SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
ORAZ PRZYJMOWANYCH OSÓB I DELEGACJI PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
I kwartał 2014 r.
(w porządku chronologicznym)
15 – 19 stycznia 2014 r., Wiedeń (Austria)
Udział w targach turystycznych - Ferien Messe
Lidia Błądek – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Władysław Turek - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Mieczysław Miazga - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Jarosław

Reczek

–

Dyrektor

Departamentu

Promocji,

Turystyki,

Sportu

i

Współpracy

Międzynarodowej
Ferien Messe Wien to największa i najbardziej prestiżowa impreza targowa w Austrii. W roku 2014 r.
swoje oferty turystyczne zaprezentowało ponad 750 wystawców z 70 krajów. Na targach
prezentowane były oferty urlopowe, oferty w zakresie spędzania wolnego czasu, zagranicznych
podróży, wycieczek edukacyjnych. itd. Polskie stoisko zorganizował Polski Ośrodek Informacji
Turystycznej w Wiedniu. Swoje oferty prezentowali przedstawiciele polskich regionów.
Województwo Podkarpackie na scenie głównej targów przedstawiło Twierdzę Przemyśl jako jedną
z najatrakcyjniejszych destylacji turystycznych regionów. Ponadto odbyto szereg rozmów
z przedstawicielami branży turystycznej, którym zaprezentowano potencjał regionu i jego ofertę
turystyczną. Delegacja spotkała się również z Panem Arturem Lorkowskim, Ambasadorem RP
w Austrii, który zadeklarował swoją pomoc przy organizacji Dnia Polskiego w Grazu. Przedsięwzięcie
miałoby na celu prezentację potencjału turystycznego i gospodarczego regionu. Dyskutowano również
na temat planowanej międzyuczelnianej wymiany studentów.
Koszt wyjazdu: 7 125,86 zł
16 – 19 stycznia 2014 r., Berlin (Niemcy)
Udział w Targach „Grune Woche”
Lucjan Kuźniar – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Lidia Rygiel – Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
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Monika Sterer – Putyło - Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Tomasz Dobrowolski – Departament Organizacyjno - Prawny
Marek Antonik – kierowca
Adam Kluz – kierowca
- rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. współpracy na przyszłość
- udział w Targach umocnił pozycję produktów pszczelich z Województwa Podkarpackiego na
rynku,
- możliwość porównania produktów z konkurencją, a także obserwacji trendów w branży
pszczelarskiej,
- spotkania i rozmowy z przedstawicielami innych krajów pozwoliły na nawiązanie wielu nowych
kontaktów,
- 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 „VIII Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych EKOGALA”
oraz Imprezy Towarzyszącej „Tradycyjne Smaki Podkarpackie” w Rzeszowie w dniach 23-25 maja
2014 r.
Koszt wyjazdu: 11 193,24 zł
29 stycznia – 2 lutego 2014 r., Miami (Stany Zjednoczone)
Udział w spotkaniu przygotowawczym targi „CAMACOL”
Bogdan Romaniuk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Katarzyna Stachowicz - Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Celem pobytu były przygotowania do czerwcowej konferencji CAMACOL organizowanej przez
dwadzieścia dwie dwunarodowe izby handlowe działające na terenie Florydy. To największe tego typu
wydarzenie odbywające się już od 35 lat w Miami. Podkarpackie firmy zainteresowane są udziałem w
targach i nawiązaniem kontaktów w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej w kontekście
planowanego utworzenia połączeń lotniczych cargo na kierunku Rzeszów – Miami. O możliwościach
polsko - amerykańskich kontaktów handlowych rozmawiano miedzy innymi z władzami Polsko –
Amerykańskiej Izby Handlowej w Miami, Ambasadorem RP w Waszyngtonie Ryszardem Sznepfem
oraz szefem Wydziału Inwestycji i Handlu Ambasady RP.

Podczas wizyty odbyły się również

spotkania
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z władzami Międzynarodowego Lotniska Miami w sprawie uruchomienia planowanych połączeń
lotniczych oraz z przedstawicielami Strefy Wolnocłowej nt. możliwości wynajęcia stałej powierzchni
ekspozycyjnej w funkcjonującym przy strefie pawilonie wystawienniczym. Podczas swojej wizyty
w Miami Członek Zarządu Bogdan Romaniuk spotkał się również z Konsul Honorową RP w Miami,
Panią Blanką Rosenstiel, będąca równocześnie założycielką Instytutu Polskiego na Florydzie. Liczne
spotkania z Polonią stworzyły naszemu województwu kolejne możliwości współpracy nie tylko
gospodarczej ale kulturowej. Pobyt w Miami był również sposobnością do spotkania się
z przebywającym tam Prezydentem Lechem Wałęsą.
Koszt wyjazdu: 16 165,00 zł
30 stycznia 2014 r., Preszow (Słowacja)
Udział w warsztatach realizowanych w ramach wspólnego projektu Kraju Preszowskiego
i Województwa Podkarpackiego „RegioPartner“.
Rafał Baranowski – Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Tadeusz Kasperek – Kierowca
Drugi workshop, zorganizowany w ramach realizacji projektu „RegioPartner”, poświęcony został
omówieniu kwestii związanych z opracowaniem i wydaniem publikacji prezentującej tereny
inwestycyjne typu „brownfield” w Kraju Preszowskim i w Województwie Podkarpackim. Uczestnicy
spotkania ustalili szczegóły techniczne wydawnictwa, w toku dyskusji określono również
merytoryczną zawartość publikