardynała Adama Kozłowieckiego
Kamil Czyż – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
Magdalena Szpytma – Kancelaria Zarządu, Oddział współpracy międzynarodowej
Krystian Zachwiej – kierowca
W dniu 4 października 2012 roku delegacja Województwa Podkarpackiego uczestniczyła
w uroczystym otwarciu wystawy poświęconej życiu i działalności Księdza Kardynała Adama
Kozłowieckiego. Samorząd Województwa reprezentowali Kamil Czyż – Zastępca Dyrektora
Departamentu Promocji i Turystyki, oraz Bogdan Romaniuk – Radny Sejmiku Województwa
i jednocześnie Wiceprezes Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez
granic”. W uroczystości otwarcia wystawy wzięli udział m.in.: dr Siegfried Grillmeyer (Dyrektor
Akademii Caritas Pirckheimer), Joe Übelmesser (b. Prokurator Misji Jezuickiej), dr Krzysztof
Kaczmarski (rzeszowski oddział IPN), Aleksander Korybut-Woroniecki (Konsul RP w Monachium),
oraz Jerzy Wilk, wójt Majdanu Królewskiego (gdzie urodził się kardynał Kozłowiecki). Wystawa
poświęcona życiu i działalności Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego będzie pokazywana
w Norymberdze w siedzibie Akademii Caritas Pirckheimer. Wystawa „Z otwartymi dłońmi…
W poszukiwaniu pojednania” prezentuje osobę Księdza Kardynała Kozłowieckiego, jego życie,
a także działalność duszpasterską i społeczną. Ekspozycja została przygotowana przez historyków
z rzeszowskiego Oddziału IPN we współpracy z Fundacją im. Księdza Kardynała Kozłowieckiego
„Serce bez granic”, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz powiatem
kolbuszowskim.
5 października przedstawiciele Samorządu Województwa Podkarpackiego spotkali się
z Przewodniczącym Frankońskiego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego, Frobenem Dietrichem
Schulzem. Podczas spotkania rozmawiano o możliwości nawiązania współpracy Województwa
Podkarpackiego z jednym z okręgów bawarskich.
Całkowity koszt: 5 650,08 zł
5 – 6 października 2012 r., Zlin Czechy,
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Zaprezentowanie podkarpackiej żywności tradycyjnej podczas VII edycji dorocznej nagrody
producentów regionalnych PERLA ZLIŃSKA 2012. Zapewnienie udziału podkarpackich
producentów żywności w Targach „Perla Zlinska”
Marek Kot - Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Piotr Kwaśniak - Kancelaria Zarządu, Oddział współpracy międzynarodowej
Kamil Pelc – kierowca
Podczas targów zaprezentowano bogaty asortyment podkarpackich produktów tradycyjnych
i regionalnych, który cieszył się olbrzymim zainteresowaniem zarówno ze strony władz regionu
zlinskiego jak również jego mieszkańców jak i przedsiębiorców. Wyjazd do Czech był doskonałą
okazją
do
promocji
naszych
produktów
żywnościowych
wysokiej
jakości,
a także doprowadził do pogłębienia współpracy międzynarodowej między naszymi regionami i do
wymiany doświadczeń. Ustalono, że Producenci żywności z regionu zlinskiego wezmą udział
w Targach „EKOGALA 2013” w Rzeszowie
Całkowity koszt: 8 901,58 zł
8 – 12 października 2012 r. Belgia, Bruksela
Udział Województwa Podkarpackiego w zakresie projektu systemowego w 10th European Week
of Regions and Cities Brussels 8-11 October 2012 (OPEN DAYS 2012) w konglomeracie "Greater
Region and Upper Rhine Metropolitan Region and Partners"
Mirosław Karapyta - Marszałek Województwa Podkarpackiego
Sławomir Miklicz – Członek Zarządu
Wiesław Rygiel - Dyrektor Kancelarii Zarządu
Piotr Czerepiuk - Zastępca Dyrektora Rozwoju Regionalnego
Katarzyna Stachowicz – Kancelaria Zarządu
Wiesław Bek – Rzecznik prasowy
Małgorzata Piech – Departament Rozwoju Regionalnego
Karol Zając- Departament Rozwoju Regionalnego
Marcin Garlak - Departament Rozwoju Regionalnego
Andrzej Łyszczarz - Departament Rozwoju Regionalnego
Robert Żołynia – Zastępca Dyrektora Rozwoju Regionalnego
Katarzyna Popkiewicz – Departament Rozwoju Regionalnego
Wioletta Rejman – Departament Rozwoju Regionalnego
Marzena Żmuda – Departament Rozwoju Regionalnego
Kasper Bosek – Departament Rozwoju Regionalnego
Krystian Zachwiej – kierowca
Aleksander Wójcik – kierowca
Podczas panelu dyskusyjnego "Citizens at the heart of territorial cooperation: exchange of best
practices on the creation and implementation of information tools”, który odbył się
11 października 2012 roku w siedzibie Przedstawicielstwa Badenii-Wirtembergii, Województwo
Podkarpackie reprezentowane było przez Pana Sławomira Miklicza – Członka Zarządu, który wygłosił
prelekcje pt. „Rola międzyregionalnych inicjatyw w stymulowaniu współpracy ze Słowacja
i Ukrainą”.
W prelekcji zostały przedstawione m.in.
inicjatywa transgraniczna „Eures Karpaty Podkarpackie – Kraj Preszowski”,
projekt „Nauka i doświadczenie dla biznesu”
wspólne projekty transgraniczne realizowane przez partnerów ze Słowacji, Ukrainy, Rumunii
i Węgier
szereg działań dla kibiców z Europy oraz świata, których celem było ułatwienie wizyty dzięki
specjalnym punktom informacyjnym, w których kibice uzyskiwali kompleksowe informacje
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dotyczące np. noclegów, atrakcji turystycznych, komunikacji, imprez podczas organizacji
przez Polskę oraz Ukrainę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Cała konferencja została przetłumaczona na język polski. Przygotowano również stoisko, na którym
zaprezentowane zostały produkty regionalne (poczęstunek) oraz materiały promocyjne
o województwie.
Ponadto przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli w niżej wymienionych warsztatach,
które odbyły się w dniach 09-11.10.2011r. “How can the regional level learn from each other on
innovation? How can the regional context contribute to smart specialization?”
“Smart Academic Cities: the way to sustainable and inclusive regional growth”
“Smart Specialization: The processes and institutions that drive the concept”
“Towards Europe 2020 aims: Interregional solutions for smart specialization”
“Innovative regions and cities for territorial development”
Promocja przykładów dobrych praktyk projektów zrealizowanych na terenie województwa
podkarpackiego ze środków Funduszy Europejskich
Promocja projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich (wystawa zdjęć)
zrealizowanych na terenie województwa podkarpackiego podczas konferencji pn. „Citizens at the
heart of territorial cooperation: exchange of best practices on the creation and implementation of
information tools”, która miała miejsce 11 października 2012 roku w siedzibie Przedstawicielstwa
Badenii Wirtembergii.
Ponadto przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli w niżej wymienionych warsztatach,
które odbyły się w dniach 9 – 11.10.2012 r.
“Cohesion policy after 2014: Enabling companies to stimulate growth? Followed by
networking event”
“ How can EU cohesion policy funds support the activities of Covenant of Mayors
signatories? Followed by networking event”
“A legislative package for Cohesion Policy after 2013”
Całkowity koszt: 103 921,09 zł
Koszt biletów lotniczych – 7 740,49 zł (z projektu 5 393,77 zł)
Koszt delegacji w tym noclegu – 46 665,23 zł (z projektu 21 121,83 zł)
Koszt delegacji kierowców w związku z przewozem osób: 11 615,37 zł
Catering (poczęstunek regionalny) – 37 900,00 zł
Źródła refundacji: W ramach projektu systemowego pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu
wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” oraz
projektu
„Wsparcie
procesu
wdrażania
RPO
WP
poprzez
działania
o charakterze informacyjno – promocyjnym w 2011 roku” - Pomoc Techniczna RPO WP
11-13 października 2012 r., Ukraina, Iwano - Frankowsk, Lwów
Misja gospodarcza, Międzynarodowe Forum Ekonomiczne
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa - Międzynarodowe Forum Ekonomiczne
Maria Michur - Ziemba – z-ca dyrektora departamentu Promocji i Turystyki
Marek Antonik – kierowca
Tomasz Zimny – kierowca
W wyniku zorganizowanej misji gospodarczej, w dniach 11 – 12 października 2012r., w której
uczestniczyło 13 firm z województwa podkarpackiego odnotowano jej skuteczność
w następującym zakresie m.in.: Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu po podpisaniu
3 umów o współpracy z Centrum Biznesu SBEDIF w Iwano-Frankowsku, pozarządową organizacją
„Sieć promowania konkurencyjności i innowacji- SPKI”, Iwano-Frankiwską Izbą PrzemysłowoHandlową planuje podjęcie ukraińskiej delegacji biznesowej z rewizytą w I kwartale 2013 r.
w Przemyślu, gdzie zostaną ustalone szczegóły dalszej współpracy. Po wizycie informacja o misji
została opublikowana w lokalnej prasie (w załączeniu sprawozdania). Informacje otrzymane od firm
uczestniczących w wyjazdowej misji na Ukrainę 11-12 października 2012 r. dotyczące efektów
zorganizowanych spotkań:
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EKOTRANS
Firma nawiązała kontakty z firmami branży budowlanej (usługowe i handlowe). Rozmowy dotyczą
chemii budowlanej oraz systemów dociepleń budynków. Ustalane są możliwości
w sprawie dostarczania maszyn i agregatów tynkarskich.
Przempol Sp.zo.o.
Nawiązano kontakty z kilkoma przedsiębiorcami. Firmy te w rejonie Iwano-Frankowska prowadzą
działalność w branży usług budowlanych oraz działalność handlową. Aktualnie
z firmami tymi ustalane są szczegóły współpracy. Prowadzone są również rozmowy z kilkoma firmami
z rejonu Iwano-Frankowskiego oraz Lwowa, które uczestniczyły w spotkaniu. Zarząd firmy Przempol
pozytywnie ocenił możliwość współpracy z kilkoma firmami, gdyż mają one w tym doświadczenie.
Centrum Handlu Korczowa Dolina
W efekcie wizyty w Iwano-Frankowsku Centrum Korczowa Dolina potwierdziła, że kilka firm z tego
regionu oraz Lwowa nawiązało współpracę handlową i realizują zakupy. W wyniku szybko podjętych
działań
i
nawiązanych
kontaktów
podczas
misji,
Centrum
zorganizowało
w dniu 17-11-2012 spotkanie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Organizatorów i Pilotów wycieczek
krajowych i zagranicznych. Akces i chęć uczestnictwa w w/w spotkaniu potwierdziło 105 osób z w/w
Stowarzyszenia. Na spotkaniu została poruszona priorytetowa dla Centrum sprawa pod hasłem
KORCZOWA DOLINA CENTRUM HANDLU – JAKO GŁÓWNY PRZYSTANEK WYCIECZEK
KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH. Centrum Handlu Korczowa Dolina z wielką aprobatą weźmie
udział w następnych tego rodzaju misjach gospodarczych, które przekładają się na bardzo duże
ożywienie i nawiązywaniu nowych kontaktów w sferach zarówno handlowych jak i turystycznych.
KO-DA VEND
Nawiązanie współpracy z firmą IWODENT w zakresie handlu artykułami paramedycznymi.
W listopadzie firma gościła w Przemyślu dyrektora tej firmy. Pierwsze operacje handlowe są
planowane z początkiem 2013 roku.
ADDLER
Nawiązano współpracę z firmą handlową zainteresowaną sprzedażą dyskontową towarów
z terenu UE, a także z firmą IWODENT w zakresie handlu automatami vendingowymi.
MISTA Sp. z o.o.
W wyniku zorganizowanych spotkań firma nawiązała kontakt z kilkoma podmiotami z branży
budownictwa drogowego oraz warsztatów naprawczych. Prowadzone są rozmowy z firmami
z Iwano-Frankowska oraz Lwowa w sprawie sprzedaży maszyn do realizacji remontu dróg
o nawierzchni betonowej i asfaltowej oraz inwestycji nowej infrastruktury. Natomiast rozmowy
z firmami posiadającymi warsztaty naprawcze dotyczą możliwości realizacji serwisu
technicznego/naprawczego dla sprzętu drogowego (kombajny i walce drogowe, koparki, spychacze,
wiertnice).
MAX-POL Sp.zo.o.
Firma nawiązała z kilkoma firmami z Iwano-Frankowska oraz Lwowa współpracę handlową w
zakresie materiałów budowlanych, głównie wykończeniowych. Spore zainteresowanie handlowcy
z Ukrainy wykazali dla paneli podłogowych firm Baltic Wood oraz Krono Oryginal, wyrobów
ceramicznych, głównie płytek ceramicznych szkliwionych, gres, klinkieru, produkowanych przez
Cersanit, Tubądzin, Cerrat. Zainteresowano się również listwami wykończeniowymi z PCV, mosiądzu
i aluminium, produkowanymi przez firmę Effector.
12 października miało również miejsce XII Międzynarodowe Forum Ekonomicznym we Lwowie.
Coroczne forum jest okazją do cyklicznych spotkań przedstawicieli regionów państw europejskich oraz
organizacji i instytucji mających wpływ na rozwój gospodarczy. W tym roku Marszałek wraz
z Przewodniczącym Administracji Państwowej Obwodu Lwowskiego uczestniczyli w debacie
poświęconej współpracy transgranicznej, nowym rozwiązaniom oraz strategii współpracy Polski
z Ukraina i krajami UE. Marszałek zaprezentował możliwości i efekty wykorzystywania instrumentów
finansowych UE we współpracy transgranicznej. W dyskusji głos zabrali również Ambasador RP
w Ukrainie, przewodniczący Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej, radca-minister z Wydziału
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP, a także radca-minister Ambasady Ukrainy oraz
Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego. W trakcie panelu omówiono kwestie współpracy
gospodarczej Polski i Ukrainy, która pomimo narastającego kryzysu gospodarczego w niektórych
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państwach UE, rozwija się pozytywnie, z dodatnim saldem dla Polski. W tym kontekście poruszono
główne problemy występujące w polsko-ukraińskich relacjach handlowych m.in. problemy
z uzyskiwaniem przez obywateli Ukrainy wiz wjazdowych do Polski oraz długie oczekiwanie na
przekroczenie przejść granicznych po obu stronach granicy. Na zakończenie Marszałek zaproponował,
aby stosowne organy obu państw wzmożyły działania na rzecz rozwiązania kwestii problemowych,
a przede wszystkim, aby wprowadzono ułatwienia w przekraczaniu granicy dla osób prowadzących
działalność gospodarczą.
Całkowity koszt: 10 607,14 zł
11 – 15 października 2012, Rumunia, Suczawa
Udział w Targach Turystycznych „Bukowina” w Suczawie (Rumunia)
Izabela Fac – Departament Promocji i Turystyki, Oddział Promocji
Tomasz Rusznica – Departament Promocji i Turystyki, Oddział Promocji
Józef Przyszły – kierowca
Udział w Targach Turystycznych „Bukowina” w Suczawie (Rumunia), podczas których mieszkańcy
Suczawy oraz turyści mogli się zapoznać z szeroką ofertą turystyczną województwa podkarpackiego.
Na stoisku można było uzyskać informację o walorach turystycznych województwa podkarpackiego,
a także otrzymać broszury, foldery oraz mapy przydatne w zwiedzaniu.
Całkowity koszt: 1 019,40 zł
15 – 21października 2012, Hong-Kong, Chiny
Uczestnictwo w specjalistycznym benchmarkingowym szkoleniu organizowanym przez
Ministerstwo Gospodarki dla ekspertów pracujących w projekcie „Sieć Centrów Obsługi
Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, Poddziałanie 6.2.1, Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka
Katarzyna Chlebek – Ekspert pro-eksport w Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Szkolenie objęło m.in.:
a)prezentację funkcjonujących na terenie kraju szkolenia jednostek działających regionalnie, które
zajmują
się
bezpośrednią
i
pośrednią
obsługą
przedsiębiorstw,
instrumentami
i narzędziami wspierania działalności eksportowej przedsiębiorstw.
b)Spotkania z w/w jednostkami i nawiązanie kontaktów, które później w ramach usług
informacyjnych przekazywane będą przedsiębiorcom,
c)prezentację potencjału eksportowego województw, przygotowaną przez uczestników szkolenia.
W trakcie spotkań nawiązano kontakty z:
-Konsulatem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Hongkongu
-Hong Kong General Chamber of Commerce
-Hong Kong Trade Development Council
-Invest Hong Kong
W ramach wyjazdu uczestniczono również w China Sourcing Fairs.
Całkowity koszt: 260,37 zł Pozostałe koszty zostały pokryte przez Ministerstwo Gospodarki
16 października 2012 r., Ukraina, Lwów
Udział w konferencji regionalnej Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Kazimierz Rokita – Dyrektor Departamentu Kontroli
Marek Antonik – kierowca
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Tematyka konferencji dotyczyła: 1. zagospodarowania odpadów - nowe zadania samorządów
terytorialnych, 2. Odzyskiwanie surowców z "elektrośmieci", 3. Samorządowe aspekty współpracy
transgranicznej z Ukrainą, 4. Problematyka oświatowa po VII Kongresie Zarządzania Oświatą.
Całkowity koszt: 381,32 zł
16 – 17 października 2012, Medzilaborce, Słowacja
Spotkanie robocze ekspertów ds. infrastruktury drogowej
Robert Perlak – z-ca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu
Adam Maternia – dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
Małgorzata Kwiatkowska – Kancelaria Zarządu, Oddział Współpracy Międzynarodowej
Tomasz Zimny- kierowca
W dniach 16-17 października 2012, w Medzilaborcach (Republika Słowacka) na zaproszenie
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej, odbyło się
spotkanie polsko-słowackich ekspertów ds. infrastruktury drogowej. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele resortów transportu oraz władz lokalnych obu stron. Do najważniejszych tematów
poruszanych podczas spotkania należała m.in.:
- ocena zadań w zakresie infrastruktury drogowej wynikających z protokołu z posiedzenia grupy
roboczej ds. transgranicznych połączeń komunikacyjnych (odbyło się w dniach 13-15 lipca 2011 r.
w Białce Tatrzańskiej);
- omówienie wstępnego projektu umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Rządem
Republiki Słowackiej o charakterze transportowym dróg i mostów przecinających wspólną granicę
państwową (umowa ramowa);
- Międzyrządowa umowa o miejscu połączenia dróg ekspresowych S19/R4 oraz konsultacje projektu
umowy na szczeblu ekspertów;
- ocena realizacji międzyrządowej umowy o połączeniu S69/D3;
- omówienie wstępnego projektu umowy międzyrządowej o połączeniu drogowym między
miejscowościami Łysa Polana – Tatranska Javorina;
- połączenie Piwniczna-Mniszek nad Popradem
- omówienie projektu umowy miedzy Rządem RP a Rządem RS o przebudowie mostu granicznego
przez rzekę Jeleśnia Woda między miejscowościami Chyżne i Trestna na polsko-słowackiej granicy
państwowej.
Całkowity koszt: 732,55 zł
17 października 2012 r., Ukraina, Lwów
Spotkanie w Administracji Państwowej Obwodu Lwowskiego i Politechnice Lwowskiej
Jan Burek – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Maria Michur-Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
Czesław Darłak- kierowca
Wizyta miała charakter roboczy, prowadzone rozmowy dotyczyły zorganizowania konferencji
z zakresu wykorzystywania środków finansowych UE na realizację współpracy transgranicznej,
a także konferencji naukowej dotyczącej wymiany doświadczeń z zakresu nowych technologii.
Pierwsza z tych konferencji odbędzie się w grudniu 2012 r. na terenie województwa podkarpackiego,
druga we wrześniu 2013 r.
Całkowity koszt: 306,86 zł
16 października 2012 r., Ukraina, Lwów
Udział w wyjeździe samorządowym
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Kazimierz Rokita – Dyrektor Departamentu Kontroli
Spotkanie w urzędzie miasta Lwów i nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem samorządowym
obwodu lwowskiego
Całkowity koszt: 38,57 zł
17 – 19 października 2012r., Niemcy, Bad Muskau
Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP
Zygmunt Cholewiński – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Tomasz Burdzy – asystent Wicemarszałka
Dariusz Kostępski – kierowca
Adam Kluz – kierowca
Podczas Konwentu Marszałkowie rozmawiali na temat sytuacji w spółce Przewozy Regionalne
z Ministrem Transportu Sławomirem Nowakiem
Całkowity koszt: 2 740,96 zł
22-25 października 2012, Galway, Irlandia
Spotkanie robocze oraz wizyta studyjna w ramach projektu TOURAGE INTERREG IVC
Wojciech Trzaska – z-ca dyrektora Kancelarii Zarządu
Jarosław Reczek – dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki
Marek Rainer – Kancelaria Zarządu, Oddział europejskiej współpracy terytorialnej
Podczas wyjazdu zapoznano się z doświadczeniami irlandzkimi w zakresie promocji
i wspierania turystyki osób starszych. Odbyto wizyty w miejscach „dobrych praktyk” partnera
irlandzkiego. Omówiono kwestie związanie z realizacją projektu
Całkowity koszt: 5 678,26 zł (refundacja 85% kosztów wyjazdu)
23 – 26 października 2012 r., Jassy, Rumunia
Udział w debacie nt. propozycji utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej Stowarzyszenie Rozwoju Wewnątrzwspólnotowego (EURONEST EUWT)
Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Piotr Kwaśniak – Kancelaria Zarządu, Oddział współpracy międzynarodowej
Janusz Skoczylas – kierowca
W dniach 23-26 października 2012 r. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska
przebywała w mieście Jassy (Rumunia) na debacie w sprawie utworzenia Europejskiego Ugrupowania
Współpracy Terytorialnej (EUWT). Z propozycją zawiązania tego nowego instrumentu prawnego
wystąpiło rumuńskie Stowarzyszenie Rozwoju Wewnątrzwspólnotowego EURONEST, na czele
którego stoi Przewodniczący Rady Województwa Jassy Cristian Mihai Adomniţei. Stronę rumuńską
reprezentowali ponadto przedstawiciele władz pozostałych województw wchodzących w skład
Stowarzyszenia EURONEST (Bacău, Botoszany, Neamţ, Vaslui, Suczawa) oraz przedstawiciele
województw Bihor, Maramures i Satu Mare. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele
uczelni wyższych Województwa Jassy, przedstawiciele Północno-Wschodniej Agencji Rozwoju
Regionalnego Rumunii oraz Rumuńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Poza Województwem
Podkarpackim zainteresowanie udziałem w projekcie wyraziły również regiony ze Słowacji i Węgier.
Podczas dwudniowej debaty wypracowano trzy obszary przyszłej potencjalnej współpracy
w ramach EURONEST EUWT:
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I. Infrastruktura (transportu, środowiska, społeczna, medyczna);
II. Rolnictwo, turystyka, kultura;
III. Badania, rozwój, innowacja.
Strony ustaliły, że kolejnym krokiem będzie wypracowanie listy projektów oraz uzgodnienie treści
Konwencji i Statutu EUWT.
Podczas spotkań Wicemarszałek Anna Kowalska podkreślała, że do dużych projektów potrzeba wielu
partnerów. Województwo Podkarpackie jest otwarte na współpracę międzyregionalną. Oprócz
współpracy na szczeblu władz regionów bardzo ważne są kontakty pomiędzy takimi podmiotami jak
uczelnie wyższe, izby przemysłowo-handlowe, regionalne organizacje turystyczne czy agencje
rozwoju regionalnego.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej jest nowatorskim instrumentem prawnym
określonym
Rozporządzeniem
(WE)
nr
1082/2006
Parlamentu
Europejskiego
i Rady. EUWT ma na celu ułatwienie i upowszechnienie współpracy transgranicznej,
międzyregionalnej i ponadnarodowej, które ma służyć wzmocnieniu spójności gospodarczej
i społecznej.
Całkowity koszt: 3 417,98 zł
26 –28 października 2012r., Słowacja, Velky Folkmar
Wymiana kulturalna, udział w jubileuszu zespołu „Folkmarcznego”
Kazimierz Rokita – Dyrektor Departamentu Kontroli
Wyjazdy cykliczne podtrzymujące wzajemną współpracę
Całkowity koszt: 72,82 zł
30 października 2012 r., Ukraina, Lwów
Przekazanie zniczy dla Polskiego Towarzystwa Opieki Nad Grobami Wojskowymi.
Robert Żołynia – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Tomasz Zimny - kierowca
Spotkanie z Janem Franczukiem, Prezesem Polskiego Towarzystwa Opieki Nad Grobami
Wojskowymi mające na celu przekazanie 2000 sztuk zniczy, które 1 listopada 2012 r. zostały zapalone
na Cmentarzu Orląt Lwowskich.
Całkowity koszt: 157,33 zł
4 – 7 listopada 2012 r. Wielka Brytania, Londyn
Udział w międzynarodowych targach turystycznych WTM
Targi WTM w Londynie są największą na świecie giełdą kooperacyjną sektora turystyki. Podczas
edycji
2012
odbył
się
szereg
spotkań,
przede
wszystkim
z
touroperatorami
i dziennikarzami mediów z krajów, których mieszkańcy są potencjalnymi klientami turystyki
przyjazdowej do województwa podkarpackiego. Łącznie odbyto 9 spotkań merytorycznych,
przedstawiciele województwa podkarpackiego wzięli też udział w „śniadaniu z mediami”
organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną (w którym wzięli udział przedstawiciele
kilkudziesięciu redakcji, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, a także min.
z Niemiec, Irlandii i in.)
Całkowity koszt: 1 094,07 zł
6-10 listopada 2012, Gruzja, Kachetia
Udział w Festiwalu Dni Miast Kakheti, spotkania z przedstawicielami władz regionu
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Kachetia i Agencją Rozwoju Regionalnego
Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Maria Michur - Ziemba - Z-ca dyrektora departamentu Promocji i Turystyki
Janusz Skoczylas – kierowca
Tomasz Zimny - kierowca
Na zaproszenie władz Regionu Kakheti w dniach 7-9 listopada delegacja z województwa
podkarpackiego przebywała z oficjalną wizytą w ramach organizowanego Festiwalu Dni Miast
Kakheti. Podczas wizyty miały miejsce spotkania z Gubernatorem regionu Zurabem Chiaberashvili
i
Wicegubernatorem
Petre
Kiknadze,
a
także
z
władzami
lokalnymi
w Gurdżani, Kwareli i Signagi. W trakcie spotkania zostały omówione kwestii dotyczące kierunków
współpracy, wspólnych inicjatyw i zakres merytoryczny projektu z Polskiej Pomocy Rozwojowej
2013. Województwo Podkarpackie przygotowało projekt z partnerem gruzińskim, założenia którego
wpisują się w priorytet 2 Planu współpracy rozwojowej 2013– Rozwój regionalny i budowa
potencjału administracji publicznej i samorządowej oraz priorytet 3 – Małe i średnie przedsiębiorstwa
oraz tworzenie miejsc pracy.
Założenia projektu są także spójne z celami Strategii Rozwoju Regionalnego Gruzji
w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności, nowych technologii oraz przedsiębiorstw poprzez
tworzenie centrów informacyjno – konsultacyjnych, wpieranie rozwoju polityki klastrowej czy
promocję eksportu małych i średnich przedsiębiorstw, a także Strategii Rozwoju Regionu Kachetia w
zakresie inicjowania przez Region Kachetia programów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz
wspierania przedsiębiorców, rozwoju priorytetowych branż regionu, do których należy m. in. branża
winiarska oraz turystyczna.
Decyzja o przygotowywaniu wspólnego projektu z partnerem gruzińskim jest także efektem
zainicjowanej wcześniej przez Województwo Podkarpackie współpracy z Regionem Kachetia.
W ramach oficjalnych kontaktów między przedstawicielami administracji obu regionów zostały
określone potrzeby i pożądany zakres wsparcia przez Województwo Podkarpackie rozwoju Regionu
Kachetia.
Głównym celem projektu pt. „Województwo Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu
Kachetia
poprzez
wsparcie
instytucji
okołobiznesowych”
jest
usprawnienie
i zintensyfikowanie współpracy administracji i instytucji okołobiznesowych z przedsiębiorstwami
z regionu. W tym celu, zgodnie z założeniami projektu w Regionie Kachetia zostanie utworzone
Polsko – Gruzińskie Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości - punkt konsultacyjny
i informacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z regionu, do zadań którego należeć będzie
wspieranie współpracy MiŚP z regionu z podmiotami z Polski i UE, ich promocja, reprezentowanie
ich interesów w kontaktach z potencjalnymi inwestorami, pozyskiwanie funduszy ze środków
krajowych i zagranicznych, przy współpracy z partnerami z Polski oraz innych krajów UE.
Projekt przewiduje także zorganizowanie wspólnie z utworzonym Centrum polsko – gruzińskich dni
przedsiębiorczości. W celu usprawnienia wymiany i dostępu do informacji zostanie utworzona także
wielojęzyczna strona internetowa Agencji Rozwoju Regionalnego Kachetii. Integralną częścią strony
będzie utworzenie zakładki Polsko – Gruzińskiego Centrum Wspierania i Promocji
Przedsiębiorczości, jako internetowej platformy współpracy i wymiany informacji pomiędzy
instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami działających na rzecz
rozwoju gospodarczego regionu. Usprawnieniu mechanizmów okołobiznesowego wspierania
przedsiębiorczości w regionie oraz wzmacnianiu potencjału gospodarczego regionu będzie służyć
także wymiana doświadczeń i transfer wiedzy z Województwa Podkarpackiego do Regionu Kachetia.
Wicemarszałek Anna Kowalska zaprosiła organizatorów na rewizytę do naszego województwa, która
miałby odbyć się w styczniu oraz zaproponowała zorganizowanie objazdów dla dziennikarzy
i przedstawicieli branży turystycznej z obu regionów, aby zacieśnić współpracę i zwiększyć wymianę
turystyczną pomiędzy Podkarpaciem a Kachetią.
Delegacja zagraniczna kierowców związana jest z przejazdem na trasie Rzeszów – Lwów (lotnisko) Rzeszów.
Całkowity koszt: 4 887,67 zł
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12 – 16 listopada 2012 r., Japonia, Tokio
Udział w międzynarodowym wydarzeniu wystawienniczym „Green Innovation Expo 2012"
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa
Bogusław Ulijasz – Sekretarz Województwa
Piotr Czerepiuk – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Katarzyna Stachowicz – Kancelaria Zarządu
W dniach 14 – 16 listopada Mirosław Karapyta, Marszałek Województwa Podkarpackiego
uczestniczył w Tokio w dużym międzynarodowym wydarzeniu wystawienniczym „Green Innovation
Expo 2012". Odbywająca się od 1966 roku impreza była w tegorocznej edycji podzielona na trzy
obszary tematyczne poświęcone: ekologicznym metodom produkcji, przyjaznym środowisku
materiałom oraz innowacyjnym systemom zarządzania zasobami wody i gospodarką ściekową.
W ciągu trzech dni wystawcy i odwiedzający targi mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi
światowymi rozwiązaniami technologicznymi, których celem jest minimalizacja negatywnego
oddziaływania na środowisko, maksymalna oszczędność energii przy jednoczesnym zachowaniu
efektywności produkcji. Korzystając z pobytu w Tokio, Marszałek spotkał się z Cyrylem
Kozaczewskim, Ambasadorem RP w Japonii oraz dyrekcją Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji,
Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Instytutu Polskiego. W trakcie spotkania rozmawiano
o możliwościach zainteresowania Japończyków naszym województwem, w tym przede wszystkim
japońskich inwestorów wejściem na podkarpacki rynek. O możliwości takiej współpracy świadczy
m.in. ostatnia inwestycja japońskiej firmy TRI Poland w Zagórzu. Pomysły na ewentualne
płaszczyzny kooperacji w oczywisty sposób wywołały temat Doliny Lotniczej – wizytówki
Podkarpackiego. Japońską stolicą przemysłu lotniczego jest Nagoja i to z władzami tego regionu
(Prefektura Aichi) Marszałek Województwa już w najbliższym czasie nawiąże pierwsze kontakty.
Z rozmów wynika również, iż współpraca w sektorze lotniczym nie jest jedyną, która ma szansę
powodzenia. Drugim obszarem współpracy jest przemysł spożywczy. Wynikiem spotkania było
podjęcie przez obie strony decyzji o organizacji w jesieni przyszłego roku misji gospodarczej na
Podkarpacie dla japońskich przedsiębiorców. Pobyt w Tokio odbywał się w ramach realizacji projektu
systemowego pn.„Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji
w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim".
Całkowity koszt: 38 770,30 zł
Źródła refundacji: Projekt „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim".
Refundacja na poziomie 92, 5 %
12 – 17 listopada 2012 r., Chicago, USA
Specjalistyczne szkolenie benchmarkingowe dla ekspertów Centrów Obsługi Inwestorów
i Eksporterów (COIE) w ramach projektu systemowego, pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów
i Eksporterów (COIE)”, Poddziałanie 6.2.1, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Marcin Dojnik – ekspert pro-eksport Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów woj. Podkarpackie
Podczas szkolenia ekspert pro eksport COIE uczestniczył w następujących spotkaniach
i konferencjach:
1.Spotkanie z Polsko-Amerykańską izbą handlową – poznanie sposobów działania izby, jej roli we
współpracy z firmami z regionu i makroregionu Chicago, sposobów na wsparcie eksportu
i programów pomocowych dla sektora MŚP
2.Spotkanie z przedstawicielami departamentu handlu z administracją small businessu stanu Illinois –
najlepsze praktyki w pomocy dla MŚP.
3.Prezentacja potencjału gospodarczego regionów (w tym Podkarpackiego) na spotkaniu z firmami
członkami PACC (Polish American Chamber of Commerce)
4.Dyskusja na temat partnerstwa publiczno-prywatnego z World Business Chicago
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5.Wizyta w polskim konsulacie
Całkowity koszt: 217,19 PLN
Całkowity koszt delegacji refundowany przez organizatora firmę CONART Sp. z o.o. Koszt po stronie
UMWP – 25% dziennej diety należnej uczestnikowi tj. łącznie 217,19 PLN
12 – 14 listopada 2012 r., Belgia, Bruksela
Udział w spotkaniu z Bronisławem Komorowskim - Prezydentem RP.
Współpraca polskich i belgijskich samorządów była tematem spotkania Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego w Domu Polski Wschodniej w Brukseli, które odbyło się dn. 13.11.2012r. Na to
szczególne spotkanie z Prezydentem RP wybrano Dom Polski Wschodniej w Brukseli, który to stał się
symboliczną siedzibę wszystkich szesnastu polskich biur regionalnych w Brukseli. Przygotowanie
i przebieg wydarzenia koordynował Sylwester Pokrywka z Przedstawicielstwa Regionalnego
Województwa Podkarpackiego w Brukseli we współpracy z pozostałymi polskimi
przedstawicielstwami regionalnymi. Podczas spotkania Prezydenta z dyrektorami polskich biur
regionalnych rozmawiano o współdziałaniu samorządów polskich i belgijskich, którego solidną
podstawą są trzy umowy o współpracy zawarte przez Rząd RP z rządami: Flandrii, Wspólnoty
Francuskiej Belgii i Walonii oraz Regionem Stołecznym Brukseli. W ich ramach władze regionalne
i lokalne obu krajów prowadzą działania w wielu obszarach. Polskie biura w Brukseli wspierają
rozwój współpracy gospodarczej poprzez promocję terenów inwestycyjnych, udział w brukselskich
targach gospodarczych czy kontakty z izbami przemysłowo-handlowymi, w tym z Bepoluxem.
Podejmowane są także działania na rzecz promocji kultury polskiej w Brukseli. Na spotkaniu w Domu
Polski Wschodniej w Brukseli obecnych było wielu gości m.in.: Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
w Królestwie Belgii Artur Harazim, Sekretarz Generalny Komitetu Regionów Gerhard Stahl oraz
władze polskich i europejskich regionów i miast, instytucji unijnych oraz belgijscy partnerzy
województw.
Całkowity koszt: 4 368,45 zł
19 – 22 listopada 2012 r., Werona, Włochy
Udział w konferencji „Polska – nowe możliwości rynkowe oferowane dla włoskich
przedsiębiorców”
Podczas konferencji Marszałek Województwa Podkarpackiego, Mirosław Karapyta, wygłosił
prezentację, w której przedstawił potencjał gospodarczo-inwestycyjny Regionu Podkarpackiego.
Bezpośrednio
po
zakończeniu
części
konferencyjnej
Pan
Marszałek
wraz
z delegacją uczestniczył w spotkaniach B2B z zainteresowanymi firmami. Następujący przedsiębiorcy
wyrazili zainteresowanie współpracą i inwestycjami:
1. Biostrada – firma zainteresowana wejściem na rynek podkarpacki, poszukująca również
partnerów handlowych. Firma jest producentem specjalistycznych pojazdów do
oczyszczania ulic.
2. GPI Gruppo
3. IBT Group – firmy z sektora IT, zainteresowane działalnością na terenie regionu
podkarpackiego.
4. Network Agent IT – przedsiębiorca będący reprezentantem i przedstawicielem firm
włoskich przedstawił ofertę udziału targach we Włoszech
5. Profido Trentino – firma produkująca wysokiej jakości kostkę brukową
W konferencji oprócz przedstawicieli woj. Podkarpackiego udział wzięli:
1. Agata Karbowniczek - Szef Departamentu Marketingu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, której towarzyszyć będzie Małgorzata Mikołajczyk – Specjalista
Departamentu Marketingu WSSE;
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2. Tomasz Buczek – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta Białystok,
Urządu Miasta Białystok, któremu towarzyszyć będzie Przemysław Tuchliński –
Zastępca Dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta Białystok;
3. Maciej Borowski, Manager Projektów Inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Konferencję zorganizował WPHI Ambasady RP w Rzymie pod kierownictwem Pana Piotra
Kozłowskiego, I sekretarza WPHI.
Całkowity koszt: 4 198,07 zł
Wyjazd finansowany z projektu pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej
Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”.
20 listopada 2012 r., Ukraina, Lwów
Spotkanie robocze na Politechnice Lwowskiej
Tomasz Zimny – kierowca
Przewóz osób na spotkanie robocze na Politechnice Lwowskiej.
Całkowity koszt: 50,33 zł
22 – 24 listopada 2012 r., Ukraina, Lwów
Udział w Forum Rolno-Spożywczym
Zygmunt Nowak – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Maria Michur - Ziemba - Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
W ramach forum przedstawiono działania prowadzone w ramach współpracy międzyregionalnej
z obwodem lwowskim, podejmowane inicjatywy, a także jakie działania należy podjąć celem jej
zintensyfikowania. Omówiono ogólną sytuację w rolnictwie w Polsce i na Ukrainie z uwzględnieniem
specyfiki branży rolno-spożywczej Województwa Podkarpackiego i Obwodu Lwowskiego.
Przeprowadzono dyskusję na temat możliwości współpracy przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej
Obwodu Lwowskiego i Województwa Podkarpackiego. Dokonano analizy możliwości realizacji
wspólnych transgranicznych projektów, w tym ich współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.
Przeprowadzono prezentację „Klastry branży rolno-spożywczej w woj. podkarpackim” oraz pracę
w sekcjach według profilu (uprawy, hodowla, ogrodnictwo, przetwórstwo). Na zakończenie forum
podsumowano wypracowane w ciągu spotkań tematy i odbyto wizyty studyjne
w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolno-spożywczych Obwodu Lwowskiego.
Całkowity koszt: 954,92 zł
23 – 26 listopada 2012 r., Rumunia, Suczawa, Nowy Sołoniec
Udział w otwarciu „Domu Polskiego” w Nowym Sołońcu
Kamil Czyż – z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
Daria Kędzierska – asystentka wicemarszałek Anny Kowalskiej
Kamil Pelc – kierowca
Zacieśnienie więzów i współpracy z regionem partnerskim województwa podkarpackiego: Suczawa,
na którego terenie mieszka największy odsetek rumuńskiej Polonii (m.in. w Nowym Sołońcu) oraz
wsparcie Związku Polaków w Rumunii w działaniach na rzecz zachowania polskości przez Polaków
zamieszkujących Rumunię.
Całkowity koszt: 3 609,13 zł
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25-28 listopada 2012 r., Belgia, Bruksela
Tydzień transportowy - znaczenie transportu dla wzrostu zatrudnienia, priorytety sieci TEN-T
Jerzy Rodzeń – Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego
Celem spotkania było uczestnictwo w dwóch konferencjach a także w spotkaniu
w Parlamencie Europejskim z Europosłem reprezentującym Województwo Podkarpackie, zajmującym
się siecią TEN-T w kontekście drogi S19 jako części szlaku Via Carpathia.
Tematem wiodącym jednej z konferencji było Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy,
spotkanie zorganizowane było w Komitecie Regionów, w którym uczestniczyli Przedstawiciele
Regionów Polski Wschodniej a także z innych Państw, reprezentujący Komisję Europejską,
administrację samorządową jak też instytucje kultury, uznane jako ważny element budowania
szerokiej współpracy międzyregionalnej.
Ponadto w ramach organizowanych w tym czasie w Brukseli dni transportowych odbyła się
konferencja pn.: „ Transport business summit ”, w której wzięli udział przedstawiciele
(Prezesi największych korporacji gospodarczych zarówno z UE jak też z innych Państw). Tematem
przewodnim była dyskusja nad poprawą dostępności i spójności komunikacyjnej Państw Europejskich
jako wymiernego czynnika poprawy efektywności prowadzonej działalności gospodarczej.
Wspomniane wcześniej spotkanie w Parlamencie Europejskim dotyczące omówienia realnych
możliwości wprowadzenia całego przebiegu drogi S19 do sieci bazowej TEN-T w ramach trwających
obecnie prac nad wytycznymi dotyczącymi rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, określonej
w Rozporządzeniu Unijnym dotyczącym wspomnianej sieci.
Całkowity koszt: 2 640,27 zł
26-29 listopada 2012 r., Węgry, Siofok
Spotkanie robocze oraz wizyta studyjna w ramach projektu TOURAGE INTERREG IVC
Wojtek Trzaska – z-ca Dyrektora Kancelarii Zarządu
Marek Rainer – Kancelaria Zarządu, Oddział europejskiej współpracy terytorialnej
Podczas wyjazdu zapoznano się z doświadczeniami węgierskimi w zakresie promocji
i wspierania turystyki osób starszych. Odbyto wizyty w miejscach „dobrych praktyk” partnera
węgierskiego. Omówiono kwestie związanie z realizacją projektu.
Całkowity koszt: 2 487,46 zł, refundacja; Interreg IVC Tourage, 85% kosztów wyjazdu
26 listopada 2012 r., Słowacja, Pakostov, Niżna Sitnica
Spotkanie dotyczące nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.
Aleksander Wójcik – kierowca
Przewóz osób w związku ze spotkaniem dotyczącym nowej perspektywy finansowej na lata 2014 –
2020.
Całkowity koszt: 135,09 zł
28 – 29 listopada 2012 r., Słowacja, Stropkov
XVIII posiedzenie Polsko – Słowackiej Komisji
Transgranicznej

Międzyrządowej

ds.

Współpracy

Zygmunt Cholewiński – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Tomasz Burdzy – asystent Wicemarszałka
Dariusz Kostępski – kierowca
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Podczas spotkania omawiano kwestie związane z polsko - słowackimi transgranicznymi połączeniami
komunikacyjnymi, tworzeniem Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej i możliwościami
przeciwdziałania bezrobociu na polsko-słowackim obszarze przygranicznym.
Całkowity koszt: 849,41 zł
7 – 12 grudnia 2012 r., Bruksela (Belgia)
Prezentacja Województwa Podkarpackiego „Podkarpacki stół wigilijny”, Klub Domu Polski
Wschodniej oraz spotkanie w Ambasadzie RP.
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Wiesław Rygiel – Dyrektor Kancelarii Zarządu
Kamil Czyż – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
Katarzyna Stachowicz – Kierownik Oddziału Współpracy Międzynarodowej
Izabela Fac – Departament Promocji i Turystyki
Sylwia Tęcza - Departament Promocji i Turystyki
Tomasz Zimny – kierowca
Prezentacja tradycji, zwyczajów, rękodzieła, muzyki świątecznej z terenu województwa
podkarpackiego pracownikom instytucji Unii Europejskiej. Jednym z rezultatów nawiązanych
kontaktów było podjęcie konkretnych rozmów o partnerskiej współpracy miast przez towarzyszącego
Marszałkowi Burmistrza Jasła Andrzeja Czerneckiego oraz Mera Gminy Assenede (północna Belgia).
Cennym dla Podkarpacia jest również złożenie zapewnienia przez Ambasadora RP Artura Harazima
o wsparciu podkarpackich przyszłorocznych inicjatyw organizowanych w Brukseli. Podczas rozmów
dokonano również ustaleń odnośnie wspierania przez Ambasadę RP promocji współpracy
gospodarczej z województwem.
Całkowity koszt: 25 009,16 zł
12 – 15 grudnia 2012 r., Rzym (Włochy)
Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej w Rzymie zorganizował spotkanie
promocyjne z dyplomacją ekonomiczno-handlową akredytowaną we Włoszech. W dniu
12 grudnia 2012 r. odbyła się Wielka Gala Biznesu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się
przedstawiciele włoskiego biznesu jak również polscy przedsiębiorcy działający na rynku włoskim.
Była to kolejna edycja spotkania promocyjnego, które podnosi prestiż Polski
i przyczynia się do promocji polskiej gospodarki oraz stanowi okazję do spotkań i rozmów
z inwestorami, przedstawicielami ministerstw i innych włoskich instytucji gospodarczych,
przedstawicielami włoskich instytucji wsparcia biznesu oraz samymi przedsiębiorcami.
Całkowity koszt: 2 592,93 zł

W 2012 r. odbyło się 100 wyjazdów zagranicznych na łączną kwotę 983 890,11 zł
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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

2013 r.
(w porządku chronologicznym)
4 - 6 stycznia 2013 r., Velky Folkmar (Słowacja)
Spotkanie dotyczące wymiany kulturowej w ramach współpracy międzynarodowej
Kazimierz Rokita – Dyrektor departamentu Kontroli
Omówiono kwestie przyszłej współpracy i wymiany kulturalnej.
Koszt wyjazdu: 102, 98 zł
9 - 10 stycznia 2013 r., Lwów (Ukraina)
Spotkanie w Administracji Rady Obwodu Lwowskiego i Politechnice Lwowskiej
Maria Michur- Ziemba - Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
Tomasz Zimny - kierowca
Wizyta miała charakter roboczy, prowadzone rozmowy dotyczyły propozycji działań
w zakresie inicjatyw polsko-ukraińskiej międzyregionalnej współpracy gospodarczej oraz organizacji
konferencji naukowej dotyczącej wymiany doświadczeń z zakresu nowych technologii. Konferencja
z udziałem przedsiębiorców z województwa podkarpackiego i obwodu lwowskiego odbędzie się we
wrześniu 2013 r.
Koszt wyjazdu: 299,80 zł
17 - 18 stycznia 2013 r., Budapeszt ( Węgry)
Spotkanie z liniami lotniczymi
Jarosław Reczek- Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki
Spotkanie było poświęcone omówieniu możliwości uruchomienia przez przewoźnika połączeń z i do
lotniska Rzeszów-Jasionka.
Koszt wyjazdu: do dnia 14 października 2013 r. nie uzyskano jednoznacznej informacji na temat
kosztów delegacji.
18 - 25 stycznia 2013 r., Gainesville (USA)
Wizyta partnerska w celu nawiązania współpracy
Sławomir Miklicz- Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Przedstawiciele Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz
Politechniki udali się na Florydę w celu podpisania porozumienia z nowym miastem partnerskim
Gainesville. Gainesville jest największym miastem w regionie Alachua w amerykańskim stanie
Floryda. Podczas wyjazdu uczestnicy delegacji odbyli szereg spotkań m.in. w Izbie Gospodarczej
Gainesville gdzie zaprezentowano oferte inwestycyjna regionu oraz dyskutowano na temat zachęcenia
lokalnych partnerów do nawiązania kontaktów, oraz współpracy z rzeszowskimi przedsiębiorstwami.
Delegaci z Rzeszowa wymieniali poglądy na temat ostatnich osiągnięć, omawiali plany na przyszłość
oraz tego jak najlepiej dążyć do ustanowienia gospodarki innowacyjnej na rynku krajowym
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i międzynarodowym. W ramach programu „Sister City of Gainesville” Rzeszów dołączył do grona
miast partnerskich Gainesville, w ramach którego zachęca się do wzajemnej wymiany wiedzy oraz
współpracy.
Koszt wyjazdu: 5 460,11 zł
28 stycznia – 1 lutego 2013 r., Zurich (Szwajcaria)
Wizyta studyjna organizowana przez stowarzyszenie EUROGALICJA. Zapoznanie
się z systemem gospodarki odpadami kantonu Zurich, spotkanie z przedstawicielami władz
kantonu.
Marcin Dojnik – Departament Strategii i Planowania Przestrzennego, Centrum Obsługi Inwestorów
i Eksporterów
Podczas szkolenia ekspert pro eksport COIE uczestniczył w następujących spotkaniach
i konferencjach:
1. Spotkanie z firmą SWISS Recycling – instytucją otoczenia biznesu zajmującą się koordynacją
gospodarki odpadami na szczeblu krajowym – dyskusja na temat rozwiązań prawnych
wdrożonych w celu lepszej efektywności zarządzania odpadami, prezentacja kampanii
„Segreguję”, udział firm komercyjnych w procesie związanym z zarządzaniem odpadami,
prezentacja woj. Podkarpackiego oraz gmin biorących udział w wyjeździe
2. Wizyta w przedsiębiorstwie LIMECO
3. Konferencja z udziałem firmy PET Recycling
Spotkanie z przedstawicielami gminy Geroldswi-Zurich odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami
na terenie kantonu
Koszt wyjazdu: 271,78 zł (Całkowity koszt delegacji refundowany przez organizatora
Stowarzyszenie LGD EUROGALICJA, koszty po stronie Urzędu Marszałkowskiego 25% dziennej
diety – kieszonkowe)
4 - 7 lutego 2013 r., Wiedeń ( Austria)
Udział w warsztatach na temat „ Inteligentnych Systemów Transportowych”
Jan Lech- Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu
Marek Rainer- Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Departament Organizacyjny
Józef Przyszły - kierowca
Zdobycie wiedzy i informacji na temat Inteligentnych Systemów Transportowych, które w przyszłości
maja być wprowadzane również w Polsce.
Koszt wyjazdu: 5 156,23 zł
6 - 9 lutego 2013 r., Majorka (Hiszpania)
Warsztaty w ramach „S3 Platform” (Smart Specialisation Platform - Platforma Inteligentnej
Specjalizacji” mające na celu pomoc regionom UE w określeniu potencjałów rozwojowych
w obszarze innowacji.
Piotr Czerepiuk- Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Marcin Garlak- Oddział wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, Departament Rozwoju
Regionalnego
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego wraz z Panem prof. Leszkiem Woźniakiem z Politechniki
Rzeszowskiej (Partnerem projektu odpowiedzialnym za utworzenie RSI na lata 2014-2020) wzięli
udział w sesji wprowadzającej:
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Katja Reppel, DG Regional Policy – RIS3 and Cohesion Policy in the financial period 20142020
Dimitri Corpakis, DG Research and Innovation – RIS3 and Horizon 2020
Hervé Dupuy, DG Communications Networks, Content and Technology – RIS3 and Digital
growth
Następnie uczestniczono w warsztatach (recenzji inteligentnych specjalizacji) organizowanych przez
niżej wymienione regiony:
Peer review Pomorskie (PL)
Peer review Lapland (FI)
Na zakończenie wzięto udział w sesji podsumowującej podczas której przedstawione zostały główne
wnioski i komentarze zebrane od uczestników warsztatów.
Koszt wyjazdu: 8 120,05 zł (Refundacja w ramach zadania nr 11 „Nawiązanie współpracy
ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju
Regionalnej Strategii Innowacji.”, projektu systemowego pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego
systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie
podkarpackim”.
27 lutego - 1 marca 2013 r., Bratysława (Słowacja)
III Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Przyszłego Programu PL- SK
Słowacko - Polskie Forum Ekonomicznej
Anna Kowalska- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
Wojciech Trzaska- Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego,
Kamil Czyż- Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki,
Marek Rainer- Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Departament Organizacyjny.
• Prezentacja zaktualizowanego harmonogramu prac nad przygotowaniem nowego Programu,
• Podsumowanie ustaleń Grupy Roboczej dotyczących obszaru wsparcia nowego Programu oraz
dyskusja,
• Dyskusja nt. propozycji Komisji Europejskiej dot. Programów współpracy transgranicznej
i transnarodowej, planowanych do realizacji w ramach Europejskiej współpracy Terytorialnej 2014 –
2020, z uwzględnieniem stanowisk członków Grupy Roboczej przekazanych Instytucji Zarządzającej,
• Analiza współpraca gmin z NTS 3 przemyskiego i Rzeszowa z gminami Słowacji oraz
długoterminowych umów partnerskich w tym obszarze,
• Stanowisko Komisji Europekjskiej wobec Umowy Partnerstwa i Wieloletnich Ram Finansowych,
• Dyskusja nt. instytucji biorących udział w Programie i ich rolach.
Koszt delegacji: 2 091,12zł
5 - 10 marca 2013 r., Berlin ( Niemcy)
Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych Berlin 2013
Jarosław Reczek- Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki
Odbyto ok. 20 spotkań z touroperatorami i dziennikarzami z różnych krajów. Uzgodniono wspólne
działania z wybranymi partnerami krajowymi i zagranicznymi.
Koszt wyjazdu: 1 305,14 zł

5- 8 marca 2013 r., Bruksela (Belgia)
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Udział w konferencji Regionalne aspekty polskiej strategii "Go China"
Sławomir Miklicz – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Katarzyna Stachowicz – Kancelaria Zarządu
Piotr Czerepiuk – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Katarzyna Stachowicz - Kierownik Oddziału Współpracy Międzynarodowej, Departament
Organizacyjny
6 marca 2013 r. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli miało miejsce spotkanie „Trade and
cooperation opportunities in Podkarpackie and Świętokrzyskie Regions” zorganizowane przez
Przedstawicielstwa Województw Podkarpackiego i Świętokrzyskiego w Brukseli we współpracy
z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie
Belgii reprezentowanym przez Radcę Krzysztofa Turowskiego. Z ramienia Województwa
Podkarpackiego w spotkaniu udział wzięli Sławomir Miklicz, Członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego, Piotr Przytocki, Prezydent Krosna, Stanisław Sieńko, Wiceprezydent Rzeszowa,
Andrzej Rybka, Dyrektor Klastra „Dolina Lotnicza”, Rafał Darecki, Koordynator Klastra „Kraina
Podkarpacie”, Grzegorz Wisz i Artur Bodziony, Prezes i Wiceprezes Podkarpackiego Klastra Energii
Odnawialnej. Podczas prezentacji skierowanych do władz Polsko-Belgijsko-Luksemburskiej Izby
Handlowej, przedstawicielki Uniwersytetu w Gandawie i członka zarządu Flemish Aerospace Group
mówiono o możliwościach inwestycyjnych w poszczególnych sektorach na terenie Województwa
Podkarpackiego. Następnie rozpoczęła się dyskusja będąca zwiastunem przyszłej kooperacji
pomiędzy stronami. Kolejnym punktem programu była konferencja "Regionalne aspekty polskiej
strategii "Go China"" w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wydarzenie zorganizowali
Posłowie do Parlamentu Europejskiego: D. Jazłowiecka, E. Łukacijewska, , W. Olejniczak, Cz.
Siekierski oraz 4 Województwa: Świętokrzyskie, Mazowieckie, Łódzkie i Podkarpackie, które
reprezentował Sławomir Miklicz, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Celem
wydarzenia było nie tylko podsumowanie dotychczasowej współpracy polsko-chińskiej, ale również
stworzenie możliwości na przyszłą kooperację w wymiarze gospodarczym. Event zgromadził
dyplomatów, wysokich przedstawicieli instytucji europejskich, władz regionalnych oraz
przedsiębiorców. Honorowymi gośćmi konferencji byli Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
w Królestwie Belgii, Artur Harazim, Chargé d'Affaires Misji ChRL przy Unii Europejskiej, Zhang
Li-nong oraz były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek. W trakcie
konferencji swoje wystąpienia dot. oferty inwestycyjnej z perspektywy regionalnej przedstawili
Sławomir Miklicz, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Andrzej Rybka – Klaster
„Dolina Lotnicza” i Rafał Darecki - Klaster „Kraina Podkarpacie”. Co ważne, konferencja
"Regionalne aspekty polskiej strategii "Go China"" wpisuje się w zainicjowaną przez Ministerstwo
Gospodarki RP strategię "Go China", której celem jest wspieranie polsko-chińskiej współpracy
gospodarczej, zachęcenie polskich przedsiębiorców do ekspansji na rynku chińskim, zmniejszenie
znacznych dysproporcji (1: 13) istniejących w handlu dwustronnym oraz ożywienie współpracy
inwestycyjnej, wymiany turystycznej i kulturalnej. W realizację strategii zaangażowane są polskie
Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji w Szanghaju i Pekinie, Ministerstwo Rolnictwa RP,
Ministerstwo Sportu i Turystyki RP, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Następnego dnia delegacja Województwa
Podkarpackiego wzięła udział w konferencji wysokiego szczebla zorganizowanej w 10-tą rocznicę
działalności think tanku Lisbon Council we współpracy z Prezydencją Irlandii w Radzie Unii
Europejskiej pt. “The Europe 2020 Summit”. Gośćmi honorowymi byli Jose Manuel Barroso,
Przewodniczący Komisji Europejskiej i Enda Kenny, Szef rządu Irlandii. Podczas spotkania
dyskutowano o działaniach jakie powinny zostać podjęte w roku 2013 celem jak najszybszego
zakończenia kryzysu finansowego oraz jednocześnie być fundamentem dla stworzenia instrumentów
na rzecz przyszłego wzrostu gospodarczego państw europejskich i dobrobytu każdego obywatela
Unii Europejskiej.
Koszt wyjazdu: 13 818,96 zł
Finansowanie z Projektu pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej
Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”.
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10 - 15 marca 2013 r., Norwegia, Szwecja, Finlandia
Uczestnictwo w misji skandynawskiej – misja inwestycyjna
Aleksandra Świder - Departament Strategii i Planowania Przestrzennego, Centrum Obsługi
Inwestorów i Eksporterów
Spotkania biznesowe z potencjalnymi inwestorami z Norwegii, Szwecji oraz Finlandii (m.in. Nokian
Tyres, Ikea, Foodeon, Nordstjernan, Volvo). Inwestorzy otrzymali indywidualnie przygotowaną ofertę
inwestycyjną oraz informacje na temat poszczególnych sektorów gospodarki (meblarski,
samochodowy, lotniczy), korzyściach ulokowania działalności w specjalnej strefie ekonomicznej,
dostępnych funduszach unijnych.
Koszt wyjazdu: 1 313, 33 zł
12 - 15 marca 2013 r., Sankt Petersburg ( Rosja)
Udział w VII Międzynarodowym Partneriacie – Forum Regionów Rosji i Zagranicy w ramach
Międzynarodowych Targów Technicznych w Sankt Petersburgu
Anna Kowalska- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Maria Michur- Ziemba - Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
Celem udziału w Partneriacie – Forum Regionów Rosji i Zagranicy była prezentacja województwa
pod kątem gospodarczym i turystycznym, omówienie możliwości inwestycyjnych w regionie, plany
i propozycje współpracy gospodarczej. Przedsięwzięcie w Sankt Petersburgu zgromadziło setki
wystawców i tysiące zwiedzających. Targi odwiedzili również podkarpaccy przedsiębiorcy z branży
metalowej i lotniczej na czele z Mieczysławem Łagowskim prezesem Izby Przemysłowo Handlowej
w Rzeszowie. Materiały informacyjne ukazujące walory gospodarcze naszego regionu
zaprezentowane były na stoisku promocyjnym zorganizowanym przez Wydział Promocji, Handlu i
Inwestycji konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu. W ciągu kilku dni trwania targów stoisko
odwiedziło setki osób bezpośrednio zainteresowanych możliwościami zainwestowania w naszym
regionie oraz chcących nawiązać współpracę z podkarpackimi firmami. Uwagę potencjalnych
inwestorów przyciągały szczególnie informacje dotyczące możliwości otworzenia działalności
gospodarczej na terenach o podwyższonej aktywności gospodarczej, czyli w strefach ekonomicznych
i w Podkarpackim Parku Naukowo Technologicznym. Wiele czasu podkarpacka delegacja poświęciła
na rozmowy z przedstawicielami rosyjskich obwodów. Nawiązano kontakty z przedstawicielami
Obwodu Swierdłowskiego, który pod względem produkcji przemysłowej zajmuje 2 miejsce w Rosji.
Ponadto przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami Obwodu Riazańskiego. Możliwości
wzajemnej współpracy omówiono również z przedstawicielami firm zrzeszonych w Izbie Handlowo
Przemysłowej Obwodu Leningradzkiego. Wśród tematów podejmowanych podczas rozmów
pojawiały się również sprawy dotyczące zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
i Rosji oraz kwestie związane z importem i eksportem w obu krajach. O rynku rosyjskim, który coraz
chętniej staje się miejscem wymiany handlowej podkarpackich przedsiębiorców, jak również
o ogólnej sytuacji gospodarczej województwa i możliwościach wzajemnej współpracy,
przedstawiciele Podkarpacia rozmawiali z Piotrem Marciniakiem – Konsulem Generalnym RP
w Sankt Petersburgu. W rozmowach uczestniczył również Henryk Buszta, kierownik petersburskiego
Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji. Według informacji przekazanej przez Konsula duże szanse
na kooperację w Rosji mają firmy działające głównie w branży informatycznej, budowlanej, lotniczej,
chemicznej i farmaceutycznej.
Koszt wyjazdu: 4 014,00 zł
13 – 14 marca 2013 r., Preszow (Słowacja)
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Spotkanie robocze z partnerami projektu – „Szlak Frontu Wschodniego” – turystyczna
aktywizacja pogranicza
Agata Sarna – Departament Promocji i Turystyki
Janusz Górnicki - Departament Promocji i Turystyki
Tadeusz Kasperek – kierowca
Zgodnie z harmonogramem projektu „Szlak frontu wschodniego – turystyczna aktywizacja
pogranicza” w dniu 13 marca 2013 r. w Preszowie odbyło się spotkanie robocze dotyczące ustaleń
związanych z wyborem miejsc i obiektów, które zostaną włączone do Szlaku Frontu Wschodniego.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele strony polskiej: Agata Sarna – koordynator
projektu, Janusz Górnicki – asystent koordynatora projektu oraz przedstawiciele strony słowackiej:
Vladimir kozak – asystent koordynatora, Patricia Janoskova Hnatova – Dyrektor Departamentu
Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Preszowie, Lucia Macupova – Oddział programów
transgranicznych z Urzędu Marszałkowskiego w Preszowie, Marek Sopko – przedstawiciel partnera
słowackiego, Jan Cundra – wójt Niżnej Polanki oraz zaangażowany członek stowarzyszenia
działającego na rzecz upamiętnienia wydarzeń i pamiątek związanych z pierwszą wojną światową
(lista obecności w załączeniu).Podczas spotkania przedstawiciele strony polskiej przedstawili wstępny
wybór miejsc i obiektów, które zostaną oznakowane tablicami informacyjnymi po stronie polskiej
(Majdan, Wola Michowa, łupków, Turzańsk, Duszatyn, Komańcza, Wisłok Wielki, Jaśliska, Kamień,
Zyndranowa, Dukla, Ożenna, Wola Cieklińska, Cieklin (kurhan), Cieklin-Dobrynia, Cieklin przy
historycznym drogowskazie, Dębowiec, Osobnica, Jasło-Podzamcze). Strona słowacka przedstawiła
obszerną bazę danych cmentarzy pierwszo wojennych oraz muzeów, które będą wykorzystane
w publikacji (folderze) i na tablicach granicznych. Ustalono termin kolejnego istotnego spotkania, tj.
w maju, gdzie przedstawiciele projektu oraz zaproszeni przez nich przedstawiciele zarządów dróg ze
strony polskiej i słowackiej spotkają się na przejściach granicznych Balnica – Osadne, Radoszyce Palota, Lipowiec - Czertyżne, Barwinek - Vyżny Komarnik-, Ożenna – Niżna Polanka celem
ustalenia, po której stronie granicy będą zamontowane tablice graniczne. Ponieważ część z nich
będzie się znajdować po stronie polskiej, a część po stronie słowackiej. W dniu 14 marca 2013 roku
przedstawiciele strony polskiej spotkali się z dyrektorem Muzeum Regionalnego w Preszowie –
panem Adrianem Latta, który obiecał udostępnić materiały archiwalne mogące być przydatne przy
realizacji zadania. Po południu odbyły się jeszcze dwa spotkania związane z omówieniem miejsc
i obiektów z terenu powiatów bardejowskiego i svidnickiego: w Niżnej Polance z panem Janem
Cundra oraz w Svidniku z panem Mironem Mikitą.
Koszt wyjazdu: 1 914,48 zł
20 - 24 marca 2013 r., Kachetia (Gruzja)
Podpisanie porozumienia o realizacji projektu w ramach polskiej pomocy rozwojowej,
omówienie szczegółów dotyczących realizacji projektu w 2013 r.
Maria Michur- Ziemba - Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
W grudniu 2012 r. Województwo Podkarpackie wzięło udział w ogłoszonym przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych konkursie Polska pomoc rozwojowa 2013 na realizację projektu pn.:
„Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji
otoczenia biznesu w Regionie Kachetia”. Zakres merytoryczny i działania projektu są ściśle związane
z promocją i rozwojem gospodarczym obu regionów. Działania projektowe przewidują utworzenie
przy Agencji Rozwoju Regionalnego Kachetii Polsko – Gruzińskiego Centrum Wspierania i Promocji
Przedsiębiorczości, jako punktu konsultacyjnego i informacyjnego dla instytucji okołobiznesowych,
przedsiębiorców, jak również zorganizowanie objazdu studyjnego dla przedstawicieli Regionu
Kachetia w Województwie Podkarpackim oraz polsko – gruzińskich dni przedsiębiorczości
w Regionie Kachetia, podczas których odbędą się warsztaty dla przedsiębiorców z Kachetii z zakresu
unijnych standardów prowadzenia działalności gospodarczej. W styczniu br. Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP rekomendowało do dofinansowania w kwocie 119 296 zł złożony przez
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Województwo projekt. Zgodnie z Regulaminem konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2013 r.” w celu
realizacji projektu Województwo Podkarpackie zobowiązane zostało do podpisania, jeszcze przed
podpisaniem umowy dotacyjnej z MSZ, porozumienia na wspólną realizację działań projektowych
z partnerami gruzińskimi, tj. Administracją Państwową Regionu Kachetia oraz Agencją Rozwoju
Regionalnego Kachetii. Przedmiotowe porozumienie zostało podpisane przez stronę gruzińską w dniu
22 marca br. Celem wizyty było także omówienie z partnerami projektu zakresu i sposobu realizacji
najbliższych działań projektowych zgodnie z harmonogramem projektu.
Koszt wyjazdu 1 504,55 zł
21- 23 marca 2013 r., Suczawa (Rumunia)
Realizacja projektu umowa partnerska; prace remontowo - budowlane Bazyliki w Kaczyce
Justyna Sokołowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjnego
Monika Gotkowska- Departament Organizacyjny
Zbigniew Szluz - Departament Organizacyjny
Tomasz Zimny- kierowca
Podpisane umowy partnerskiej z Parafią Rzymskokatolicką NMP w Kaczyce (Rumunia)
reprezentowaną przez Księdza Romualda Bulaia, Proboszcza Parafii.
Koszt wyjazdu: 4 072,63 zł
7- 12 kwietnia 2013 r., Dillingen (Niemcy)
Udział w konferencji szkoleniowej (z PECEA)
Kamil Czyż- Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
Celem wyjazdu było przedstawienie oferty turystycznej województwa podkarpackiego podczas
spotkań organizowanych w ramach wyjazdu a także nawiązane kontaktu z grupami zainteresowanymi
turystycznymi przyjazdami do regionu.
Koszt wyjazdu: 631, 37 zł
9 – 11 kwietnia 2013 r., Brześć (Ukraina)
Ósme Posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego PWT Polska-Białoruś-Ukraina 20072013
Wojciech Trzaska – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego
Marek Rainer – Departament Organizacyjny
Kamil Pelc - kierowca
Przyjęcie informacji o stanie realizacji programu.
Dyskusja nt. projektów z udziałem partnerów białoruskich.
Zatwierdzenie projektów „parasolowych” z III naboru.
Koszt wyjazdu: 2 590,79 zł
9 - 13 kwietnia 2013 r., Kijów (Ukraina)
Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego ProdExpo
Lucjan Kuźniar- Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Robert Żołynia- Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Piotr Czerepiuk- Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Maria Michur- Ziemba - Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
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Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego ProdExpo w Kijowie to jedno z największych
przedsięwzięć tego rodzaju w tej części Europy, na którym oprócz materiałów reklamowych
i folderów zaprezentowane zostały w ramach stoiska ogólnopolskiego, zorganizowanego przez
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie oraz w ramach stoiska
zorganizowanego przez Podkarpacki Klaster Rolno - Spożywczy. przedstawiciele województwa
reprezentowali wyroby podkarpackie tj. wyroby wędliniarskie, przetwory owocowo – warzywne, jak
również miody i wszelkiego rodzaju mrożonki. Kompleksowa oferta zaprezentowana na obu stoiskach
spotkała się z dużym zainteresowaniem osób odwiedzających targi. Po szczegółowe informacje
o produktach i firmach chętni kierowani byli do przedstawicieli firm oraz członków delegacji, którzy
udzielali informacji. Wizytę delegacji z województwa podkarpackiego na targach spożywczych
w Kijowie połączono z wizytą w Ambasadzie RP i spotkaniu z Henrykiem Litwinem – Ambasadorem
RP na Ukrainie oraz z Andrzejem Grabowskim – Radcą w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Kijowie. Rozmowy w siedzibie polskiej placówki dotyczyły współpracy
gospodarczej zarówno w branży spożywczej, jak również w pozostałych sektorach. Poruszane były
kwestie związane z rozwojem handlu i współpracy inwestycyjnej, możliwościami eksportowania na
rynek ukraiński, perspektywistycznymi obszarami inwestycyjnymi oraz możliwościami rozwoju
współpracy transgranicznej i regionalnej. W trakcie spotkania z Andrzejem Grabowskim – Radcą w
Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, przedstawiono szczegółową ofertę
współpracy podkarpackich przedsiębiorców i możliwość wprowadzenia ich na rynek ukraiński.
Koszt wyjazdu: 9 313,69 zł
12 - 18 kwietnia 2013 r., Astana- Ałmaty (Kazachstan)
Wizyta robocza dotycząca przygotowania Forum Regionów Polska- Kazachstan
Mirosław Karapyta- Marszałek Województwa Podkarpackiego
Podczas roboczej wizyty zorganizowanej przez Związek Województw RP, przeprowadzono szereg
spotkań dotyczących organizacji we wrześniu 2013 r. I Forum Regionów Polska – Kazachstan,
między innymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Kazachstanu, Administracji Prezydenta
Republiki Kazachstanu oraz Urzędzie Prezydenta Astany. Członkowie polskiej delegacji spotkali się
również z Ambasadorem RP w Kazachstanie oraz Konsulem Generalnym RP w Ałmaty.
Koszt wyjazdu: 6 170,54 zł
13 - 15 kwietnia 2013 r., Suczawa (Rumunia)
Inauguracja Projektu Województwa Podkarpackiego „Bazylika Rzymskokatolicka” pod
wezwaniem Wniebowzięcia NMP Realizacja projektu oraz Spotkanie z jego Liderem
Anna Kowalska- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
Helena Dzieciuch- Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Justyna Sokołowska- Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjnego
Daria Kędzierska- Asystentka Wicemarszałek Anny Kowalskiej,
Tomasz Zimny- kierowca
Rozpoczęcie realizacji projektu – prace remontowo konserwatorskie budynku Bazyliki.
Koszt wyjazdu: 4 795,45 zł

15 - 18 kwietnia 2013 r., Zadar (Chorwacja)
Promocja efektów wdrażania RPO WP; Dni Województwa Zadarskiego
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Grzegorz Bartnik- Zastępca Dyrektora departamentu Rozwoju Regionalnego
Wioletta Rejman - Departament Rozwoju Regionalnego,
Kasper Bosek- Departament Rozwoju Regionalnego,
Marzena Żmuda - Departament Rozwoju Regionalnego,
Piotr Kwaśniak- Departament Organizacyjny,
Czesław Darłak- kierowca
Województwa Podkarpackiego przebywała z oficjalną wizytą w Zadarze (Republika Chorwacji).
Celem wyjazdu była debata poświęcona wykorzystaniu środków z funduszy unijnych, w ramach
której zaprezentowano również wystawę fotograficzną pn. Efekty wdrażania Funduszy Europejskich
w Województwie Podkarpackim. Przedstawiała ona istotne inwestycje zrealizowane w naszym
regionie dzięki wykorzystaniu środków unijnych. Uczestnicy debaty otrzymali albumy Podkarpackie
po naszej myśli poświęcone projektom dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wystawa, która była wcześniej
prezentowana w Suczawie i Brukseli, cieszyła się dużym zainteresowaniem. W ramach wizyty
w Chorwacji delegacja z Województwa Podkarpackiego uczestniczyła również w obchodach Dni
Województwa Zadarskiego oraz złożyła wieniec na mogile żołnierzy chorwackich poległych w wojnie
domowej. Województwo Podkarpackie i Województwo Zadarskie wiąże podpisana 20 października
2011 r. Umowa o współpracy międzyregionalnej. Na jej mocy regiony realizują współpracę
w następujących obszarach: rozwój przedsiębiorczości, handlu, inwestycji i innych form kooperacji
gospodarczej, kultura i sztuka, edukacja, sport, wymiana młodzieży, turystyka, ochrona środowiska,
rolnictwo i ochrona zdrowia.
Całkowity koszt: 9 121,07 zł
Pomoc Techniczna RPO WP (7 868,41 zł)
16 - 19 kwietnia 2013 r., Liptosky Milulas ( Słowacja)
Posiedzenie PKMPOT Polska- Słowacja oraz spotkanie grupy roboczej PL-SK
Wojciech Trzaska- Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu,
Marek Rainer- Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
Tadeusz Kasperek- kierowca.
Grupa Robocza

1. Stan prac nad przygotowaniem Programu - prezentacja.
2. Obszar wsparcia nowego Programu:
Posumowanie ustaleń Grupy Roboczej dotyczących obszaru wsparcia nowego Programu,
Analiza projektów złożonych w obszarach przyległych w obecnej perspektywie finansowej,
Dyskusja i decyzja odnośnie do obszaru wsparcia przyszłego Programu.
Analiza społeczno–ekonomiczna i analiza SWOT przyszłego Programu:
a. Prezentacja pierwszych analiz dokonanych przez ekspertów zewnętrznych.
Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne:
Kontynuacja dyskusji z poprzednich spotkań Grupy Roboczej,
Analiza przeprowadzona przez WST dot. projektów realizowanych w obecnej perspektywie
finansowej w odniesieniu do celów tematycznych nowego Programu,
Wstępna decyzja odnośnie do priorytetów inwestycyjnych.
Instytucja biorące udział w realizacji Programu:
Dyskusja nt. propozycji Grupy Roboczej dot. zakresu zadań RPK oraz PI,
Dyskusja nt. udziału partnerów społecznych w programowaniu i wdrażaniu.
Ewaluacja kontroli I stopnia:
Prezentacja wyników ewaluacji kontroli I stopnia w obecnej perspektywie finansowej,
dyskusja.
PKM
Zatwierdzenie do realizacji kolejnych mikroprojektów w Ramach PWT PL-SK -2007-2013
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Całkowity koszt: 2 421,86 zł
28 kwietnia – 2 maja 2013r., Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
Udział w targach AIM 2013
Marcin Dojnik – Centrum
i Planowania Przestrzennego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obsługi

Inwestorów

i

Eksporterów,

Departament

Strategii

Udział w Global Business Forum
Spotkanie w Dubaj World Central
Spotkanie z liniami lotniczymi FLY EMIRATES
Spotkanie z Polish Business Group – UAE
Spotkanie z Hamriyah Free Zone Authority
Spotkanie z RAK Investment Authority
Spotkanie z Investment Support and Promotion Agency of Turkey
Skyline Group

Celem wyjazdu była promocja woj. Podkarpackiego podczas targów AIM 2013. Podczas spotkań
z liniami lotniczymi FLY EMIRATES przedstawiciele przewoźnika zadawali szereg pytań
dotyczących portu lotniczego Rzeszów-Jasionka, zdolności oraz infrastruktury typu CARGO,
statystyk dot. ruchu pasażerskiego itp. Podczas targów firmy zainteresowane były głownie
uzyskaniem informacji ogólnych dot. regionu (dane statystyczne i gospodarcze) Podczas spotkania
z SKYLINE GROUP przedstawiciel zainteresowany był nawiązaniem współpracy z uniwersytetami
z Podkarpacia
Koszt wyjazdu: 1 937,32 zł
2 – 5 maja 2013r., Bardejov, Swidnik, Medzilaborce (Słowacja)
Spotkanie robocze z partnerami projektu – „Szlak Frontu Wschodniego” – turystyczna
aktywizacja pogranicza
Agata Sarna – Departament Promocji i Turystyki
Janusz Górnicki - Departament Promocji i Turystyki
Kami Pelc – kierowca
Podczas wyjazdu wspólnie ze słowackim partnerem projektu oraz panami: Janem Cundra, Martinem
Drobniakiem i Radoslawem Turikiem – specjalistami z dziedziny I wojny światowej weryfikowaliśmy
miejsca i obiekty pierwszowojenne po stronie słowackiej, ustalaliśmy koordynaty GPS tychże miejsc
i obiektów oraz zbieraliśmy materiał zdjęciowy. Zweryfikowane i zebrane dane posłużyły do
stworzenia bazy danych pamiątek z I wojny światowej na pograniczu polsko – słowackim, która to
z kolei została wykorzystana do wydania folderu – składanki oraz będzie wykorzystana do
opracowania pięciu tablic ustawionych na przejściach granicznych: Balnica – Osadne, Radoszyce Palota, Lipowiec - Czertyżne, Barwinek - Vyżny Komarnik-, Ożenna – Niżna Polanka, zgodnie
z realizacją projektu
Koszt wyjazdu: 2739, 91 zł

6 - 10 maja 2013 r., Rzym ( Włochy)
Spotkanie promocyjne w Ambasadzie RP w Rzymie
Współorganizacja spotkania związanego z promocją efektów wdrażania RPO WP
Promocja Województwa Podkarpackiego
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Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Tomasz Ciechanowski – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Kamil Czyż – Z-ca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki i Sportu
Robert Żołynia – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Katarzyna Stachowicz – Oddział współpracy międzynarodowej
Wioletta Rejman – Oddział promocji RPO
Marzena Żmuda – Oddział promocji RPO
Kasper Bosek – Oddział promocji RPO
Tomasz Rusznica – Oddział Promocji
Tomasz Zimny – kierowca
W dniu 7 maja br. w Rzymie odbyła się promocja Województwa Podkarpackiego. W ramach
przyjęcia zorganizowanego w siedzibie Ambasady RP z okazji Święta 3 Maja Województwo
Podkarpackie oraz Miasto Rzeszów prezentowały swoje walory turystyczne i inwestycyjne.
Zaproszeni dyplomaci, urzędnicy włoscy, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz turystyki mieli
możliwość podziwiania dwóch wystaw promujących nasze województwo. Zaprezentowane fotografie
miały przedstawić zgromadzonym gościom po pierwsze bogactwo kulturowe regionu a po drugie
zmiany jakie ostatnio zaszły na Podkarpaciu dzięki inwestycjom unijnym. Nawiązywaniu licznych
kontaktów służyła miła atmosfera przy tradycyjnych podkarpackich stołach. Województwo
Podkarpackie oraz Miasto Rzeszów reprezentowane były przez Panią Annę Kowalską –
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pana Stanisława Sienko – Wiceprezydenta Miasta
Rzeszowa. Podczas pobytu w Rzymie delegacja spotkała się z przedstawicielami Agencji Rozwoju
Regionalnego Regionu Lazio, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie procesu
internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw.
Koszt wyjazdu: 59 901,84 zł
15 – 18 maja 2013 r., Telavi (Gruzja)
Wizyta o charakterze organizacyjno – monitorującym w ramach realizacji projektu Polskiej
pomocy rozwojowej 2013 pn.”Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia
poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie Kachetia”.
Maria Michur-Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki (koordynator
projektu)
Justyna Dec – Departament Promocji i Turystyki
Przedmiotowa wizyta odbyła się zgodnie z harmonogramem projektowym. Celem wizyty było
podjęcie działań o charakterze monitorującym w zakresie realizacji przez gruzińskich partnerów
projektu zobowiązań wynikających z podpisanego z Województwem Podkarpackim porozumienia
o wspólnej realizacji projektu, w szczególności dot. utworzenia i funkcjonowania Polsko Gruzińskiego Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości. Podczas wizyty dokonano
przeglądu gromadzonej przez gruzińskich partnerów projektu oraz pracownika Polsko – Gruzińskiego
Centrum dokumentacji projektowej, pod kątem ich zgodności z wymogami projektowymi, a także
omówiono stan realizacji zadań projektowych oraz wyznaczono działania na przyszłość. Podjęto
ustalenia związane z przygotowaniem wizyty studyjnej przedstawicieli Regionu Kachetia
w Województwie Podkarpackim w czerwcu br. Za zadania priorytetowe przyjęto organizację polskogruzińskich dni przedsiębiorczości w Regionie Kachetia oraz wizyty studyjnej branży winiarskiej
w Regionie Kachetia we wrześniu br. Drugim istotnym celem wizyty w Regionie Kachetia było
przekazanie (zgodnie z podpisanym porozumieniem) Agencji Rozwoju Regionalnego Kachetia
zakupionego z funduszy projektowych dla Polsko – Gruzińskiego Centrum sprzętu: laptopa,
projektora multimedialnego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz aparatu fotograficznego. Podczas
wizyty podpisano także aneks do porozumienia, regulujący zapisy związane z przekazywaniem
funduszy na wynagrodzenie pracownika Polsko – Gruzińskiego Centrum Wspierania i Promocji
Przedsiębiorczości.
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Koszt wyjazdu: 6 376,96 zł
Dofinansowanie zadania w wysokości 4 563,00 zł z otrzymanej z MSZ RP dotacji na realizacje
projektu
17 maja 2013 r., Lwów (Ukraina)

Spotkanie robocze dotyczące organizacji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa - „Granica
480”
Tomasz Ciechanowski – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Katarzyna Sołek – Oddział współpracy międzynarodowej
Wioletta Rejman - Oddział szkoleń i działań informacyjno-promocyjnych RPO
Tomasz Zimny - kierowca
Podczas spotkania roboczego w Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej przedstawiony
został powołany po stronie ukraińskiej Komitet Organizacyjny Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa, w
skład którego weszli przedstawiciele administracji obwodowej, rejonowej oraz służb granicznych i
celnych. W wyniku spotkania został wyznaczony termin tegorocznych Dni Dobrosąsiedztwa, ich
format oraz podmioty finansujące.
Całkowity koszt: 351,28 zł
19 – 24 maja 2013 r., Burgas (Bułgaria)
Udział konferencji dorocznej/spotkaniu roboczym/wizycie studyjnej projektu TOURAGE
INTERREG IVC
Wojciech Trzaska – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego,
Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki,
Marek Rainer – Departament Organizacyjny,
Udział w konferencji dorocznej Projektu, w tym prezentacja rezultatów w badań seniorów
lokalnych i turystów zagranicznych w województwie podkarpackim
Wizyta studyjna – zapoznanie się z dobrymi praktykami bułgarskiego partnera projektu
TOURAGE
Spotkanie robocze – kwestie bieżące związane z realizacją projektu
Całkowity koszt: 13 729,17 zł
Budżet projektu TOURAGE (85% kosztów kwalifikowanych)
25 -26 maja 2013r., Lwów (Ukraina)
Udziału w „Pikniku Polskim – Lwów 2013”
W organizowanym przez Konsulat Generalny RP we Lwowie, spotkaniu w Brzuchowicach
uczestniczyło około pół tysiąca członków polskich organizacji i zespołów ze Lwowa oraz innych
miejscowości z obwodu lwowskiego. Urząd Marszałkowski zwrócił się do przedsiębiorców
z Podkarpacia z prośbą o wsparcie tej inicjatywy, dzięki czemu zapewnione zostały m.in. produkty
spożywcze niezbędne do organizacji grilla, a urzędowe materiały promocyjne posłużyły jako nagrody
dla dzieci i młodzieży w konkursach i zabawach dotyczących wiedzy o Polsce i UE.
Koszt wyjazdy: 3 197,92 zł
26 maja – 7 czerwca 2013 r., Korea Południowa (Seul, Busan), Japonia (Fukuoka, Nagoja,
Tokio)
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Udział w misji inwestycyjnej PAIZ, prezentacja oferty inwestycyjnej województwa dla
potencjalnych inwestorów koreańskich i japońskich, pozyskanie inwestorów, zapoznanie się
z dobrymi praktykami w zakresie działania SSE, pozyskiwania inwestorów
Kamil Czyż – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki
SPOTKANIE 1 – Korea Overseas Investment Fair 2013
Prezentacja o możliwościach inwestycyjnych w województwie podkarpackim, przedstawienie terenów
inwestycyjnych typu greenfield i brownfield, przekazanie informacji nt. warunków prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce. Zachęty inwestycyjne oferowane w województwie podkarpackim.
Przykłady firm koreańskich, które zainwestowały w regionie. Firma ATGC jest wstępnie
zainteresowana inwestycjami w województwie podkarpackim i/lub pozyskaniem partnerów
handlowych w regionie. Podczas rozmowy na KOIF 2013 przekazane jej zostały podstawowe
informacje, natomiast bardziej szczegółowe dane firma otrzyma po umówionym kontakcie drogą
elektroniczną.W przypadku firmy Nexen Tire – także miały miejsce bardziej konkretne rozmowy dot.
ewentualnej lokalizacji fabryki na terenie województwa podkarpackiego. Przekazane zostały
informacje o potencjalnych terenach inwestycyjnych, o przepisach związanych z ochroną środowiska,
o innych inwestorach związanych z produkcją opon (np. Goodyear), którzy posiadają fabryki
w regionie. Przedstawiciel firmy postanowił przesłać drogą elektroniczną bardziej szczegółowe dane
nt. planowanej inwestycji. Z kolei firma JR Song jest zainteresowana nawiązaniem współpracy
z partnerami w Polsce Wschodniej w zakresie odnawialnych źródeł energii. Kontakt za pośrednictwem
poczty elektronicznej już został nawiązany.
SPOTKANIE 2 – seminarium inwestycyjne w KITA Busan
Prezentacja o możliwościach inwestycyjnych w województwie podkarpackim, przedstawienie terenów
inwestycyjnych typu greenfield i brownfield, przekazanie informacji nt. warunków prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce. Firma Tongrim Entec po rozmowach na temat zachęt
inwestycyjnych w regionie, nawiązała kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jest
zainteresowana pozyskaniem partnerów w Polsce.
SPOTKANIE 3 – seminarium inwestycyjne w Nagoi
Prezentacja o możliwościach inwestycyjnych w województwie podkarpackim, przedstawienie terenów
inwestycyjnych typu greenfield i brownfield, przekazanie informacji nt. warunków prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce. Informacja nt. firm japońskich w regionie.
Koszt wyjazdu: 2 391,84 zł
27- 30 maja 2013 r., Amsterdam ( Holandia)
Udział w konferencji pn. „Wyzwania i rozwiązania w celu powiązania nauki z przedsiębiorcami
we wspólnym wdrażaniu innowacji”, w ramach realizowanego przez Politechnikę Rzeszowską
zadania nr 8 „Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie
Regionalnej Strategii Innowacji” projektu systemowego.
Marcin Garlak-Departament Rozwoju Regionalnego
Konferencja była branżowym forum wymiany informacji dla przedstawicieli uczelni wyższych, JST,
instytucji otoczenia biznesu, inkubatorów przedsiębiorczości, parków naukowo – technologicznych
oraz centrów transferu technologii o międzynarodowym charakterze działalności. Uczestnicy
konferencji mieli okazję, aby wymienić się swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami
w zakresie teoretycznych podstaw, jak i faktycznych działań dotyczących rozwoju ośrodków
innowacji i przedsiębiorczości. W trakcie konferencji poruszane były tematy dotyczące współpracy
sfery nauki z gospodarką, w aspekcie międzynarodowym. Dużo miejsca poświęcone było
zagadnieniom transferu technologii, komercjalizacji wyników badań naukowych, polityce wspierania
innowacji oraz roli źródeł jej finansowania. Spotkania i rozmowy dotyczyły czynników rozwoju
regionalnego oraz wspierania wspólnych przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej.
Koszt wyjazdu: 942,30 PLN
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Refundacja w ramach realizowanego przez Politechnikę Rzeszowską zadania nr 8 „Wsparcie dla
podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI”, projektu systemowego pn.
„Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji
w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”.
27 – 31 maja 2013 r., Larisa (Grecja)
Udział w seminarium oraz wyjeździe studyjnym zgodnie z harmonogramem projektu 1130R4
MOVE ON GREEN w ramach programu INTERREG IV C
Ewelina Pytlowany – Departament Ochrony Środowiska
Natalia Soja – Departament Ochrony Środowiska

1. Projekt jest realizowany zgodnie ze wstępnymi założeniami:
a) Odbyta została wizyta studyjna celem zapoznania się z jedna z dobrych praktyk
odnośnie problematyki zrównoważonego transportu na terenach zagrożonych
wyludnieniem.
b) Omówiono kwestie dotyczące wyboru przez partnerów projektu dobrych praktyk oraz
sposobu organizacji spotkań bilateralnych.
c) Podjęto pierwsze parce nad opracowaniem „Policy Guidlines”
2. Omówiono proponowane zmiany w budżecie projektu.
3. Omówiono dalszy zakres działań celem realizacji projektu.
Koszt wyjazdu: 9 792,92 zł
Refundacja: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85%
Wkład własny: 1 468,94 zł
1 – 4 czerwca 2013 r., Niżny Nowgorod, Rosja
Udział w V Forum Regionów Rosji i Polski „Współpraca polsko-rosyjska w zakresie kultury
i edukacji: Podsumowanie i perspektywy”
Maria Michur – Ziemba – Zastępca Dyrektora Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy
Międzynarodowej
Od 2 do 4 czerwca 2013 r. w Niżnym Nowogrodzie odbyło się V Forum Regionów Polska – Rosja,
podczas którego spotkali się przedstawiciele regionów Rosji oraz polskich samorządów
wojewódzkich. Patronat nad forum, w którym wzięło udział blisko 300 osób, w tym 70 z Polski z 15
województw, objęli Senat RP i Rada Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej.
Forum jest płaszczyzną współpracy między regionami obu państw i ważną platformą wymiany
doświadczeń w rozwiązywaniu problemów dotyczących obywateli. Forum w tym roku było
spotkaniem na najwyższym szczeblu w politycznych kontaktach między Polską i Rosją. V Forum
Regionów Polska – Rosja w Niżnym Nowgorodzie poświęcone było współpracy kulturalnej
i naukowej, podczas dyskusji podejmowane były zagadnienia związane z polsko - rosyjską współpracą
w zakresie edukacji i nauki, wspólnych projektów kulturalnych, problemów ochrony dziedzictwa
historyczno-kulturalnego, udziału młodzieży w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów
i podniesienia jej aktywności obywatelskiej. Przedstawiciele Województwa Podkarpackiego
uczestniczyli w debacie w ramach posiedzenia okrągłego stołu na temat „Współpraca polsko-rosyjska
w zakresie nauki i edukacji: stan obecny i perspektywy rozwoju”. Podczas posiedzenia Radna Sejmiku
Województwa Podkarpackiego - Pani Anna Kowalska przeprowadziła prezentację pt. „Polsko –
rosyjskie współdziałanie w sferze naukowo-edukacyjnej na przykładzie Województwa
Podkarpackiego. Stan obecny i perspektywy rozwoju.” Podczas Forum zostały przeprowadzone także
rozmowy z Panem Krzysztofem Kordasiem – Radcą Ministrem, Kierownikiem Wydziału
Ekonomicznego Ambasady RP w Moskwie na temat możliwości zainicjowania współpracy z Krajem
Ałtajskim oraz udziału w Forum Gospodarczym Polska-Syberia w Nowosybirsku we wrześniu br.
Całkowity koszt: 3 906,11 zł

116

2 – 4 czerwca 2013 r., Bruksela (Belgia)
Wyjazd studyjny Marszałków Województw
Lucjan Kuźniar – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Koszt wyjazdu: 220,50 zł
3 czerwca 2013 r., Lwów (Ukraina)
Spotkanie robocze dotyczące organizacji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa – „Granica 480”
Katarzyna Sołek – Oddział współpracy międzynarodowej
Wioletta Rejman - Oddział szkoleń i działań informacyjno-promocyjnych RPO
Dariusz Kostępski - kierowca
Podczas spotkania w Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej omówione zostały projekty
scenariusza Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa oraz wyznaczono podmioty odpowiadające za każdy
punkt programu przedsięwzięcia.
Koszt wyjazdu: 272,70 zł
12 - 16 czerwca 2013 r., Wiedeń (Austria)
Promocja projektu „Dobudowa skrzydła do zamku w Sanoku – I etap rozbudowy Muzeum
historycznego w Sanoku” współfinansowanego z RPO WP podczas wystawy malarstwa
Zdzisława Beksińskiego we Wiedniu.
Robert Żołynia - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Marzena Żmuda- Departament Rozwoju Regionalnego
Kasper Bosek - Departament Rozwoju Regionalnego
Wioletta Rejman- Departament Rozwoju Regionalnego
Krystian Zachwiej- kierowca
Celem wyjazdu była promocja efektów dobrych praktyk projektów współfinansowanych z RPO WP
podczas wystawy malarstwa Zdzisława Beksińskiego w Phantasten Museum w Wiedniu. Podczas
wystawy w dniach 13-15 czerwca br. zostało przygotowane przez pracowników Departamentu
Rozwoju Regionalnego stoisko promocyjne, na którym promowane były efekty wdrażania Funduszy
Europejskich w województwie podkarpackim, m.in. projekt „Dobudowa skrzydła do zamku w Sanoku
– I etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku” współfinansowany z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Koszt wyjazdu: 19 129,08 zł
14 – 25 czerwca 2013 r., Paryż (Francja)
Udział w Targach Paris Air Show 2013-09-19
Aleksandra Świder – ekspert pro-eksport COIE
Marcin Dojnik – ekspert pro-eksport COIE
1. Województwa Podkarpackiego
2. Prezentacja oferty oraz potencjału firm z sektora lotniczego zrzeszonych w klastrze
DOLINA LOTNICZA
3. Rozpoznanie możliwości pod kątem wymiany handlowej oraz zwiększenia portfolio
odbiorców a tym samym potencjału eksportowego dla przedsiębiorców z regionu
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podkarpackiego
4. Działania na rzecz pozyskiwania BIZ dla regionu
5. Sądownie możliwości udziału Regionu Podkarpackiego oraz firm z sektora lotniczego
w konkurencyjnych dla PAS imprezach o charakterze targowo-wystawienniczym
6. Obsługa stoiska Województwa Podkarpackiego
Wszystkie w/w cele zostały osiągnięte.
PARIS AIR SHOW – dane liczbowe
Jubileuszowa, 50 edycja targów PAS LE BOURGET w ujęciu liczbowym przedstawi się
następująco:
1. Łączna liczba wystawców – 2567 z 45 krajów
2. Łączna liczba wystawionych samolotów i śmigłowców – 152
3. Łączna liczba maszyn uczestniczących w pokazach – 30
4. 152 tyś odwiedzających
5. 298 oficjalnych delegacji ze stu krajów
6. 3345 dziennikarzy
Dane dot. sprzedaży samolotów pasażerskich, potwierdzone oficjalne zamówienia:
1. Boeing – 442 zamówienia
2. Airbus – 466 zamówienia
3. Embraer – 229 zamówień
4. ATR – 60 zamówień
5. Bombardier – 52 zamówienia
6. Suchoj – 10 zamówień
Pierwsze cztery dni targów były przeznaczone wyłącznie dla zaproszonych gości, głównie
przedstawicieli branży lotniczej i oficjeli, wystawców oraz akredytowanych dziennikarzy.
Szeroka publiczność mogła oglądać pokazy od piątku do niedzieli. Powyższe dane liczbowe
potwierdzają konieczność prezentacji potencjału Regionu Podkarpackiego podczas tego
wydarzenia. Dla regionu, który jest liderem w Polsce jeśli chodzi o branże lotniczą
najważniejszymi aspektami związanymi z udziałem w targach jest umocnienie tegoż
wizerunku, pozyskiwanie BIZ poprzez spotkania oraz prezentację potencjału inwestycyjnogospodarczego, zwiększenie portfolio odbiorców dla firm z Województwa Podkarpackiego.
Liczby zamówień samolotów stanowią dobry prognostyk dla całej branży a tym samym i dla
sektora lotniczego w Polsce i na Podkarpaciu. Znakomita większość firm należących do
stowarzyszenia DOLINA LOTNICZA produkuje komponenty lub dostarcza usługi oraz
procesy specjalne dla części przeznaczonych do większości w/w maszyn. Jednakże dla
sektora MŚP, który jest dominującym wśród członków stowarzyszenia najważniejsza jest
dywersyfikacja odbiorców tak aby móc utrzymać produkcję i stale zwiększać wartość
zamówień. Stoisko Województwa Podkarpackiego oraz miasta Rzeszowa i stowarzyszenia
DOLINA LOTNICZA było doskonałym miejscem dla spotkań z potencjalnymi klientami. 60 m 2
stoiska podzielono na 3 strefy:
strefa VIP – specjalnie wydzielony pokój dla spotkań przedstawicieli władz regionu
miasta oraz dyrektorów firm z DOLINY LOTNICZEJ
strefa BUSINESS – ekspozycja materiałów promocyjnych regionu, miasta oraz
przedsiębiorców z branży lotniczej
strefa B2B – miejsce dla spotkań przedstawicieli regionu i miasta z kontrahentami
i zaproszonymi gośćmi oraz miejsce spotkań udostępnione dla przedstawicieli firm z
branży lotniczej w Województwie Podkarpackim
Taka koncepcja zapewniała optymalne wykorzystanie jego powierzchni, dając sposobność
na dogodne ułożenie planu spotkań na poszczególne dni. Dla zwiększenia atrakcyjności
wizualnej stoisko zostało wyposażone w dwa monitory na których prezentowano filmy
przedstawiające Region Podkarpacki, miasto Rzeszów oraz DOLINĘ LOTNICZĄ. Na stoisku
również znajdował się model motoszybowca, który powstał we współpracy z Politechniką
Rzeszowską oraz bezzałogowy obiekt latający produkowany przez firmę EUROTECH z
Mielca.
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Przedstawiciele COIE Województwa Podkarpackiego uczestniczyli w spotkaniach z ok. 70
firmami i instytucjami. Najważniejsze ze spotkań to:
1. Spotkanie z przedstawicielami GIFAS – Francuskie Stowarzyszenie Producentów
Lotniczych – rozmowy dot. potencjalnych obszarów współpracy oraz możliwości
organizacji misji przedsiębiorców będących członkami stowarzyszenia
2. Spotkanie z przedstawicielami klastra ASTech – klaster grupujący ponad 500 firm z
branży lotniczej – spotkania B2B, prezentacje potencjału klastra
3. Spotkanie z przedstawicielami Departamentu Obrony Australii oraz z firmami
będącymi częścią delegacji australijskiej – spotkania B2B, identyfikacja możliwych
obszarów współpracy, przedstawienie potencjału inwestycyjno-gospodarczego
4. Spotkanie z przedstawicielami targów DUBAJ AIR SHOW
5. Spotkanie z przedstawicielami targów SINGAPUR AIR SHOW – spotkania nr 4 i 5
miały na celu wysądowanie możliwości udziału przedstawicieli woj. Podkarpackiego w
w/w imprezach oraz porównanie ich ofert z analogicznymi targami mającymi miejsce
w Europie
6. Paryska Izba przemysłu i Handlu – identyfikacja możliwych obszarów współpracy
7. Atlanta Metro Chamber – Izba handlowa z Atlanty – identyfikacja możliwych
obszarów współpracy
8. PARK AEROPOLIS ANDALUZJA – wymiana wiedzy i doświadczeń na temat
koncepcji funkcjonowania parków technologicznych w Polsce (w tym PPNT Aeropolis
zlokalizowanego na Podkarpaciu) oraz w Hiszpanii
FIRMY: Bezpośrednio przed targami eksperci COIE dokonali przeglądu wystawców pod
kątem ewentualnych spotkań, zarówno w odniesieniu do przyszłych możliwych inwestycji w
regionie jak też w celu poszerzenia bazy odbiorców dla przedsiębiorców z Podkarpacia.
FIRMY – przykłady:
1. EADS – firma zainteresowana rozwijaniem kontaktów handlowych z firmami
podkarpackimi
2. Pattonair – firma zajmująca się dystrybucja części zamiennych – zainteresowana
poszerzeniem portfela dostawców
3. SAKURA RUBBER – firma zainteresowana współpracą z przedsiębiorcami
Podkarpackimi
4. Sandow Technic – firma już współpracująca z jednym z podkarpackich producentów,
przedstawienie firmie możliwości nawiązania współpracy z innymi firmami z
Podkarpacia oraz możliwości inwestycyjnych w regionie
5. Samsung THALES Co. – firma zainteresowana szczegółami technicznymi
bezzałogowego obiektu latającego produkowanego przez mielecką firmę
EUROTECH
6. AEROSAFE RISK MANAGEMENT – firma działające w obszarze oceny ryzyka
konkretnych operacji biznesowych w przemyśle lotniczym, zainteresowana regionem
oraz firmami z branży lotniczej
7. Middlesex Group – firma zainteresowana poszerzeniem bazy dostawców. Bierze
również pod uwagę lokalizację nowego zakładu w Polsce.
Podsumowując, targi są doskonałą okazją do nawiązania kontaktów nie tylko z firmami, które mogą
być potencjalnymi inwestorami, lecz również do zaprezentowania portfolio produktów i usług firm
z branży lotniczej na Podkarpaciu a tym samym pozyskania nowych zamówień co niewątpliwie
pociąga za sobą rozwój takich firm oraz samego regionu. Targi to również doskonała okazja do
nawiązania kontaktów z instytucjami pełniącymi analogiczną rolę jak Centrum Obsługi Inwestorów
i Eksporterów. Instytucje takie jak izby przemysłowo handlowe, klastry, organizacje typu NGO i BSI
pełnią rolę wsparcia dla biznesu i posiadają bardzo rozległe kontakty w swoich branżach.
Identyfikacja potencjalnych obszarów współpracy umożliwia w przyszłości realizację wspólnych
przedsięwzięć z korzyścią zarówno dla rodzimych jak i zagranicznych przedsiębiorców a tym samym
i dla regionu.
Rozmowy, nowe kontakty, wymiana doświadczeń i perspektywa nowych inwestycji tak w skrócie
prezentuje się bilans udziału województwa podkarpackiego w 50-tej edycji Międzynarodowych
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Targów Paris Air Show Le Bourget 2013. W Paryżu prezentowało się 2200 firm z 44 krajów, w tym
blisko 40 firm z Doliny Lotniczej. Marszałek Władysław Ortyl brał także udział w spotkaniach
z reprezentantami Safran-Group. Jest to korporacja francuska produkująca gotowe wyroby lotnicze np.
silniki, podwozia. Przedstawiciele samorządu i podkarpackiego biznesu zapoznali się także
z funkcjonowaniem francuskiego Astechu. To klaster działający na podobnych zasadach jak Dolina
Lotnicza. Jest jednak o wiele większy, skupiający pomniejsze francuskie klastry i mający o wiele
większy bagaż doświadczeń.Drugiego dnia targów podkarpackie stoisko odwiedzili m. in. Waldemar
Skrzypczak, wiceminister Obrony Narodowej, Dariusz Bogdan wiceminister Gospodarki oraz Tomasz
Orłowski, Ambasador RP we Francji. Ciepło o Podkarpaciu i Dolinie Lotniczej mówił właśnie polski
dyplomata.
Marszałek wraz z radnymi województwa złożyli również wizytę Ambasadorowi RP w Paryżu,
Tomaszowi Orłowskiemu, z którym rozmawiano nt. przyszłej współpracy województwa z regionami
francuskimi.
Koszt wyjazdu: 109 274,36 zł
Źródło refundacji: projekt pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej
Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”.
17 – 21 czerwca 2013 r., Paryż (Francja)
Misja inwestycyjna do Francji
Jerzy Rodzeń – Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego
7. Promocja potencjału inwestycyjno-gospodarczego Województwa Podkarpackiego
8. Rozpoznanie możliwości pod kątem wymiany handlowej oraz projektowania wspólnych
przedsięwzięć gospodarczych
9. Rozpoznanie realiów pod kątem funkcjonowania PPP w Republice Francuskiej
10. Nawiązanie kontaktów z instytucjami typu NGO lub BSI, które mogłyby być pomocne
w przypadku uruchomienia działalności na terenie Republiki Francuskiej lub też
organizacji eksportu do Republiki Francuskiej
11. Nawiązanie kontaktów w zakresie pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Wyżej wymienione cele zostały w pełni zrealizowane.
Przedstawiciel woj. Podkarpackiego odbył następujące spotkania:
1.
Spotkanie z przedstawicielami Działu Strategii i Zasobów Technicznych w Radzie
Departamentu Seine Saint Denis – podczas spotkania zaprezentowana zasady finansowania
i organizacji kształcenia młodzieży oraz współpracy z samorządem regionu. Edukacja
w świadomości radnych jest priorytetem, dlatego alokacja środków budżetowych na inwestycje
związane z edukacją jest również traktowana priorytetowo
2.
Spotkania B2B we Francuskim Klubie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – omówione
zostały zasady pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację przedsięwzięć typu PPP
(Partnerstwo Publiczno-Prywatne). Zaprezentowano przykłady typu ‘success stories’, pozytywnie
zakończone realizacje projektów typu PPP zrealizowanych w różnych obszarach działalności miasta
i regionu. Istotnymi elementami decydującymi o sprawności działania tej formuły są:
bardzo dobre oprzyrządowanie prawne
dobrze zorganizowana platforma współpracy
jednoznacznie określony podmiot koordynujący (w tym przypadku jest to klub PPP mający
działający jako stowarzyszenie)
3.
Spotkanie z firmą Chimirec Development – firma zajmuje się zagospodarowaniem
niebezpiecznych odpadów, pochodzących ze wszystkich sektorów przemysłowych. Firma posiada filię
w Polsce (Chimirec Poland) ale rozważa również zwiększenie aktywności na polskim rynku i jest
zainteresowana innymi lokalizacjami dla swoich inwestycji
4.
Spotkanie z firmą Grupa George V – firma specjalizuje się w rozwoju projektów
międzynarodowych o dużym potencjale, w szczególności w sektorze odnawialnych źródeł energii.
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Firma wyraziła zainteresowanie będącym w przygotowaniu programem rozwoju odnawialnych źródeł
energii w woj. Podkarpackim
5.
Konferencja nt. atrakcyjności inwestycyjnej Polski Wschodniej – podczas spotkania dokonano
prezentacji regionów wchodzących w skład makroregionu POLSKA WSCHODNIA, w tym Regionu
Podkarpackiego. Podczas spotkania zaprezentowały się również zaproszone firmy francuskie. Podczas
drugiej części spotkania przedstawiciel woj. Podkarpackiego, Dyrektor Jerzy Rodzeń, spotkał się
z następującymi firmami:
1.
Firma ALTERRYA - jest producentem zielonej energii cieplnej i elektrycznej. ALTERRYA
rozwija, finansuje, buduje i prowadzi projekty związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł
odnawialnych. Głównymi źródłami energii, którymi zajmuje się ALTERRYA są biomasa, energia
słoneczna i wiatrowa.
2.
Firma POINT EST – firma oferująca swoim klientom pomoc:
w procesie łączenie firm
w zakresie zarządzania oraz coachingu
w konkurencyjnym rozmieszczeniu produkcji oraz zarządzanie łańcuchem dostaw
oraz działania na rzecz komercyjnego rozwoju środowiska przemysłowego.
3. JMC2 – firma dostarcza rozwiązań projektowych w zakresie inżynierii budowlanej
4. Firma AEVO – usługi doradcze i konsultingowe
5. Firma AMUNDI IMMOBILLIER – firma specjalizująca się w rynku nieruchomości oraz w
zarządzaniu i rozwoju funduszy własnościowych dla prywatnych inwestorów
6. Firma DOLMO – firma dostarczająca innowacyjne rozwiązania oraz technologii w zakresie
eko-projektowania oraz eko-budownictwa
MJL – firma dostarczająca swoim klientom rozwiązań w zakresie polityki kadrowej, audytów
dostawców, dystrybutorów oraz podwykonawców.
Koszt wyjazdu: 890,20 PLN Obejmuje dojazd na lotnisko Okęcie oraz powrót do Rzeszowa, diety.
Pozostałe koszty pokrył organizator w ramach PO RPW.
18 – 21 czerwca 2013 r., Bruksela(Belgia)
Promocja Województwa Podkarpackiego podczas pokazu pokonkursowego Off - Fashion –
Polska Wschodnia na wybiegu w Brukseli
Paulina Bąk – Jachna – Oddział współpracy międzynarodowej
Katarzyna Sołek – Oddział współpracy międzynarodowej
W wydarzeniu pod patronatem Artura Harazima, Ambasadora RP w Królestwie Belgii, zgromadziło
ponad 400 gości, a wśród nich ambasadorowie z Węgier, Słowacji i Bułgarii, posłowie do Parlamentu
Europejskiego, pracownicy instytucji europejskich jak również projektanci, designerzy i inwestorzy
mody z zachodniej Europy. Gościem honorowymi pokazu Off Fashion była Jej Królewska Wysokość
Księżna Aleksandre de Belgique. Celem pokazu była prezentacja zwycięskich kolekcji laureatów XIII
edycji konkursu Off Fashion, oraz projektantów z pięciu województw Polski Wschodniej tworzących
Dom Polski Wschodniej. Województwo Podkarpackie zaprezentowało kolekcję strojów z wikliny
zaprojektowanych i wykonanych w Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku nad Sanem.
Całkowity koszt: 11 032,72 zł
24 – 28 czerwca 2013 r., Komotini (Grecja)
Udział w spotkaniu roboczym/wizycie studyjnej projektu TOURAGE INTERREG IVC
Wojciech Trzaska – Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjnego
Jarosław Reczek – dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki
Marek Rainer – Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wizyta studyjna – zapoznanie się z dobrymi praktykami greckiego partnera projektu TOURAGE
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Spotkanie robocze – kwestie bieżące związane z realizacją projektu
Koszt wyjazdu: 14 008,94 zł
Budżet projektu TOURAGE (85% kosztów kwalifikowanych)

24 – 27 czerwca 2013 r., Bruksela (Belgia)
Wizyta studyjna, dotycząca bieżącej sytuacji w działaniach przygotowawczych i negocjacyjnych
polityki spójności 2014 - 2020
W ramach wizyty Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował serię tematycznych spotkań,
w których uczestniczyli pracownicy Urzędów Marszałkowskich Województw Polski Wschodniej.
Pierwsze spotkanie miało na celu przedstawienie idei Domu Polski Wschodniej, pracę biur
regionalnych w Brukseli. Omówiono możliwość pozyskiwania środków dla regionów i organizacji
wizyt studyjnych, które mają służyć głównie wymianie dobrych praktyk i pozwalają na nawiązanie
kontaktów z potencjalnymi partnerami w projektach międzynarodowych. Tematem spotkania były też
możliwości biur regionalnych w zakresie lobbowania na rzecz projektów składanych w Brukseli przez
władze samorządowe oraz instytucje z Polski Wschodniej. Ekspertami wizyty były panie Joanna Held
i Magdalena Załęska z Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności, Stałego Przedstawicielstwa RP
przy UE, które omówiły bieżące działania przygotowawcze i negocjacyjne polityki spójności 2014 2020. Następnie głos zabrała Maria Janczak z Wydziału ds. Budżetu i Finansów w Stałym
Przedstawicielstwie RP przy UE. Omówiła wieloletnie ramy finansowe budżetu UE na najbliższe
lata. Po przerwie odbyło się spotkanie z Witoldem Willakiem z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki
Regionalnej i Miejskiej KE, który omówił ramy polityki spójności 2014 – 2020. Następnie Paweł
Stelmaszczyk z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu KE omówił realizację polityki
transportowej – Instrument „Łącząc Europę” oraz ogólnoeuropejskie sieci transportowe TEN-T.
Kolejny dzień wizyty rozpoczął się spotkaniem z panią Hanną Jahns – członkiem gabinetu komisarza
Johannesa Hahna, odpowiedzialnego za politykę regionalną. Spotkanie dotyczyło wizji i działań na
lata 2014 – 2020. Kolejne spotkanie poprowadził Szymon Pogorzelski z DG CONNECT, który
omówił możliwości rozwoju ICT dzięki funduszom strukturalnym. Następnie głos zabrał Marek
Przeor z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE, który omówił inteligentne
specjalizacje dla regionów.
Koszt wyjazdu: 9 017,96 zł
Źródło refundacji: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013.
26 czerwca 2013 r., Preszow (Słowacja)
Udział w posiedzeniu roboczym dotyczącym realizacji współnego projektu Kraju Preszowskiego
i Województwa Podkarpackiego „RegioPartner“
Roman Ostafijczuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego
Rafał Baranowski – Departament Strategii i Planowania Przestrzennego
W spotkaniu, które w całości poświęcone zostało omówieniu realizacji poszczególnych działań
założonych w projekcie „RegioPartner”, ze strony słowackiej wzięli udział: Helena Mscikova –
koordynator projektu oraz Ladislav Regula i Jaroslav Lizak – pracownicy Urzędu Samorządowego
Kraju Preszowskiego. Podczas posiedzenia ustalony został wstępny harmonogram spotkań roboczych
i konferencji tematycznych. Pierwszy z czterech „workshopów” ma odbyć się pod koniec lipca 2013
r., natomiast konferencja zaplanowana została na wrzesień. Wypracowano także zagadnienia, które
poruszane będą na lipcowym spotkaniu (m.in.: pozyskiwanie ofert inwestycyjnych, ich standardyzacja
oraz dystrybucja wśród potencjalnych inwestorów). Omówiono także kryteria doboru uczestników
warsztatów, zaś przedstawiciele Województwa Podkarpackiego zobowiązali się do pozyskania
uczestników ze strony polskiej. Poruszano również kwestie związane z doborem ofert inwestycyjnych
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do mającego się ukazać katalogu, dyskutowano także nad kryteriami ich doboru. Ustalono, iż kolejne
spotkanie osób realizujących projekt odbędzie się podczas lipcowego „workshopu”.
Koszt wyjazdu: 285,57 zł
1 – 3 lipca 2013 r., Bruksela (Belgia)
Udział w konferencji pn. Europa 2020- agenda cyfrowa dla Europy. Rola miast i regionów
w ramach realizowanego przez Województwo Podkarpackie projektu systemowego
pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji
w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim
Anita Wnuk – Departament Rozwoju Regionalnego
Spotkanie warsztatowe mające na celu zapoznanie się z rolą agendy cyfrowej i jej powiązania z celami
strategii Europa 2020 oraz wpływu na inteligentne specjalizacje. W trakcie warsztatów analizowane
były przypadki dotyczące zarządzania polityką cyfrową na poziomie lokalnym i regionalnym a także
ich roli w zbudowaniu modelu wykorzystującego internet do działania przedsiębiorstw oraz obywateli
platformy e-government, szkolenia w zakresie dostępu oraz rozwoju iclouds computing. Prezentowano
przykład Dublina jako miasto modelowej polityki cyfryzacji oraz przypadki Finlandii, Litwy.
W warsztatach wziął udział Robert Madelin Dyrektor Generalny odpowiedzialny za politykę cyfrową
przy Komisji Europejskiej, który poruszał zagadnienia związane z ujednoliceniem wskaźników
rozwoju UE szczególnie w zakresie wspólnej mapy cyfrowej. Warsztaty pozwoliły na wymianę
doświadczeń w obszarze związanym z polityką cyfrową oraz jej wpływem na inteligentne
specjalizacje. Pozwoliły również zapoznać się z doświadczeniami krajów europejskich zarówno tych,
które odniosły sukces w tym obszarze a także tych, które do obecnej chwili mają poważny problem
z jego wdrożeniem.
Koszt wyjazdu: 1 872,61 zł, źródło refundacji projekt systemowy pn. „Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013
w województwie podkarpackim”.
3 – 6 lipca 2013 r., Faro (Portugalia)
Uczestnictwo w warsztatach (peer reviews) organizowanych przez grupę „S3Platform” pod
patronatem Komisji Europejskiej. Tematem tego spotkania była "Tourism as a RIS3 priority"
Piotr Czerepiuk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego
“Peer review” był przewidziany jako warsztat tematyczny pn.”Turystyka jako RIS3 priorytet”.
Uczestnikami byli przedstawiciele świata nauki, reprezentanci branży turystycznej. Dyskutowali
z członkami “S3 Platform” jak regiony mogą istniejące mocne strony w turystyce przekształcić
w trwały, zrównoważony wzrost poprzez innowacje, marketing i zróżnicowanie. Podczas spotkania 4
europejskie regiony: Algarve (PT), Sicily (IT), Rhone-Alpes (FR) and Kujawsko-Pomorskie (PL)
zaprezentowały stan swoich prac nad tworzeniem strategii Inteligentnej specjalizacji. Reszta
uczestników warsztatów „krytyczni przyjaciele” oceniali prezentujące się regiony.
Koszt wyjazdu: 3 500 zł, źródło refundacji systemowy „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu
wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”.
4 lipca 2013 r., Lwów (Ukraina)
Spotkanie Wicegubernatorem Obwodu Lwowskiego
Jan Burek – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Maria Michur – Ziemba - Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu
i Współpracy Międzynarodowej
Adam Kluz - kierowca
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Celem delegacji było spotkanie z Wiceprzewodniczącym Państwowej Administracji Obwodu
Lwowskiego odpowiedzialnym za edukację i kulturę w Obwodzie Lwowskim. Podczas spotkania
omówiono zagadnienia związane z możliwością realizowania wspólnych projektów transgranicznych
w dziedzinie kultury i nauki. Obie strony zadeklarowały chęć współdziałania w zakresie realizacji
projektów w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej. Po spotkaniu z władzami Obwodu
lwowskiego miało miejsce spotkanie z władzami Politechniki lwowskiej dot. możliwości realizacji
wspólnego projektu w zakresie transferu nowoczesnych technologii.
Koszt wyjazdu: 527,78 zł
22 -25 lipca 2013 r., Lwów, Żółkiew (Ukraina)
Udział w seminarium „Zarządzanie miejscami Światowego Dziedzictwa UNESCO”
Grażyna Szeliga – Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Ustalenia dot. Organizacji Konferencji Międzynarodowej która odbywać ma się w dniach 14 -14
paździenrika2013 r. a współorganizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Omówiono również system zarządzania miejscami Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Koszt wyjazdu: 104,75 zł
18 sierpnia 2013 r., Zadwórze (Ukraina)
Udział w uroczystościach związanych z 93 rocznicą Bitwy pod Zadwórzem
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Tomasz Zimny – kierowca
Udział w uroczystościach związanych z 93 rocznica Bitwy pod Zadwórzem.
Koszt wyjazdu: 997, 09 zł
19 – 22 sierpnia 2013 r., Tbilisi (Gruzja)
Druga wizyta monitorująca w ramach projektu PPR 2013 pn. „Podkarpackie wspomaga rozwój
regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu
w Regionie Kachetia”
Maria Michur – Ziemba - Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu
i Współpracy Międzynarodowej
Wizyta monitorująca odbyła się zgodnie z harmonogramem projektu. Celem wizyty był monitoring
dokumentacji projektowej oraz stanu przygotowań do polsko-gruzińskich dni przedsiębiorczości
w Regionie Kachetia, zaplanowanych na wrzesień br. Wspólnie z partnerami projektu oraz PolskoGruzińskim Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości w Telavi dokonano rezerwacji miejsc
noclegowych oraz przeglądu miejsc, w których odbędą się warsztaty w ramach polsko – gruzińskich
dni przedsiębiorczości. Odbyły się spotkania z przedstawicielami lokalnych administracji
w miejscowościach Telavi, Gurjaani, Sighnaghi oraz Kvareli w celu zabezpieczenia sal na organizację
przedsięwzięcia. Ustalono także plan działań na przyszłość, podjęto również rozmowy na temat
możliwości kontynuacji realizacji projektu w następnym roku.
Koszt wyjazdu: 3 956,08 zł. Refundacja kosztów z dotacji MSZ na realizację projektu
w wysokości: 2 874, 98 zł
23 sierpnia 2013 r., Preszow (Słowacja)
Udział w spotkaniu roboczym z Predsedą Kraju Preszowskiego
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Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Katarzyna Stachowicz – Kierownik Oddziału Współpracy Międzynarodowej
Tomasz Zimny – kierowca
Czesław Darłak – kierowca
W dniu 23 sierpnia Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl złożył oficjalną wizytę
w Kraju Preszowskim na Słowacji. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo obydwa regiony od lat
ściśle współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach. Rozmowy Marszałka i Predsedy Preszowskiego
Petera Chudika dotyczyły jednak przede wszystkim polsko – słowackich połączeń drogowych. Za
najistotniejsze wyzwania obaj włodarze stawiają sobie doprowadzenie do realizacji polsko –
słowackiego odcinka korytarza europejskiego Via Carpatia, ale również alternatywnych dla niego
innych połączeń drogowych zaplanowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowej. Przy tej
okazji, dyskutowano również na temat stanu przygotowania Programu Polska – Republika Słowacja
2014-2020, kształtu dokumentów programowych oraz celów strategicznych.
Koszt wyjazdu: 218,04 zł
25 – 27 sierpnia 2013 r., Kielce (Polska)
Udział w grupie roboczej Domu Polski Wschodniej
Sylwester Pokrywka – Przedstawiciel Województwa Podkarpackiego w Brukseli
W związku z koniecznością ustalenia planu działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli na rok 2014
pomiędzy województwami go tworzącymi (Woj. Lubelskie, Woj. Podkarpackie, Woj. Podlaskie, Woj.
Świętokrzyskie, Woj. Warmińsko-Mazurskie) zorganizowano spotkanie grupy roboczej ds. Domu
Polski Wschodniej w Brukseli. Spotkanie to odbyło się w Kielcach ze względu na fakt, iż
województwem koordynującym prace Domu Polski Wschodniej w Brukseli w roku 2014 będzie Woj.
Świętokrzyskie. W spotkaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele ww. województw w Brukseli jak
i urzędnicy z pięciu Urzędów Marszałkowskich. Podczas spotkania dokonano analizy przedłożonego
wcześniej do wglądu przez Woj. Świętokrzyskie projektu planu działań Domu Polski Wschodniej
w Brukseli, a następnie doprecyzowano zaproponowany plan w części opisowej i finansowej. Plan
działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli na rok 2014 zostanie rozesłany pocztą konwencjonalną
do Marszałków Województw Polski Wschodniej celem złożenia podpisów.
Koszt wyjazdu: 1 333 zł
4 – 8 września 2013 r., Suczawa (Rumunia)
Udział w Dniach Polskich oraz Polonijnych Dożynkach w Nowym Słońcu. Realizacja Projektu
„Bazylika Rzymsko – Katolicka WNMP w Kaczyce prace remontowo – konserwatorskie”
Tadeusz Pióro – Członek zarządu Województwa Podkarpackiego
Władysław Turek – Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji
Katarzyna Stachowicz – kierownik Oddziału Współpracy Międzynarodowej
Wiesław Bek – Departament Rozwoju Regionalnego
Monika Gotkowska – Departament Organizacyjno - Prawny
Anna Tworz – Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Marzena Żmuda – Departament Rozwoju Regionalnego
Kasper Bosek - Departament Rozwoju Regionalnego
Czesław Darłak – kierowca
Józef Przyszły - kierowca
W dniach 5 - 7 września 2013r. Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro oraz
Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa
Podkarpackiego Władysław Turek przebywali wraz z delegacją w Suczawie. Pobyt wiązał się
z obchodzonymi przez tamtejszą Polonię Dniami Polskimi w Suczawie. Podczas trzydniowych

125

obchodów, goście z Podkarpacia uczestniczyli w dwudniowym Sympozjum „Wielowiekowe
bogactwo polsko – rumuńskich związków historycznych i kulturowych”. Na podsumowanie
sympozjum przedstawiciele z Podkarpacia mieli możliwość dokonania dla szerokiego audytorium
prezentacji naszego województwa, w tym prezentacji efektów wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego, zwieńczonej wystawą kilkudziesięciu fotogramów z ciekawymi obiektami z terenu
Podkarpacia wspartymi funduszami europejskimi. Goście Sympozjum mieli również okazję zapoznać
się z realizowanym przez Samorząd Podkarpacia projektem „Prace remontowo – konserwatorskie
Bazyliki rzymskokatolickiej w Kaczyce" w ramach konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za
granicą finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na miejscu w Kaczyce, jednej
z kilku polskich wsi na Bukowinie, delegacja z Podkarpacia miała możliwość zapoznania się
z efektem przeprowadzonych prac konserwatorskich. Ostatnim wydarzeniem w ramach Polonijnego
świętowania były Polskie Dożynki organizowane w największej polskiej wsi na Bukowinie – Nowym
Sołońcu. Przybyłe władze z Podkarpacia powitał Biskup Diecezji Jassy. Podczas festynu
dożynkowego, na licznie uczęszczanym stoisku promocyjnym, województwo podkarpackie
serwowało swoje potrawy regionalne. Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych Polonusów, którzy
nie odchodzili ze stoiska województwa z pustymi rękami. Ponadto Członek Zarządu Województwa
przekazał polonijnej młodzieżowej drużynie piłkarskiej stroje oraz piłki jak również nagrodził
laureatów konkursu plastycznego organizowanego przez Szkołę Polską. Zgromadzonym gościom
Sympozjum jak i Dożynek czas umilał śpiewem i barwnym tańcem Zespół Pieśni i Tańca
Uniwersytetu Rzeszowskiego Resovia Saltans. Program wizyty obfitował w liczne spotkania, w tym
z Catalinem Nechiforem, Przewodniczącym Województwa Suczawa, regionu, z którym wiąże nas
podpisane w ubiegłym roku Porozumienie o współpracy partnerskiej. Wśród wielu propozycji
współpracy strona rumuńska wydawała się być szczególnie zainteresowana przemysłem rolnospożywczym i lotniczym. Władze samorządowe obu województw wymieniły się ponadto
doświadczeniami z zakresu wdrażania funduszy europejskich oraz dyskutowały nt. nowej
perspektywy finansowej i możliwości finansowania w jej ramach wspólnych przedsięwzięć
o charakterze międzynarodowym. W czasie swojego pobytu w Suczawie Członek Zarządu
Województwa oraz Przewodniczący Komisji Sejmikowej spotkali się ponadto z Ambasadorem RP
w Bukareszcie Markiem Szczygłem, Wojewodą Suczawskim, Burmistrzem Suczawy oraz Prezesem
Związku Polaków w Rumunii będącym Posłem Mniejszości Polskiej do Sejmu Rumuńskiego
Gerwazym Longerem jak również z Polonią i polskim środowiskiem naukowym przybyłym na Dni
Polskie do Suczawy. Wizycie oficjalnej towarzyszyła również wizyta studyjna turoperatorów
podkarpackich.
Łączny koszt wyjazdu: 41 311,84 zł, źródło refundacji Pomoc Techniczna RPO WP (29 705,85
PLN)
9 – 14 września 2013 r., Telavi (Gruzja)
„Polsko – Gruzińskie Dni Przedsiębiorczości” w Regionie Kachetia w ramach projektu PPR2013
„Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji
otoczenia biznesu w Regionie Kachetia”, połączona z oficjalna wizytą Marszałka Województwa
Podkarpackiego w Regionie Kachetia
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Maria Michur – Ziemba - Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu
i Współpracy Międzynarodowej
Justyna Dec - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Województwo Podkarpackie od kwietnia br. realizuje projekt Polskiej pomocy rozwojowej 2013 pn:
„Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji
otoczenia biznesu w Regionie Kachetia” na łączna kwotę 133 938 zł. Celem projektu jest
wzmocnienie implementacji polityki rozwoju gospodarczego Regionu Kachetia poprzez wsparcie
władz administracyjnych i instytucji otoczenia biznesu oraz samych przedsiębiorców w zakresie
kształtowania wizerunku gospodarczego regionu. W perspektywie długoterminowej, realizacja
projektu ma na celu podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu, co wpłynie
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na podniesienie poziomu jakości życia jego mieszkańców. W ramach realizacji projektu w dniach od
10 do 13 września br. Województwo Podkarpackie wspólnie z Polsko – Gruzińskim Centrum
Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości w Telavi zorganizowało w Regionie Kachetia polsko –
gruzińskie dni przedsiębiorczości. W ramach przedsięwzięcia w czterech miejscowościach: Telavi,
Gurjaani, Sighnaghi oraz Kvareli odbyły się warsztaty eksperckie dla gruzińskich przedsiębiorców,
w tym przedstawicieli branży winiarskiej oraz osób zainteresowanych założeniem działalności
gospodarczej. Warsztaty zostały zorganizowane przy współudziale krajowych partnerów projektu, tj.
Izby Przemysłowo - Handlowej w Rzeszowie oraz Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia. Z ramienia
Izby Przemysłowo – Handlowej szkolenia prowadzili Pan Mieczysław Łagowski – Prezes IPH
w Rzeszowie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w UE, Pani Jadwiga Zenowicz –
Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu z zakresu przepisów celnych w obrocie gospodarczym UE
a krajami trzecimi oraz certyfikacji wyrobów przeznaczonych na rynek europejski, a także Pan Marek
Cierpiał–Wolan – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z zakresu zarządzania we
współczesnych warunkach gospodarczych. Eksperci ze Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia
przekazali natomiast gruzińskim uczestnikom warsztatów wiedzę na temat certyfikacji win,
standardów obowiązujących w UE w zakresie sprzedaży win, produktów enoturystycznych, szlaków
winnych, wsparcia małych gospodarstw winiarskich w UE, marketingu lokalnych produktów,
stowarzyszeń winiarskich i organizacji producenckich w UE oraz systemu edukacji winiarskiej w UE.
Do prowadzenia szkoleń Stowarzyszenie wytypowało Pana Bogdana Kasperka, Panią Bożenę Domino
oraz Panią Barbarę Płochocką. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony Gruzinów.
Podczas wizyty w Regionie Kachetia odbyły się także oficjalne spotkania z udziałem Marszałka
Województwa Podkarpackiego - Pana Władysława Ortyla. W dniu 10 września Pan Marszałek spotkał
się w siedzibie Administracji Regionu Kachetia z Panem Dimitrim Bochoridze – Przewodniczącym
Rady Regionu Kachetia. Z ramienia Województwa Podkarpackiego w spotkaniu uczestniczyli także
Pan Mieczysław Łagowski – Prezes IPH w Rzeszowie, Pan Marek Cierpiał–Wolan – Dyrektor Urzędu
Statystycznego w Rzeszowie, Pani Jadwiga Zenowicz – Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu oraz Pani
Maria Michur-Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy
Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Ponadto ze strony
Regionu Kachetia w spotkaniu udział wzięli Pan Konstantine Makhatelashvilin – Prezes Izby
Przemysłowo – Handlowej w Telavi oraz Pan Valerian Gremelashvili – Prezes Agencji Rozwoju
Regionalnego Kachetii. Tematem rozmów było podsumowanie dotychczasowej realizacji projektu
oraz sprecyzowanie na najbliższy okres możliwych kierunków współpracy pomiędzy Województwem
Podkarpackim oraz Regionem Kachetia. Za najbardziej perspektywistyczne dziedziny kooperacji
określono winiarstwo, turystykę, rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze. Przedmiotem
zainteresowania stron jest także wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania samorządów, udział
we wspólnych projektach Partnerstwa Wschodniego oraz wymiana studentów. Ze względu na fakt, iż
na listopad 2014 r. zostało zaplanowane podpisanie umowy stowarzyszeniowej przez UE z Gruzją,
strona gruzińska jest zainteresowana także transferem wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy
unijnych na rozwój regionu. Bardzo istotną kwestią omawianą podczas spotkania było
zintensyfikowanie polsko-gruzińskiej współpracy gospodarczej. Wg danych GUS, w okresie styczeńczerwiec 2012r. polsko-gruzińskie obroty handlowe wzrosły o 28,0% w porównaniu z analogicznym
okresem ub. r. W okresie tym Polska odnotowała dodatnie saldo wymiany handlowej w kwocie 34,7
mln USD. Ze względu na bardzo liberalne regulacje prawne w zakresie handlu zagranicznego
z rynkiem gruzińskim, Gruzja staje się coraz bardziej istotnym partnerem gospodarczym dla Polski.
W związku z powyższym, podczas spotkania przedstawiciele Izby Przemysłowo - Handlowej
w Rzeszowie oraz w Telavi podpisali porozumienie o współpracy. Podczas wizyty w Gruzji
Marszałek Województwa Podkarpackiego spotkał się także z Panem Andrzejem Cieszkowskim –
Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Gruzji, oraz przedstawicielem Okręgu
Sighnaghi. Podczas rozmów Pan Ambasador podkreślił znaczenie realizacji projektu pn.
„Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji
otoczenia biznesu w Regionie Kachetia” nie tylko dla rozwoju społeczności gruzińskiej lecz także dla
zintensyfikowania polsko-gruzińskiej współpracy.
Koszt wyjazdu: 36 210,00 zł. Refundacja w wysokości 26 564,42 zł z dotacji Ministerstwa Spraw
Zagranicznych na realizację projektu.
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13 – 15 września 2013 r., Lwów (Ukraina)
Udział w Festiwalu Partnerstwa
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Bogdan Romaniuk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Lidia Błądek – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Janusz Magoń – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Władysław Turek – Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji
Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy
Międzynarodowej
Kamil Czyż - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Iza Fac - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Elwira Sączawa - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Józef Przyszły – kierowca
Tomasz Zimny – kierowca
Krystian Zachwiej – kierowca
W dniach 13 - 15 września 2013 r. we Lwowie przebywała delegacja z Województwa Podkarpackiego
w związku z udziałem w Festiwalu Partnerstwa. Przedsięwzięcie to, zorganizowane zostało przez
Konsulat Generalny RP we Lwowie, przy współpracy władz obwodowych i miejskich Lwowa. Wizyta
była również okazją do zorganizowania pierwszego oficjalnego spotkania Marszałka Województwa
Podkarpackiego Władysława Ortyla z Przewodniczącym Lwowskiej Obwodowej Administracji
Państwowej Wiktorem Szemczukiem. Marszałek Ortyl w rozmowie podkreślał kluczowe znaczenie
umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską, której podpisanie planowane jest na listopad
b.r. W tym kontekście a także w związku z rozpoczynającą się perspektywą finansową UE 2014 –
2020 istotne jest przygotowanie wspólnych projektów, które pomogą rozwijać oba regiony i kontakty
między nimi. Celem lepszego przygotowania do tych zadań Marszałek zaproponował odbycie praktyk
w samorządzie województwa przez grupę pracowników lwowskiej administracji obwodowej.
Przewodniczący Szemczuk natomiast podkreślał, że władze obwodu lwowskiego starają się jak
najwięcej robić dla wspólnych kontaktów, począwszy od rozwijania infrastruktury przygranicznej aż
po inspirowanie współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowej. Strony uzgodniły także, że podczas
forum gospodarczego w Truskawcu w październiku b.r. dojdzie do nawiązania współpracy między
klastrami informatycznymi działającymi w obu regionach, a także będą realizowane wspólne projekty
przez Muzeum – Zamek w Łańcucie i Lwowską Galerię Sztuki, której jedną z placówek jest Pałac
Potockich. Następnie Marszałek Władysław Ortyl i Przewodniczący Wiktor Szemczuk wzięli udział
w okrągłym stole miast i regionów partnerskich Lwowa i Obwodu Lwowskiego. Zaprezentowano
wspólny dorobek i plany współpracy w wielu dziedzinach, w tym w dziedzinie kultury. Na tym polu
województwa podkarpackie i małopolskie oraz obwód lwowski odniosły ostatnio duży sukces dzięki
wpisaniu 16 drewnianych cerkwi z tych regionów na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Podczas Festiwalu Partnerstwa, który odbył się na Rynku Starego Miasta we Lwowie, mieszkańcy
oraz turyści przebywający we Lwowie mogli zapoznać się z szeroką ofertą turystyczną województwa
podkarpackiego. Na stoisku można było uzyskać informację o walorach turystycznych regionu,
a także otrzymać broszury i foldery.
Koszt wyjazdu: 4 817,10 zł
16 – 18 września 2013 r., Tatranske Mattiare (Słowacja)
VI spotkanie Grupy Roboczej ds. przyszłości Programu PL – SK 2014 -2020
Wojciech Trzaska – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Prawnego
Natalia Medyńska – Departament Rozwoju Regionalnego
Tadeusz Kasperek - kierowca
Ustalenia wypracowane na VI posiedzeniu Grupy Roboczej:
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- realizowany będzie cel tematyczny 3c, wspierający wyłącznie istniejące mikro i małe
przedsiębiorstwa (brak wsparcia dla tworzenia nowych firm);
- realizowany będzie cel tematyczny 6c (IZ skonsultuje z Komisją Europejską, czy możliwy
zakres celu 6c pozwoli na realizację wszystkich planowanych projektów dot. ochrony
przyrody i współpracy parków narodowych przy jednoczesnej rezygnacji z celu 6d);
- realizowany będzie cel tematyczny 7b;
- realizowany będzie cel tematyczny 10b;
- nie będzie realizowany cel tematyczny 11;
- realizowane będą trzy Projekty Parasolowe;
- sprawa powierzenia zarządzania jednym z Projektów Parasolowych EUWT Tatry będzie omawiana
podczas kolejnego spotkania Grupy
Koszt wyjazdu: 1 286, 54 zł
19 – 22 września 2013 r., Jaremcze (Ukraina)
Udział w konferencji „Polska i Ukraina przed wyzwaniami XXI wieku”
Marek Rainer – Departament Rozwoju Regionalnego
Józef Przyszły - kierowca
Udział w konferencji i Panelach roboczych, w tym m.in.:
Polsko-ukraińskie relacje międzypaństwowe – w poszukiwaniu modelu współpracy
instytucjonalnej,
Polska i Ukraina przed wyzwaniami XXI wieku – polityka bezpieczeństwa,
Strategia Karpacka z perspektywy transgranicznej,
Polsko-ukraińska współpraca w dziedzinie społecznej,
Dwustronna współpraca gospodarcza – szerokie możliwości i sprzyjająca koniunktura
Koszt wyjazdu: 1 080,75 zł
20 – 23 września 2013 r., Dusseldorf (Niemcy)
Promocja podkarpackich miodów.
Zofia Kasperek – Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Czesław Darłak –kierowca
W dniu 21 września 2013r. w delikatesach należących do sieci EDEKA ZU HEIDE
w Dusseldorfie, odbyła się prezentacja i promocja podkarpackich miodów. Na specjalnym stoisku
podkarpaccy pszczelarze zachęcali do degustacji. Klienci odwiedzający stoisko wystawiennicze
Województwa Podkarpackiego mogli uzyskać wiadomości o regionie podkarpackim oraz o sposobie
produkcji podkarpackiej żywności wysokiej jakości. Stoisko odwiedził również konsul RP w Kolonii
pan Stanisław Hebda. W efekcie działań promocyjnych podkarpacki miód jest już w sprzedaży w sieci
delikatesów EDEKA. Za słoiczek 250g trzeba tam zapłacić prawie 7 euro. Podkarpaccy pszczelarze
mają zapewniony zbyt na miody. Kolejne zamówienia spływają do Wojewódzkiego Związku
Pszczelarzy.
Koszt wyjazdu: 1 782,32 zł
21 – 27 września 2013 r., Dania: Ronne, Kopenhaga, Herning, Hedeheusene, Arhus,
Halstrebo.
Udział w wyjeździe studyjnym w ramach Sieci: Partnerstwo: „Środowisko dla rozwoju”
Grażyna Szafran - Ciach – Departament Ochrony Środowiska
Małgorzata Szmuc – Departament Ochrony Środowiska
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Celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w Danii
w zakresie ochrony powietrza i gospodarki odpadami. W czasie wyjazd studyjnego zapoznano się
z zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi i realizowanymi projektami dotyczącymi:
- pozyskiwania energii (np. energia z biogazu);
- ograniczania zużycie energii (budownictwo pasywne);
Ponadto zapoznano się z wdrożonymi systemami gospodarowania odpadami wraz odzyskiem energii
(spalarnie odpadów, kompostownie).
Koszt wyjazdu: 954,02 zł, wyjazd organizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna, Priorytet III, Działanie 3.1
24 – 28 września 2013 r., Odessa (Ukraina)
Misja gospodarcza do Obwodu Chersońskiego i Odeskiego
Lucjan Kuźniar – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Janusz Magoń – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Maria Michur – Ziemba - Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu
i Współpracy Międzynarodowej
W dniu 24 września 2013 r. delegacja z Województwa Podkarpackiego przebywała w Obwodzie
Odeskim. W ramach wizyty przedstawiciele Województwa oraz IPH w Rzeszowie spotkali
się z Wiceprzewodniczącym Państwowej Administracji Obwodu Odeskiego – Panem Petro
Hlycowem, podczas którego podsumowano realizację Programu Współpracy pomiędzy
Województwem Podkarpackim a Obwodem Odeskim na lata 2012-2013 oraz omówiono propozycje
wspólnych działań z Obwodem Odeskim na najbliższy okres. W ramach przyszłej współpracy
zaplanowano organizację: wizyty przedstawicieli administracji Obwodu Odeskiego w celu
przeprowadzenia szkoleń z zakresu przygotowywania wniosków projektowych finansowanych ze
źródeł UE, wizyty studyjnej dla dziennikarzy i biur podróży Obwodu Odeskiego do Województwa
Podkarpackiego w zakresie prezentacji oferty turystyczno-uzdrowiskowej Woj. Podkarpackiego
i rewizyty touroperatorów z Woj. Podkarpackiego do Obwodu Odeskiego, wizyty Stowarzyszenia
Winiarzy Podkarpacia w Instytucie Tairowa w Odessie oraz w winnicach tamtego regionu, a także
udziału przedstawicieli producentów żywności ekologicznej Obwodu Odeskiego w Targach Ekogala
w Rzeszowie (maj 2014). W związku z otrzymanym pismem przewodniczącego Rady Obwodu
Odeskiego dotyczącego zainteresowania władz terytorialnych Obwodu Odeskiego wymianą
doświadczeń w zakresie reformy samorządowej w Polsce – podjęto także decyzję odnośnie
zorganizowania takiego spotkania, połączonego z wizytą w poszczególnych samorządach
Województwa Podkarpackiego. Mając na względzie także fakt sformalizowania współpracy między
Izbą Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie i Izbą Przemysłowo- Handlową w Odessie – podjęto
rozmowy na temat zorganizowania Forum Gospodarczego regionów współpracujących
z Województwem Podkarpackim, z udziałem przedsiębiorców z Obwodu Odeskiego i instytucji
okołobiznesowych. Po spotkaniu Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Pan Lucjan
Kuźniar udzielił wywiadu dla mediów odeskich. Zaprezentował możliwości współpracy
z podkarpackimi przedsiębiorcami, a także przedstawił atuty gospodarcze i inwestycyjne
Województwa Podkarpackiego. W dniu 25 września odbyło się spotkanie z Konsul Generalną RP
w Odessie Panią Joanną Strzelczyk. Przedstawiciele Województwa Podkarpackiego omówili z Panią
Konsul perspektywistyczne kierunki współpracy z Obwodem Odeskim. W związku z organizacją
przez Konsulat Generalny RP w Odessie wizyty studyjnej dla dziennikarzy z Obwodu Odeskiego
w grudniu br. po niektórych regionach polskich, Pani Konsul zaproponowała uzupełnienie programu
wizyty o prezentację walorów turystycznych i kulturowych podkarpackiego. Kolejnym punktem
programu wizyty było spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenie Kultury Polskiej w Odessie,
którzy zadeklarowali chęć nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska
z Rzeszowa. Podjęto także rozmowy na temat możliwości udziału przedstawicieli Stowarzyszenia
w Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie oraz innych przedsięwzięciach o charakterze
artystyczno-kulturalnym, odbywających się w regionie. W dniu 25 września miały także miejsce
spotkania biznesowe, w ramach organizowanej z ramienia Województwa Podkarpackiego przez Izbę
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Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie misji gospodarczej. W siedzibie Odeskiej Regionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej (ORIPH) odbyło się spotkanie uczestników misji gospodarczej z władzami
ORIPH i przedsiębiorcami ukraińskimi. W czasie wizyty w ORIPH Prezes IPH w Rzeszowie
Mieczysław Łagowski dokonał prezentacji gospodarczego potencjału Województwa Podkarpackiego
i przy pomocy prezentacji multimedialnej, przedstawiono sprecyzowane oferty współpracy firm
podkarpackich. Przeprowadzono także rozmowy biznesowe z obecnymi przedsiębiorcami
ukraińskimi. W wyniku rozmów uczestnicy misji nawiązali kontakty z poniższymi firmami
ukraińskimi: Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe „Eko-Karpaty" dr inż. Jan Pąprowicz
– „Kholodmash” OAO, w zakresie filtrów do urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, Promost
Consulting T. Siwowski Sp. J. - Przedsiębiorstwo “Stalkanat’ w zakresie materiałów niezbędnych przy
produkcji dróg i mostów, EuroTrading EuroPromotion Podkrpacie Krzysztof Cynkarz –“Vitmark
Ukraine”, soki, posiłki dla niemowląt, „Odessa Canning Factory” – przetwory z warzyw i owoców.
Pierwszy dzień rozmów gospodarczych zakończono podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy
Izbą Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie a Odeską Regionalną Izbą Przemysłowo- Handlową.
W drugim dniu rozmów tj. 26.09.2013 r. pojawił się także nowy potencjalny kierunek współpracylecznictwo uzdrowiskowe w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków leczenia
sanatoryjnego w Województwie Podkarpackim i w województwach sąsiednich. Podczas wizyty,
pracownicy ORIPH przekazali stronie polskiej informacje o organizowanych branżowych imprezach
targowych (XIII Międzynarodowa Impreza Targowo-Konfrencyjna „Inter-TRANSPORT” 28-30 maja
2013 r. „Agro-Sphere” 27-29 listopada 2014 r.), a także o pozostałych możliwościach współpracy.
W dniu 27 września delegacja z Województwa Podkarpackiego uczestniczyła w VII
Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym "Tavrian Horizons: inwestycje ekologiczne, współpraca,
rozwój gospodarczy", podczas którego omawiane były zagadnienia związane m.in. z wdrażaniem
projektów inwestycyjnych, przemysłem zdrowotnym oraz rozwojem branży turystycznej
i rekreacyjnej, zaawansowanymi technologiami w obszarze rolnictwa i produkcji ekologicznej
żywności, czy też wydajności energetycznej. W tym samym dniu odbyło się także oficjalne spotkanie
z Gubernatorem Obwodu Chersońskiego – Panem Mykola Kstyakiem, podczas którego przedstawiono
możliwości inwestycyjne w strefach podwyższonej aktywności gospodarczej oraz możliwości
współpracy gospodarczej pomiędzy oboma regionami. Przedstawiciele Województwa Podkarpackiego
spotkali się także z przedstawicielami Domu Polskiego w Novej Kachovce. Ze względu na to, ze
członkami Domu Polskiego są profesorowi medycyny, rozmawiano na temat udziału Polonii
w Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie oraz możliwości nawiązania współpracy ze
Stowarzyszeniem Wspólnota Polska w Rzeszowie. Przedstawiciele Polonii zgłosili także
zainteresowanie współpracą z Instytutem Pielęgniarstwa i Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu
Rzeszowskiego w celu wymiany wiedzy i dobrych praktyk. W Forum Inwestycyjnym wzięli również
udział uczestnicy misji gospodarczej. Poza możliwością zapoznania się z potencjałem inwestycyjnym
regionu chersońskiego uczestnicy misji mieli okazję odbyć interesujące rozmowy gospodarcze.
Pełnomocnik mera Novej Kachovki w rozmowie z prezesem IPH wyraził zainteresowanie
możliwością realizacji wielu inwestycji w tym w budownictwie ogólnym, w zakresie oczyszczalni
ścieków i zakładów utylizacji odpadów, przez firmy budowlane z Województwa Podkarpackiego.
Prezes Izby w trakcie rozmowy
zaprezentował także potencjał budowlany Województwa
Podkarpackiego. Dyrektor zarządzający w firmie Promost Consulting T. Siwowski Sp. J oraz prezes
Izby okazję poznać głównego architekta regionu chersońskiego i omówić możliwości rozpoczęcia
współpracy w zakresie budowy dróg i mostów, jak również w zakresie budowy zakładów utylizacji
odpadów komunalnych na terytorium regionu chersońskiego. Właściciel firmy EuroTrading
EuroPromotion Podkarpacie zainteresowany dystrybucją wina z regionu chersońskiego i odeskiego,
dzięki rozmowie z pełnomocnikiem ds. inwestycyjnych, pozyskał wstępne kontakty z trzema
największymi zakładami gorzelniczymi, będącymi jednocześnie największymi hurtownikami
wyrobów alkoholowych i wina - Kniaz Trubeckoy, Zavod Belozerskiy, Tavriya. Manager grupy firm
Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe „Eko-Karpaty" dr inż. Jan Pąprowicz spotkał się
z przewodniczącym Regionalnej Rady Przedsiębiorców. Dyskutowali na temat możliwości nawiązania
współpracy w zakresie recyklingu, zielonej energii, a także produkcji filtrów dla przemysłu
spożywczego. W miejscu, w którym odbywało się VII Międzynarodowe Forum Inwestycyjne
zorganizowano także spotkanie z Chersońską Izbą Przemysłowo-Handlową, w trakcie którego
zaprezentowano sprecyzowane oferty współpracy firm podkarpackich. Na zakończenie Forum,
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przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie, udzieli krótkiego wywiadu dla
ukraińskiej telewizji TeleKanał Plus. W trakcie rozmowy z telewizją ukraińską przedstawiciele IPH
określili cel udziału firm podkarpackich w Forum, przybliżyli profile działalności firm będących
członkami delegacji, a także wyrazili zainteresowanie możliwością podjęcia działań inwestycyjnych
na terytorium regionu chersońskiego i odeskiego przez firmy podkarpackie.
Koszt wyjazdu: 23 660,40 zł
25 – 28 września 2013 r., Rzym (Włochy)
Udział w konferencji „ Zarządzanie przedsiębiorczością i innowacjami”
Anita Wnuk – Departament Rozwoju Regionalnego
Na konferencji prezentowano wyniki wdrażania projektów z zakresu przedsiębiorczości z całego
świata. Międzynarodowa konferencja dotyczyła współpracy sektora nauki z sektorem gospodarki.
Uczestnicy dzielili się doświadczeniami i wynikami badań jakie osiągali w zakresie realizowanych
projektów i prac badawczych w sektorach związanych z gospodarką swojego regionu czy kraju.
Z województwa podkarpackiego zostały zaprezentowane wyniki swoich prac badawczych w zakresie
regionalnego systemu innowacji przez przedstawicieli Partnera projektu systemowego - Wyższą
Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Koszt wyjazdu: 2 900,16 zł, źródło refundacji projekt systemowy pn. „Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013
w województwie podkarpackim”.
25 – 28 września 2013r., Sewilla (Hiszpania)
Udział przedstawicieli Lidera projektu w konferencji Concordi 2013: 4th European Conference
on Corporate R&D and Innovation
Marcin Garlak – Departament Rozwoju Regionalnego
Ewa Draus – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Konferencja była forum wymiany informacji dla przedstawicieli uczelni wyższych, JST, instytucji
otoczenia biznesu, inkubatorów przedsiębiorczości, parków naukowo – technologicznych oraz
centrów transferu technologii o międzynarodowym charakterze działalności, w zakresie możliwości
oraz barier finansowania działalności badawczo rozwojowej. Konkluzją konferencji było połączenie
sił naukowców, przedsiębiorców i administracji w celu stworzenia silniejszej sieci współpracy
wspierania prawidłowego wydatkowania europejskich instrumentów finansowych skierowanych na
B+R w latach 2014-2020.
Koszt wyjazdu 4 122,20 zł, źródło finansowania projekt systemowy pn. „Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013
w województwie podkarpackim”.
25 – 28 września 2013 r., Heraklion (Grecja)
Uczestnictwo w warsztatach (peer reviews) organizowanych przez grupę „S3Platform” pod
patronatem Komisji Europejskiej. Tematem tego spotkania była „RIS3 and Green Growth”.
Piotr Czerepiuk – Kierownik oddziału Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji
“Peer review” był przewidziany jako warsztat tematyczny pn.”Zielony wzrost a RIS3”. Uczestnikami
byli przedstawiciele świata nauki, reprezentanci sektora przedsiębiorczości i władz regionalnych.
Dyskutowano z członkami “S3 Platform” o roli ochrony środowiska w kontekście Strategii
Inteligentnych Specjalizacji. Wymieniano doświadczenia w następujących kwestiach: zielony wzrost
(eco-innowacje, innowacje przyjazne środowisku), sektor rolno-spożywczy, turystyka i energia.

132

Podczas spotkania 5 europejskich regionów: Castile and León (Spain), Crete (Greece), MoraviaSilesia (the Czech Republic), Nordland (Norway) and Umbria (Italy) zaprezentowały stan swoich prac
nad tworzeniem strategii Inteligentnej Specjalizacji. Reszta uczestników warsztatów „krytyczni
przyjaciele” oceniali prezentujące się regiony.
Koszt wyjazdu: 2 800 zł, źródło refundacji projekt systemowy „Wzmocnienie instytucjonalnego
systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie
podkarpackim”
1 – 3 października 2013 r., Malmo (Szwecja)
Prezentacja Klastra „Kraina Podkarpacie” podczas prezentacji multimedialnej oraz spotkań
B2B z udziałem przedstawicieli klastrów, instytucji firm oraz przedstawicieli władz
regionalnych z regionów Skania.
Jerzy Rodzeń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Zrealizowano ww. działania stanowiące cel wyjazdu. Dokonano promocji klastra podczas wizyty.
Nawiązano kontakty osobowe z przedstawicielami różnych podmiotów gospodarczych dla potrzeb
ewentualnej przyszłej współpracy.
Koszt wyjazdu: 3 710,31 zł. Refundacja kosztów w ramach projektu systemowego pn. „Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013
w województwie podkarpackim”.
5 – 7 października 2013 r., Bruksela (Belgia)
Tydzień Europejskich Miast i Regionów Open Days 2014. Posiedzenie ZWRP.
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego.
Katarzyna Stachowicz - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej,
Marcin Garlak – Departament Rozwoju Regionalnego
Karol Zając - Departament Rozwoju Regionalnego
Andrzej Łyszczarz – Departament Rozwoju Regionalnego
Anita Wnuk - Departament Rozwoju Regionalnego
„Open Days” – Europejski Tydzień Regionów i Miast – to coroczne kilkudniowe wydarzenie
w Brukseli organizowane wspólnie przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej
Komisji Europejskiej oraz Komitet Regionów, we współpracy przedstawicielstwami regionów i miast.
W tym roku odbyła się jedenasta edycja wydarzenia w terminie 5-7 października 2013 r. Celem
Open Days jest umożliwienie regionom i miastom Unii Europejskiej zaprezentowania się na forum
instytucji europejskich oraz przed szeroką publicznością, na którą składają się, m.in., politycy,
pracownicy administracji europejskiej, krajowej i regionalnej, eksperci, przedstawiciele środowiska
naukowego oraz dziennikarze. Przedstawicielstwa regionów i miast zawiązują tzw. partnerstwo
regionalnego, konsorcjum składające się z przynajmniej czterech, a maksimum jedenastu innych
regionów i/lub miast, z co najmniej czterech różnych państw i organizują wspólnie w Brukseli debatę
lub warsztat na jeden z tematów wiodących Open Days. Każdy z członków konsorcjum jest
dodatkowo zobowiązany zorganizować przynajmniej jedno wydarzenie w swoim własnym regionie.
Tegoroczne Open Days odbywały się w dość wyjątkowym kontekście dla Unii Europejskiej.
albowiem w drugiej połowie roku regiony i miasta Europy będą finalizować przygotowania do nowej
perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020. Obszary polityk UE szczególnie ważne dla
europejskich regionów to polityka regionalna i spójności, rozwój obszarów wiejskich i polityka
rybacka. Dlatego tegoroczne Open Days były niepowtarzalną okazją do wymiany informacji
i rozważań na temat lepszego dostosowania polityk UE do potrzeb obywateli, jeszcze zanim nowe
programy operacyjne wejdą w życie od 2014 r. Tegoroczne Open Days odbywały się pod hasłem:
„Europejskie regiony i miasta startują do 2020 roku!”. Wydarzenia koncentrowały się wokół trzech osi
priorytetowych:
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- zarządzanie zmianami 2014-20: warsztaty i debaty skupione wokół tej osi zaprezentowały
innowacyjne podejścia i nowe elementy w implementacji priorytetów tematycznych na lata 2014-20
(np. zintegrowane inwestycje terytorialne, wspólne plany działań, sposoby zarządzania, instrumenty
finansowe, uproszczenia);
- synergie i współpraca: tutaj przedstawione zostały rozwiązania dla współpracy, koordynacji
i zarządzania różnego typu źródłami finansowania – od funduszy UE, poprzez narodowe, po
regionalne);
- wyzwania i rozwiązania: warsztaty i debaty w ramach tej osi priorytetowej koncentrowały się wokół
znalezienia odpowiedzi i rozwiązań na wyzwania, którym obecnie stawiają czoła regiony. Będzie to
swoiste przekazywanie wiedzy, od regionów, które już zaimplementowały dane rozwiązania, dla tych,
które jeszcze nie wybrały odpowiedniej drogi reform i rozwoju.
Podkarpacki Park Naukowo -Technologiczny Aeropolis w Jasionce podczas tegorocznych Open
Dayów znalazł się wśród 100 wyróżnionych inwestycji finansowanych z funduszy strukturalnych.
Rzeszów zachęca innowacyjne firmy do inwestowania w Podkarpackim Parku NaukowoTechnologicznym (PPNT) Aeropolis. Z tego zaproszenia skorzystało już wiele firm, a wśród nich są
światowej klasy producenci branży lotniczej. Wizytówką Parku jest promowanie innowacyjnych
rozwiązań oraz współpraca ze środowiskiem naukowym. Aeropolis został wyróżniony w kategorii
Smart czyli uwzględniającej badania naukowe i innowacyjne rozwiązania. Aeropolis udostępniania
inwestorom w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne, udostępnia pod wynajem pomieszczenia biurowe,
produkcyjno - usługowe, produkcyjne oraz sale konferencyjne w ramach działalności Preinkubatora
Akademickiego oraz Inkubatora Technologicznego. Park zapewnia kompleksową pomoc dla
przedsiębiorców ulokowanych w PPNT, buduje sieć przedsiębiorców świadczących usługi
kooperacyjne i pomocnicze, pomaga w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym pomocowych
z Unii Europejskiej, współorganizuje Targi Pracy i Innowacji itp.
Koszt wyjazdu: 16 279,26 zł. Koszty zostały pokryte z projektu systemowego pn. „Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013
w województwie podkarpackim”
10 października 2013 r., Lwów (Ukraina)
Spotkanie z władzami Politechniki Lwowskiej w sprawie wspólnych przedsięwzięć
w ramach Programu Współpracy Trangraniczej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020
Jan Burek – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Barbara Kawa – Kancelaria Zarządu
Aleksander Wójcik – kierowca
Na spotkaniu ustalono propozycję tematów współpracy naukowej i badawczej uczelni wyższych
Województwa Podkarpackiego i Obwodu Lwowskiego dot. M.in. studentów i naukowców, organizacji
konferencji i seminariów naukowych jak równiż wykorzystanie potencjału naukowo – badawczego do
współpracy biznesu i nauki w ramach Współpracy Trangraniczej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 2020
Koszt wyjazdu: 513,78 zł
10 – 11 października 2013 r., Truskawiec (Ukraina)
Udział w XIII Międzynarodowym Forum Ekonomicznym „Globalizacja i integracja: wyzwania i
rozwiązania”
Bogdan Romaniuk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Maria Michur – Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu
i Współpracy Międzynarodowej
Dariusz Kostępski - kierowca
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Celem wyjazdu był udział w XIII Międzynarodowym Forum Ekonomicznym „Globalizacja
i integracja: wyzwania i rozwiązania” w Truskawcu. Przedstawiciele Województwa Podkarpackiego
uczestniczyli w dyskusjach panelowych oraz sesjach dot. globalizacji i integracji, wymiany dobrych
praktyk w zakresie funkcjonowania parków technologicznych i przemysłowych, współpracy
europejskiej, oraz eko-technologii. Prowadzone dyskusje dotyczyły tendencji rozwoju globalnej
gospodarki, integracji Ukrainy z gospodarką europejską, oraz poszukiwania wskazówek dla
strategicznych decyzji w kontekście zarówno globalizacji, jak i niestabilności gospodarczej.
Koszt wyjazdu: 1 855,17 zł.
13 – 16 października 2013 r., Barcelona (Hiszpania)
Udział w konferencji naukowej dotyczącej przedsiębiorczości i innowacyjności
Anita Wnuk – Departament Rozwoju Regionalnego
Konferencja naukowa w Barcelonie, pozwoliła na zapoznanie się z wynikami badań w zakresie
działań innowacyjnych i modeli ekonomicznych prezentowanych przez przedstawicieli
reprezentujących instytucje z całego świata. Wymiana doświadczeń w tym zakresie pozwoliło na
pogłębienie wiedzy, szczególnie bezpośrednio związane z wykowanymi obowiązkami.
Koszt wyjazdu: 2 641,97 zł, źródło refundacji projekt systemowy pn. „Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013
w województwie podkarpackim
13 – 18 października 2013 r., Rotterdam, Haga, Amsterdam (Holandia)
Udział w wyjeździe studyjnym w ramach sieci: Partnerstwo: „Środowisko dla rozwoju”
Michał Herdzik – Departament Ochrony Środowiska
Celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie się z technologiami stosowanymi w Holandii w zakresie
ochrony przed hałasem drogowym i kolejowym(zalecenia Unii Europejskiej dotyczące hałasu,
przegląd legislacji holenderskiej, oceny oddziaływania na środowisko, rozwiązania stosowane
wewnątrz i poza obszarami zabudowanymi, rozwiązania techniczne w transporcie
drogowym).W czasie wyjazdu studyjnego zapoznano się z zastosowanymi rozwiązaniami
technicznymi: linia kolei dużych prędkości w Bergschenhoek oraz Berkel Rodenrijs (linia w otwartym
tunelu), nisko hałasowa nawierzchnia drogowa na President Wilssonweg Ommoord, kolejowa linia
towarowa przy moście Caland oraz wzdłuż drogi Betuwe, nawierzchnia na Groene Kruisweg
w Rotterdamie, ekrany akustyczne przy autostradzie A15 w dzielnicach Portland/Carnisselanden,
ekrany akustyczne na autostradzie A16 w okolicy Dordrecht.
Koszt wyjazdu: 485,91 zł
14 – 15 października 2013 r., Żółkiew (Ukraina)
Udział w konferencji międzynarodowej „Ochrona i opieka nad zabytkami w działalności
samorządów”
Grażyna Szeliga – Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Małgorzata Sadecka - Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Udział w konferencja międzynarodowej we Lwowie z przedstawicielami ukraińskich miast
historycznych, kontynuowana w Leżajsku i Rzeszowie.
Koszt wyjazdu: 241,66 zł
16 – 24 października 2013 r., Lusaca (Zambia)
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Udział w otwarciu wystawy poświęconej Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ.
Bogdan Romaniuk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Wizyta w stolicy Zambii, Lusace, miała na celu udział w otwarciu wystawy poświęconej Kardynałowi
Adamowi Kozłowieckiemu SJ. Ekspozycja, nosząca tytuł „Z otwartymi dłońmi”, została
zaprezentowana w Muzeum Narodowym i jest kontynuacją szeregu wystaw, które do tej pory gościły
w takich miejscach jak teren byłego obozu koncentracyjnego w Dachau, Sejm RP w Warszawie,
Parlament Europejski w Brukseli, Norymberga. Honorowy patronat nad wystawą w Lusace objął
Prezydent Zambii Michael Sata. Ekspozycję uroczyście otworzył goszczący w tym czasie z wizytą
w Zambii Premier RP Donald Tusk. Stronę zambijską reprezentowali przedstawiciele tamtejszego
rządu, m.in. pierwszy Prezydent niepodległej Zambii Keeneth Kaunda, Sylvia Masebo – Minister
Turystyki i Kultury, przedstawiciele władz Lusaki, dr Friday Mufuzi – Dyrektor Muzeum
Narodowego, Abp Telesphore George Mpundu – Arcybiskup Metropolita Lusaki. W otwarciu
ekspozycji uczestniczyła liczna delegacja z Polski: ks. Tomasz Lis – reprezentant Ordynariusza
Diecezji Sandomierskiej Bp Krzysztofa Nitkiewicza, przedstawiciele Zarządu Fundacji im. Księdza
Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” a także, Jan Wieliński – były, wieloletni
Ambasador Polski w Zimbabwe i Członek Rady Programowej Fundacji, ks. dr Waldemar Cisło –
Dyrektor Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Julita i Rafał Wieczyńscy –
twórcy filmu o Kardynale Kozłowieckim, Józef Kardyś – Starosta Powiatu Kolbuszowskiego, Jerzy
Wilk – Wójt Gminy Majdan Królewski, Bogusław Godek – Przewodniczący Rady Gminy Majdan
Królewski, Krystyna Wróblewska – Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, ks. Wiktor Tokarski OFM z Diecezji Rzeszowskiej, ks. dr Stanisław Cieślak SJ –
jezuita z Krakowa. Podczas pobytu w Zambii Pan Bogdan Romaniuk, Członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego uczestniczył w spotkaniach wynikających z programu przygotowanego przez Konsula
honorowego RP w Lusace. Odbył rozmowy z Michaelem Chilufya Sata, Prezydentem Zambii,
dyskutowano na temat możliwości udzielenia wsparcia finansowego oraz organizacji pomocy
materialnej dla szkół i szpitali w Zambii. Następnie uczestniczył w spotkaniach z Abp Telesforem
Mpundu, a także z Abp Julio Muratem nuncjuszem apostolskim w Zambii i Malawi, podczas których
poruszano kwestie związane z ewentualną beatyfikacją Księdza Kardynała Kozłowieckiego. Program
wizyty obejmował również wizytę w otwartym przez episkopat szpitalu o zasięgu ogólnokrajowym
im. Kardynała Adama Kozłowieckiego. Pierwsze plany budowy obiektu zakładały, iż będzie to
miejsce opieki dla chorych duchownych, ale ostatecznie zdecydowano, że powstanie szpital oferujący
specjalistyczną pomoc wszystkim. Szpital dysponuje oddziałem radiologicznym, dentystycznym,
okulistycznym, chirurgicznym oraz laboratorium. W kolejnej fazie obok innych oddziałów powstanie
przychodnia. Szpital będą prowadziły indyjskie siostry ze zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej.
Ponadto członkowie delegacji odwiedzili Livingstone, Dom Dziecka w Kasisi prowadzony przez
polskie siostry zakonne ze zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie
Poczętej, który od niemal 100 lat jest największą tego typu placówką w Zambii. W chwili obecnej
dom dziecka ma oddzielne skrzydło dla niemowląt i młodszych dzieci, mały dom dla starszych
dziewcząt, dom dla dzieci ulicy i dwa skrzydła dla dzieci zarażonych HIV/AIDS. Placówka
prowadzona jest przez siedem polskich sióstr, osiem sióstr z Zambii i około piętnastu zambijskich
matek zastępczych. Pobyt podkarpackiej delegacji w Zambii był swoistego rodzaju hołdem dla
cenionego nie tylko przez polskie duchowieństwo kardynała. Adam Kozłowiecki był dla wielu nie
tylko wybitnym misjonarzem ewangelizującym na czarnym lądzie, ale wręcz ambasadorem
uniwersalnych wartości chrześcijańskich na świecie, płynących z nauki kościoła katolickiego.
Koszt wyjazdu: 6 203,85 zł
24 – 27 października 2013 r., Podgorica (Czarnogóra)
Udział w Forum Gospodarczym i Dniach Polskich w Podgoricy
Piotr Kwaśniak - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Sylwia Tęcza - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej

136

Obecność województwa podkarpackiego podczas Dni Polskich i Forum Gospodarczego w Podgoricy
umożliwiła prezentację regionu, nawiązanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami
czarnogórskich władz samorządowych i przedsiębiorcami. W ramach działań przeprowadzonych
w trakcie trwania Forum Gospodarczego i Dni Polskich zorganizowano stoisko promocyjne
z materiałami reklamowymi o województwie, jak również zapewniono udział (za pośrednictwem
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego) 10 przedstawicieli podkarpackich firm
zainteresowanych wymianą handlową z firmami z rynku czarnogórskiego. W trakcie trwania forum
przedstawiciele Województwa Podkarpackiego, na czele z biorącym udział w delegacji Januszem
Magoniem, Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego spotkali się oraz odbyli
rozmowy z Ambasador Czarnogóry Grażyną Sikorską oraz Konsulem Agnieszką Klasą. Ponadto
delegacja podkarpacka spotkała się również m.in. z przedstawicielami czarnogórskiego miasta Cetnije.
Wykazywali oni zainteresowanie pozyskaniem firm polskich, które chciałyby zaistnieć na rynku
czarnogórskim. Szczególne zainteresowanie wzbudziła branża spożywcza reprezentowana m.in. przez
przedstawiciela RZRR. Podczas rozmów poruszane był również kwestie turystyczne, związane
z opracowaniem szczególnej oferty dla Polaków, chcących odwiedzić Miasto Cetnije. Pojawiły się
propozycję współpracy z podkarpackimi biurami turystycznymi. Podjęte zostały również rozmowy
z przedstawicielem lotniska w stolicy Czarnogóry - Podgoricy. W związku ze zwiększającym się
zainteresowaniem atrakcjami turystycznymi Czarnogóry powstała propozycja nawiązania negocjacji
odnośnie połączeń lotniczych pomiędzy Rzeszowem a Podgoricą w sezonie letnim. Przedstawiciel
RARR zobowiązał się do zebrania dalszych informacji w tej kwestii i kontynuacji rozmów. Swoją
ofertę i deklarację pomocy polskim przedsiębiorcom przekazali na ręce pracownika RARR –
u przedstawiciele Agencji CEED Consulting. Firmy uczestniczące w Forum Gospodarczym (Meblo
System, Furnichil FPHU, „Meble Chilik”, Blux Cosmetics, NTB, Why Not Travel, Stomil Sanok, Res
Eco, Spółdzielnia Socjalna Keppka, ML System) przeprowadzili szereg rozmów z reprezentującymi
odpowiednie branże przedstawicielami firm czarnogórskich. Podkarpaccy przedsiębiorcy podjęli
rozmowy m.in. z przedstawicielami następujących firm z Czarnogóry: Monte Solar, HTP Mimoza
AD, Celebic D.o.o., Shop Commerce International D.o.o., Drvomont D.o.o., Incognito, OLUK,
Stadion D.o.o. Tivat Adriatic Fair oraz z przedstawicielami Krajowej Izby Gospodarczej Czarnogóry,
która ma służyć pomocą w dalszej współpracy pomiędzy firmami.
Koszt wyjazdu: 11 658,17 zł.
28 – 29 października 2013 r., Lwów (Ukraina)
Udział w II spotkaniu Komitetu Programującego program współpracy Transgranicznej Polska –
Białoruś – Ukraina 2014 – 2020
Jerzy Rodzeń- Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego
Marek Rainer – Departament Rozwoju Regionalnego
Józef Przyszły - kierowca

Prezentacja stanu realizacji PWT PL – BY – UA 2007 – 2013,
Prezentacja regulacji odnoszących się do programów Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa oraz analizy społeczno ekonomicznej,
Wstępna dyskusja na temat obszaru geograficznego programu, dużych projektów
infrastrukturalnych i systemu instytucjonalnego,
Wstępna dyskusja na temat obszarów i celów tematycznych programu,
Dyskusja na temat planu dalszych prac komitetu Programujacego.
Koszt wyjazdu: 1 004,14 zł
29 – 30 października 2013 r., Lwów (Ukraina)
Udział w spotkaniu polsko – ukraińskiej grupy roboczej ds. turystyki
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Jarosław Reczek – Dyrektor
Międzynarodowej
Marek Antonik – kierowca

Departamentu

Promocji,

Turystyki,

Sportu

i

Współpracy

W trakcie posiedzenia polsko – ukraińskiej grupy roboczej ds. turystyki podsumowano dotychczas
zrealizowane projekty. Przedstawiciel woj. podkarpackiego zwrócił się z prośbą o interwencję ze
strony rządu ukraińskiego celem skrócenia terminu operacji bankowych w projektach wspólnych
(który obecnie wynosi do 6 miesięcy dla jednej operacji w obrocie międzynarodowym). Podczas
polsko – ukraińskich warsztatów turystycznych, które odbyły się w siedzibie Lwowskiej Izby
Przemysłowo – Handlowej, odbyła się prezentacja turystyczna województwa wraz z propozycjami
polsko – ukraińskich projektów turystycznych.
Koszt wyjazdu: 965,48 zł
5 – 9 listopada, Turyn (Włochy)
Udział w Dniach Polskich w Turynie „Festiwal nowych technologii – odkryj Polskę”
Bogdan Romaniuk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Małgorzata Kwiatkowska- Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Marcin Garlak – Departament Rozwoju Regionalnego (refundacja w ramach projektu 92,5% kosztów).
Krystian Zachwiej – kierowca
Festiwal nowych technologii – odkryj Polskę”, bo tak zostało nazwane wydarzenie, zorganizowane
przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polski w Rzymie, miało na celu ukazanie
Polski, przede wszystkim, jako miejsca atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym. Wybór Turynu –
stolicy Regionu Piemont, nie był przypadkiem. Piemont, podobnie jak Podkarpackie, jest miejscem
dynamicznego rozwoju sektora lotniczego, informatycznego i nowych technologii. Głównym punktem
Festiwalu, były dwa seminaria poświęcone sektorowi ICT oraz sektorowi lotniczemu. Uczestniczyli
w nich przedstawiciele polskich i włoskich władz, instytucji biznesu, eksperci oraz przedstawiciele
podkarpackich firm sektora ICT oraz lotniczego. Potencjał inwestycyjny Polski został ukazany na
przykładzie województwa podkarpackiego i województwa lubelskiego. Panelom towarzyszyły
dwustronne rozmowy polskich i włoskich przedsiębiorców na temat możliwości współpracy
i wzajemnej wymiany doświadczeń. Województwo Podkarpackie reprezentowały kastry: Dolina
Lotnicza oraz Informatyka Podkarpacka. Spotkanie zaowocowało podpisaniem listów intencyjnych
o współpracy pomiędzy Torino Wireless, Informatyką Podkarpacką i Klastrem Wschodnim
(województwo lubelskie) oraz Doliną Lotniczą, klastrem lotniczym z Piemontu (Distretto
Aerospaziale Piemonte) i włoskim klastrem technologii lotniczych - CTNA. Wśród członków
delegacji z województwa podkarpackiego był również Rektor Politechniki Rzeszowskiej, prof. Marek
Orkisz, który w trakcie rozmowy ze swoim odpowiednikiem, rektorem Politechniki Turyńskiej,
poruszył kwestię nawiązania współpracy obydwu uczelni. Współpraca miałaby się koncentrować
głównie na wymianie studentów i kadry naukowej. Dniom Polskim w Turynie, towarzyszyły ponadto
imprezy przeznaczone dla szerszego grona odbiorców: koncert muzyki elektronicznej, spotkanie
z laureatem Oscara Zbigniewem Rybczyńskim i przegląd jego twórczości filmowej, wystawa
przedstawiająca historię złamania niemieckiego kodu Enigma przez polskich matematyków podczas II
wojny światowe
Koszt wyjazdu: 9 362,54 zł. Refundacja w ramach zadania nr 6 „Promocja projektu systemowego
i innowacyjnego woj. podkarpackiego”, projektu systemowego pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego
systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie
podkarpackim”.
5 – 10 listopada 2013 r., Miami (Floryda)
Udział w Międzynarodowej wystawie i kongresie dotyczącym lotniczego transportu towarowego
oraz frachtu morskiego., Podpisanie Deklaracji o współpracy pomiędzy lotniskami w Miami
oraz w Rzeszowie.
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Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Katarzyna Stachowicz - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Wyjazd do Miami obejmował następujące działania:
- Zwiedzanie Targów dot. Transportu Cargo
- Podpisanie Deklaracji o współpracy pomiędzy lotniskami
- Spotkanie techniczne z Pracownikami Lotniska Miami
- Zwiedzanie infrastruktury lotniska
- Zwiedzanie infrastruktury magazynowej wokół lotniska – bezpośrednie kontakty z firmami
logistyczno-transportowymi
- Zwiedzanie Stefy Bezcłowej Miami
- Spotkanie techniczne z władzami Strefy
- Zwiedzanie Portu Morskiego Miami
- Spotkanie techniczne z władzami Portu
- Rozmowy robocze z przedstawicielami Polsko – Amerykańskiej Izby Handlowej
- Spotkanie z Konsul Honorową RP w Miami
- Spotkanie z władzami miasta Doral
- Informacja nt. targów Camacol (czerwiec 2014)– forum izb gospodarczych, org. handlowych oraz
rządowych agencji zajmujących się wymianą towarów i usług. Celem jest umożliwienie
bezpośrednich kontaktów pomiędzy firmami Ameryki Łacińskiej, Florydyi reszty świata. Do końca
grudnia br. województwo ma zgłosić firmy do udziału w Targach.
- końcem stycznia planowane jest spotkanie przygotowawcze Camacol połączone w czasie z Balem
Charytatywnym organizowanym przez Konsul Honorową Blankę Rosenstiel.
Koszt wyjazdu: 16 606, 49 zł
7 – 9 listopada 2013 r., Bruksela (Belgia)
Udział w warsztatach „Regions as notes of New growth through smart specialisation”
Anita Wnuk – Departament Rozwoju Regionalnego
Warsztaty miały na celu wskazanie regionom oraz instytucjom odpowiedzialnym za inteligentne
specjalizacje zmianę podejścia w myśleniu w kreowaniu polityki innowacji. Zdiagnozowano, że sektor
publiczny jest podmiotem, który ma wysłać impuls dla rozwoju potencjału innowacyjnego poprzez
dostępne narzędzia. Podkreślano również konieczność szkoleń przedsiębiorców, gdyż to stanowić
będzie sukces w rozwoju zdolności innowacyjnych. Unia Europejska będzie promować model
współpracy wszystkich uczestników systemu inteligentnych specjalizacji, szczególnie dialog
pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i sferą B+R. Należy również wziąć pod uwagę aby przy
identyfikacji inteligentnych specjalizacji wykorzystać program Horyzont 2020 oraz kreować
inteligentne specjalizacje jako czynnik wartości dodanej.
Koszt wyjazdu: 1728,59 zł refundacja kosztów z projektu systemowego pn. „Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013
w województwie podkarpackim”.
11 – 15 listopada 2013 r., Sankt Petersburg (Rosja)
Udział w Międzynarodowych Targach Żywności Peterfood w Sankt Petersburgu
Maria Michur – Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu
i Współpracy Międzynarodowej
Udział podkarpackiej delegacji miał na celu przeprowadzenie działań promocyjnych podkarpackich
produktów spożywczych oraz przedstawienie atutów gospodarczych regionu. Województwo
Podkarpackie podczas targów reprezentowali: Lidia Błądek Wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Podkarpackiego, Fryderyk Kapinos –przewodniczący Komisji Gospodarki

139

i Infrastruktury Sejmiku Województwa oraz Maria Michur – Ziemba – Zastępca Dyrektora
Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Województwo Podkarpackie miało
możliwość zaprezentowania się na stoisku promocyjnym Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu, gdzie można było zdobyć oferty współpracy
podkarpackich firm, jak również informacje o regionie i produkowanych tu wyrobach spożywczych.
Strona rosyjska zainteresowana była firmami produkującymi wyroby mięsne, cukiernicze, przetwory
warzywno – owocowe, jak również mrożonki. Dużo pytań kierowanych było pod adresem prężnie
działających w naszym regionie Podkarpackiego Klastra Rolno – Spożywczego i Podkarpackiego
Klastra Żywności Ekologicznej. W trakcie pobytu w Sankt Petersburgu podkarpacka delegacja wzięła
udział w specjalnej wideokonferencji z przedstawicielami Republiki Komi. Podczas rozmowy
poruszane były kwestie związane z ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii oraz
współpracą klastrów i firm reprezentujących branżę rolno – spożywczą. Podczas pobytu delegacja
podkarpacka spotkała się ponadto z Konsulem Generalnym RP w Sankt Petersburgu Piotrem
Marciniakiem oraz Kierownikiem Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP
w Sankt Petersburgu Henrykiem Busztą. Obaj zadeklarowali pomoc w ramach pracy WPHiI we
wzajemnych działaniach na rzecz poszerzania współpracy handlowej i gospodarczej pomiędzy
polskimi i rosyjskimi firmami. W trakcie rozmów z Konsulem poruszano propozycje nawiązania
współpracy z rosyjskimi regionami, w tym z Krajem Ałtajskim oraz z Regionem Pskowskim w Rosji.
Podjęto rozmowy na temat możliwości nawiązania współpracy. Okazją do tego będzie wizyta
przedstawicieli Kraju Ałtajskiego na Podkarpaciu w marcu 2014 r. Targi Peterfood, które co roku
odbywają się w tym mieście są jednym z największych wydarzeń w branży spożywczej w północno zachodnim Regionie Rosji, są również najlepszą możliwością do nawiązania kontaktów biznesowych
oraz promocji własnej produkcji.
Koszt wyjazdu: 3 135,94 zł
11 – 17 listopada 2013r., Szwajcaria
Zapoznanie się z funkcjonowaniem szwajcarskich gospodarstw edukacyjnych w kontekście
implementacji ciekawych prezentowanych rozwiązań oraz wdrożenie dobrych praktyk
mających na celu wykreowanie marki produktów tradycyjnych na Podkarpaciu
Adam Skiba – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Wojciech Słowik - Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zorganizował wyjazd studyjny do
gospodarstw znajdujących się we włoskojęzycznej, południowej części Szwajcarii w kantonie Tessyn
(Ticino) położonej nad jeziorem Maggiore. Przedsięwzięcie było częścią projektu pt.: „Szwajcarskie
gospodarstwa edukacyjne inspiracją dla innowacyjnych działań jednostek samorządowych w Polsce
na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu
Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów
Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Głównym celem projektu jest utworzenie
partnerstwa polsko-szwajcarskiego pomiędzy instytucjami podlegającymi urzędom marszałkowskim
województw: podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego ze szwajcarskim
Stowarzyszeniem Rolników Tessyńskich w celu poznania dobrych praktyk w zakresie budowania
systemu wsparcia dla prowadzenia edukacji w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych. Celem
wyjazdu było zapoznanie się z funkcjonowaniem tamtejszych gospodarstw edukacyjnych
w kontekście implementacji ciekawych prezentowanych rozwiązań oraz wdrożenie dobrych praktyk
mających na celu wykreowanie marki produktów tradycyjnych na Podkarpaciu. Wizyta studyjna dała
możliwość zapoznania się z funkcjonującym szwajcarskim modelem promocji regionu, swoistym
sposobem eksponowania walorów przyrodniczych, produktów regionalnych oraz propagowania
pakietu usług agroturystycznych. Wyjazd umożliwił uczestnikom zdobycie cennej wiedzy oraz
wymianę doświadczeń pomiędzy polskimi i szwajcarskimi właścicielami zagród edukacyjnych.
Możliwość dzielenia się uwagami z rolnikami szwajcarskimi oraz wykorzystanie ich doświadczeń
szwajcarskich rolników z pewnością znajdzie w wielu gospodarstwach agroturystycznych również na
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Podkarpaciu. Trudne warunki, w jakich swoja działalność prowadzą rolnicy szwajcarscy jest
czynnikiem motywującym do bardziej efektywnego sposobu wykorzystania malowniczych terenów
Podkarpacia (co często podkreślali biorący udział w wyjeździe przedstawiciele gospodarstw
agroturystycznych) oraz będzie sprzyjać rozwojowi usług edukacyjnych w naszym regionie, jak
również przyczyni się do realizacji dalszych wspólnych projektów Polsko – Szwajcarskich.
Koszt wyjazdu: 1001,46 zł
12 – 14 listopada 2013 r., Rzym (Włochy)
Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Ulmów.
Bogdan Romaniuk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Małgorzata Kwiatkowska - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Podczas środowej audiencji generalnej (13.11.2013), Ojciec Święty Franciszek, pobłogosławił kamień
węgielny pod budowę Muzeum Polaków Ratujących Życie Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny
Ulmów. Muzeum powstaje we wsi Markowa k. Łańcuta.
Koszt wyjazdu: 6 416,08 zł
12 – 14 listopada 2013 r., Preszow (Słowacja)
Udział w spotkaniu roboczym oraz objeździe studyjnym TOURAGE INTERREG IV C
Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji,
Międzynarodowej
Marek Rainer – Departament Rozwoju Regionalnego
Monika Gotkowska – departament Organizacyjno - Prawny
Kamil Pelc - kierowca

Turystyki,

Sportu

i

Współpracy

Wizyta studyjna – zapoznanie się z dobrymi praktykami słowackiego partnera projektu TOURAGE
Spotkanie robocze – kwestie bieżące związane z realizacja projektu
Koszt wyjazdu: 1 488,14 zł
12 – 18 listopada 2013 r., Bruksela (Belgia)
Udział w Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels
Innova 2013”. Zaprezentowanie i zgłoszenie do międzynarodowego konkursu wynalazku
z województwa podkarpackiego. Działanie realizowane w partnerstwie z Politechniką
Rzeszowską.
Sylwester Pokrywka – przedstawiciel Domu Polski Wschodniej w Brukseli
Marek Antonik – kierowca
Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA”,
które odbyły się w dniach 14 – 16 listopada 2013 r. w Brukseli są prestiżowym, międzynarodowym
wydarzeniem w zakresie wynalazczości, nowoczesnych technologii i wdrażaniu postępu technicznego.
Skupiają one największe instytuty naukowe na świecie, firmy i konsorcja przemysłowe, jak również
regiony z różnych stron świata. Udział Województwa Podkarpackiego w tym przedsięwzięciu był
okazją do przeprowadzenia działań budujących wizerunek Podkarpackiego, jako jednego z najbardziej
innowacyjnych regionów w Europie Wschodniej, charakteryzującego się wysokim poziomem
nowoczesnych rozwiązań w nauce i przemyśle, oferującego atrakcyjne kierunki kształcenia. Na
stoisku wspólnie z Województwem Podkarpackim zaprezentowała się również Politechnika
Rzeszowska. Miniaturowy system sterowania i nawigacji dla platform latających, czyli wynalazek
który naukowcy zabrali ze sobą do Brukseli to urządzenie reprezentujące lotnictwo, które w naszym
regionie stanowi jeden z sektorów wysokiej szansy. Wynalazek cechuje wysoki poziom
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innowacyjności i nowoczesności oraz przydatności, ponadto wpisuje się w koncepcję inteligentnych
specjalizacji regionu. Podkarpacki wynalazek został nie tylko bardzo wysoko oceniony przez
międzynarodowe jury, ale zdobył złoty medal.
Koszt wyjazdu: 24 001,84 zł. Kwota 21 095, 25 zł została pokryta w ramach środków Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
17 – 19 listopada 2013 r., Bruksela (Belgia)
Udział w wizycie studyjnej pn. „Mechanizmy wsparcia rozwoju MŚP i klastrów w perspektywie
unijnej 2014-2020
Joanna Skrzypek – Departament Rozwoju Regionalnego

1. Wizyta studyjna w Greenbridge w Oostende: park naukowy, inkubator oraz energy box,
2. Zapoznanie się z możliwościami wsparcia rozwoju MŚP i klastrów w perspektywie 20142020

3. Zapoznanie się z możliwościami wsparcia w ramach programu Horyzont 2020, programu
na rzecz współpracy i absorpcji potencjału badawczo – rozwojowego w celu podniesienia
poziomu innowacyjności i konkurencyjności MŚP
4. Zapoznanie się z możliwościami wsparcia w Programie Cosme - Programme for the
Competitivness of Enterprises and SMEs.
5. Zapoznanie się z mechanizmami nawiązywania relacji międzynarodowych (narzędzia
promocji towarów i usług).
Koszt wyjazdu: 2 632,49 zł (Zwrot kosztów przelotu (1157,66 PLN) z projektu G.56 „Podnoszenie
kwalifikacji
osób
zaangażowanych
w
zarządzanie
i
wdrażanie
RPO
WP
w 2013r.”, Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP na lata 2007-2013
17 – 19 listopada 2013 r., Praga (Czechy)
Udział w Dniach Polskich w Pradze
Jarosław Reczek –
Międzynarodowej
Kamil Pelc - kierowca

Dyrektor

Departamentu

Promocji,

Turystyki,

Sportu

i

Współpracy

Odbyła się prezentacja województwa podkarpackiego, połączona z prezentacją podkarpackiej kuchni i
win oraz poczęstunkiem. W imprezie uczestniczyło ok. 300 osób, w tym przedstawiciele mediów i
branży turystycznej.
Koszt wyjazdu: 1 793,92 zł
25 – 29 listopada 2013 r., Rzym (Włochy)
Uczestnictwo w specjalistycznym benchmarkingowym szkoleniu organizowanym przez
Ministerstwo Gospodarki dla ekspertów pracujących w projekcie „Sieć Centrów Obsługi
Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, Poddziałanie 6.2.1, Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka.
Katarzyna Chlebek – Ekspert pro-eksport w Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Szkolenie objęło m.in.:
a) prezentację funkcjonujących na terenie kraju szkolenia jednostek działających regionalnie i na
poziomie krajowym, które zajmują się bezpośrednią i pośrednią obsługą przedsiębiorstw,
instrumentami i narzędziami wspierania działalności eksportowej przedsiębiorstw.
b) Spotkania z w/w jednostkami i nawiązanie kontaktów, które później w ramach usług
informacyjnych przekazywane będą przedsiębiorcom,
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c) prezentację potencjału eksportowego województw, przygotowaną przez uczestników
szkolenia dla przedsiębiorców włoskich.
W trakcie spotkań nawiązano kontakty z:
WPHI Ambasady RP w Rzymie,
ICE – Włoska Agencja Promocji Handlu
Confindustria – Włoska Federacja Przedsiębiorców
Camera di Commercio e Industria Italo Polacca – Włosko-polska Izba HandlowoPrzemysłowa
Invitalia – Krajowa Agencja Promocji Inwestycji i Rozwoju Przedsiębiorczości
Unioncamere – Włoska Izba Handlowa.
Koszt wyjazdu: 231,24 zł (Pozostałe koszty zostały pokryte przez Ministerstwo Gospodarki)
26 – 28 listopada 2013 r., Sopron (Węgry)
Udział w bilaterala meeting zgodnie z harmonogramem zrealizowanego projektu 1130R4
MOVE ON GREEN w ramach projektu INTERREG IVC
Ewelina Pytlowany - inspektor w Departamencie Ochrony Środowiska
Natalia Soja – inspektor w Departamencie Ochrony Środowiska
Magdalena Leicht - Departament Ochrony Środowiska
Ewelina Potocka – główny specjalista w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Adam Buksiński - główny specjalista w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Czesław Darłak - kierowca
Przedstawiciele województwa podkarpackiego wzięli udział w spotkaniu, które dotyczyło
funkcjonowania kolei węgierskich oraz na którym przedstawiono zrealizowany projekt dotyczący
miejscowej kolei (system P + R, P + B, system informacji pasażerskiej, współpraca pomiędzy
przewoźnikami kołowymi, budowa nowych przystanków).
Koszt wyjazdu: 5 999,76 zł
Źródło finansowania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85%
Wkład własny: 899,97 zł
26 – 28 listopada 2013 r., Bruksela (Belgia)
Uczestnictwo w warsztatach w ramach konferencji organizowanej przez Komitet Regionów pn.
„Innowation Union – Contribution of Europe’s Regions and Cities”.
Piotr Czerepiuk – Departament Rozwoju Regionalnego
Celem spotkania było zgromadzenie kluczowych przedstawicieli instytucji europejskich, państw
członkowskich oraz reprezentantów regionów i miast UE i w tym gronie omówienie problemów
związanych z wdrażaniem flagowych inicjatyw Unii Europejskiej.
Konferencja skupiła się wokół czterech wiodących warsztatów tematycznych:
Inteligentne specjalizacje.
Innowacje, przedsiębiorczość, miejsca pracy.
Tworzenie sieci współpracy transgranicznej.
Open Innovation 2.0
Koszt wyjazdu: 2 000 zł, koszty zostały pokryte ze środków projektu systemowego pn. „Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013
w województwie podkarpackim”.
27 – 29 listopada 2013 r., Lwów (Ukraina)
Udział w Dorocznej konferencji Programu Współpracy Transgranicznej PL–BY-UA 2007-2013
„Transgraniczna Kapitalizacja”
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Irena Steciak – Departament Rozwoju Regionalnego
Tematyczna ocena zakontraktowanych projektów
Dyskusja panelowa z ekspertami zewnętrznymi na temat: zmian w perspektywie finansowej 2014
– 2020.
Wizyta studyjna – prezentacja wdrażania projektu finansowanego z środków Programu
Współpracy Transgranicznej PL–BY-UA 2007-2013
Odbyły się sesje panelowe w strefach tematycznych: regionalne strategie rozwoju /współpraca
transgraniczna, Zdrowie publiczne i czyste środowisko oraz integracja kulturalna i edukacyjna.
Koszt wyjazdu: 255,35 zł
1 – 2 grudnia 2013 r., Lwów (Ukraina)
Prezentacja Województwa Podkarpackiego podczas Szczytu Gospodarczego Polska – Ukraina
Maria Michur – Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu
i Współpracy Międzynarodowej
Justyna Dec – Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Sylwia Tęcza – Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Józef Przyszły - kierowca
Szczyt Gospodarczy Polska Ukraina został odwołany został odwołany z uwagi na sytuację polityczną
na Ukrainie.
Koszt wyjazdu: 2 019, 22 zł
3 - 4 grudnia 2013 r., Berlin (Niemcy)
Specjalistyczne szkolenie benchmarkingowe dla ekspertów Centrów Obsługi Inwestorów
i Eksporterów (COIE) w ramach projektu systemowego, pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów
i Eksporterów (COIE)”, Poddziałanie 6.2.1, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Marcin Dojnik – ekspert pro-eksport Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów woj. Podkarpackie,
Podczas szkolenia ekspert pro eksport COIE uczestniczył w następujących spotkaniach
i konferencjach:
4. Wizyta w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Polskiej Ambasady w Berlinie
5. Wizyta w Berlin Partner GmbH, spotkanie z przedstawicielami instytucji
6. Prezentacja potencjału eksportowego województw, przygotowana przez uczestników
szkolenia, Spotkanie z zaproszonymi przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji
niemieckich, Speed Networking
7. Spotkanie z przedstawicielem ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH (Regionalnej Agencji
Wspierającej Przedsiębiorców z Brandenburgii)
8. Spotkanie z przedstawicielem Berliner Volksbank eG
9. Prezentacja dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech, Paweł Wozniak,
przedstawiciel firmy Pawel Wozniak Marketing und Kommunikation
10. Spotkanie z przedstawicielami Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung
(Berlińskiego Senatu ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych)
11. Wizyta w Germany Trade and Invest (Agencja Rozwoju Gospodarczego Republiki Federalnej
Niemiec)
Koszt wyjazdu: 244,76 zł Całkowity koszt delegacji refundowany przez organizatora firmę CONART
Sp. z o.o. Koszt po stronie UMWP – 25% dziennej diety należnej uczestnikowi
tj. łącznie 244,76 PLN
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3 – 4 grudnia 2013 r., Preszow – Humenne (Słowacja)
Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Szlak Frontu wschodniego – turystyczna
aktywizacja pogranicza” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
Agata Sarna – Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Janusz Górnicki - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Tadeusz Kasperek - kierowca
Spotkanie miało miejsce w siedzibie Zarządu Utrzymania Dróg Województwa Preszowskiego a udział
w nim wzięły następujące osoby: Agata Sarna (województwo podkarpackie), Władymir Kozak (kraj
preszowski), Marek Sobko (kraj preszowski) oraz Janusz Górnicki (województwo podkarpackie).
Podczas spotkania omówione zostały efekty zrealizowanego projektu. Stronie słowackiej
przedstawione zostały fotografie prezentujące sposób oznakowania Szlaku Frontu Wschodniego po
stronie polskiej (tj. tablice informacyjne przy obiektach oraz zastosowane znaki E22). Zaprezentowane
zostały też tablice graniczne, które na 5 przejściach granicznych (Balnica, Radoszyce – Palota,
Lipowiec – Czertyżne, Barwinek, Grab – Niżna Polianka) informują o obiektach składających się na
transgraniczny Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Fotografie prezentowanych tablic
granicznych przekazane zostały słowackiemu partnerowi projektu. Przekazane zostały także powstałe
w ramach projektu foldery nt. Szlaku oraz płyty CD z opisem technicznym tablic. Osobnym punktem
spotkania było zaprezentowanie przez słowackiego partnera odpowiednich instytucji do dystrybucji
reklamującego Szlak folderu oraz płyt CD z opisem technicznym tablic.
Koszt wyjazdu: 1 491,57 zł
3 – 5 grudnia 2013 r., Bruksela (Belgia)

Udział w konferencji „Strategia makroregionalna dla Regionu Karpat”. Udział w
przyjęciu świątecznym organizowanym przez Dom Polski Wschodniej i Ambasadę RP w
Królestwie Belgii
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Katarzyna Sołek – Dyrektor Kancelarii Zarządu

Z inicjatywy europosła Tomasza Poręby w Parlamencie Europejskim 3 grudnia 2013 r. odbyła
się konferencja dotycząca opracowania strategii makroregionalnej UE dla regionu Karpat. W
wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich państw karpackich na szczeblu
centralnym jak i władz regionalnych, przedstawiciele ministerstw a także prezydencji
litewskiej, Komisji Europejskiej i Komitetu Regionów. Podczas konferencji zaznaczono, iż
Karpaty to spójny obszar, który wymaga szczególnej uwagi ze strony UE oraz
skoordynowanego wsparcia w ramach polityki europejskiej. Marszałek Województwa
Podkarpackiego, zaznaczył, że strategia karpacka stanowi ważny element rozwoju
województwa, co widoczne jest w przyjętej przez Sejmik Strategię Rozwoju Regionalnego,
w której wyraźne jest odniesienie do konieczności uchwalenia i wdrożenia strategii
karpackiej.
3 grudnia Marszałek Województwa uczestniczył również w przyjęciu świątecznym zorganizowanym
przez Dom Polski Wschodniej oraz Ambasadę RP w Królestwie Belgii. Była to również okazja do
spotkania z osobami pochodzącymi z Podkarpacia, którzy mieszkają i pracują w Brukseli.
Koszt wyjazdu: 2 288, 14 zł
6 – 12 grudnia 2013 r., Bruksela (Belgia)
Organizacja wystawy promującej efekty dobrych praktyk projektów współfinansowanych
z RPO WP.
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Robart Żołynia – Departament Rozwoju Regionalnego
Woletta Rejman - Departament Rozwoju Regionalnego
Marzena Żmuda – Departament Rozwoju Regionalnego
Wiesław Bek – Departament Rozwoju Regionalnego
Krystian Zachwiej – kierowca
Celem wyjazdu była promocja efektów dobrych praktyk projektów współfinansowanych z RPO WP
podczas konferencji "Telling the Story – Communicating European Structural and Investment Funds
2014-2020" w dniach 8 – 10 grudnia 2013 r.
Koszt wyjazdu: 20 383,75 PLN, w tym: 14 218,33 PLN – Pomoc Techniczna RPO WP
11 – 12 grudnia 2013 r., Preszow (Słowacja)
Udział w warsztatach realizowanych w ramach współnego projektu Kraju Preszowskiego
i Województwa Podkarpackiego „RegioPartner“.
Aleksandra Świder – expert pro-biz, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Rzeszowie
Rafał Baranowski - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Czesław Darłak – kierowca
Warsztaty, które odbyły się w Preszowie, miały na celu omówienie przyjętych w Polsce i na Słowacji
form obsługi inwestorów oraz zaprezentowanie doświadczeń nabytych w tej dziedzinie przez
przedstawicieli poszczególnych instytucji biorących udział w realizacji projektu „RegioPartner”. Ze
strony słowackiej w workshopie wzięli udział m.in. zaangażowani w realizację projektu pracownicy
Urzędu Samorządowego Kraju Preszowskiego, przedstawiciele Słowackiej Agencji Rozwoju
Inwestycji i Handlu SARIO, Uniwersytetu Preszowskiego oraz agencji rozwoju regionalnego z terenu
kraju preszowskiego. W trakcie spotkania porównane zostały słowacki i polski model pozyskiwania
inwestorów ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych stref ekonomicznych, przedstawiciele
agencji rozwoju regionalnego z terenu kraju preszowskiego omówili specyfikę pracy tych instytucji,
zebrani zapoznani zostali także z metodologią wyłaniania i promocji terenów inwestycyjnych typu
„brownfield”. Ponadto przedstawiciele instytucji ze strony województwa podkarpackiego zwiedzili
Preszowskie Centrum Innowacyjne, gdzie zaznajomieni zostali z zadaniami realizowanymi przez tę
instytucję, jak również zapoznali się z działalnością klastra techniki i robotyki, którego członkowie są
żywo zainteresowani współpracą z klastrami branżowymi z terenu woj. podkarpackiego. Podczas
spotkania ustalono wstępny termin kolejnego workshopu oraz konferencji.
Koszt wyjazdu: 382,64 zł
16 – 20 grudnia 2013 r., Gruzja
Trzecia wizyta monitorująca w ramach projektu PPR2013 „Podkarpackie wspomaga rozwój
regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie
Kachetia”
Maria Michur Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy
Międzynarodowej
Sylwia Tęcza - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Województwo Podkarpackie od kwietnia br. realizuje projekt Polskiej pomocy rozwojowej 2013 pn:
„Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji
otoczenia biznesu w Regionie Kachetia” na łączna kwotę 133 938 zł. W ramach realizacji projektu
w kwietniu 2013 r. w Telavi utworzono Polsko-Gruzińskie Centrum Wspierania i Promocji
Przedsiębiorczości. Zgodnie z harmonogramem projektu w dniach od 16 do 20 grudnia 2013 r. odbyła
się trzecia wizyta monitorująca projekt. Podczas wizyty podpisano z gruzińskimi partnerami projektu
Aneks nr 2 do Umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu, na podstawie którego z funduszy
pochodzących z dotacji projektowej zakupiono podczas wizyty meble (biurko, fotel biurowy oraz 5
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krzeseł) na wyposażenie Polsko-Gruzińskiego Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości
w Telavi. Ponadto, podczas wizyty dokonano przeglądu dokumentacji projektowej przygotowywanej
i gromadzonej przez gruzińskiego partnera projektu oraz przez pracownika Centrum. Podsumowano
realizację projektu oraz sporządzono niezbędną dokumentację związaną z rozliczeniem projektu.
W ramach wizyty odbyło się także spotkanie z nowo wybranym Gubernatorem Regionu Kachetia,
podczas którego podsumowano efekty realizowanego projektu i omówiono możliwość współpracy
w ramach projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2014.
Koszt wyjazdu: 6 822,62 zł. Refundacja kosztów w wysokości 5 874,16 zł z dotacji Ministerstwa
Spraw Zagranicznych na realizację projektu.
18 grudnia 2013 r., Bruksela (Belgia)
Omówienie audytu dodatkowego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, który został przeprowadzony przez
instytucje audytowi w wyniku wniosku Komisji Europejskiej z dnia 19 lipca 2013 r.
Marta Matczyńska – Dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego
Grzegorz Bartnik – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Wspólne spotkanie przedstawicieli trzech instytucji tj. Komisji Europejskiej, Instytucji Audytowej
oraz Instytucji Zarządzającej RPO WP miało na celu ustalenie sposobu wypełniania zaleceń komisji
Europejskiej (pismo z dnia 10.12.2013 r.) w odniesieniu do funkcjonowania systemu zarządzania
i Kontroli RPO WP na lata 2007 – 2013.
Przyjęto następujące ustalenia (poniżej podano skrótowo istotne):

1. Komisja Europejska otrzyma na piśmie opis działań naprawczych zmierzających do
wypełnienia rekomendacji sformułowanych w wyniku audytu dodatkowego tj. w
odniesieniu do:
– naboru wniosków ogłoszonych w sierpniu 2013 r. w działaniu 1.1 Wsparcie
kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B; bezpośrednie dotacje inwestycyjne;
2. W ramach naboru ogłoszonego we wrześniu 2013 r. w działaniu 1.4 promocja
gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat A; projekty inwestycyjne
w pismach kierowanych do beneficjentów sformułowany zostanie katalog zmian
niedopuszczalnych do uzupełnienia;
3. W kolejnych naborach ogłaszanych przez Instytucje zarządzającą RPO WP
w regulaminach konkursu mają zostać zawarte zapisy zmian niedopuszczalnych do
uzupełnienia
4. W odniesieniu do projektów firmy RESBEX Sp. z o.o., które zostały dofinansowane
z RPO WP, a w doniesieniu do której to firmy została ogłoszona upadłość, należy
przekazać informacje dot. Działań podjętych w celu odzyskania środków
wypłaconych beneficjentowi oraz zagadnienia dot. Trwałości projektu;
5. Informacje zawarte w pt. 1) do 4) będą uprzednio przekazane do akceptacji Instytucji
Audytowej oraz Instytucji Koordynującej RPO.
Koszt wyjazdu: 8 784,74 zł
18 grudnia 2013 r., Lwów (Ukraina)
Spotkanie z władzami Politechniki Lwowskiej w sprawie współpracy w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina 2013-2020 (drugie spotkanie
konsultacyjne)
Jan Burek – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Aleksander Wójcik - kierowca
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Bieżące konsultacje i uzgodnienia odnośnie wypracowania i przygotowania projektów w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina 2013-2020.
Koszt wyjazdu: 341,05 zł
W 2013 r. odbyło się 95 wyjazdów zagranicznych na łączną kwotę 652 296,24 zł.
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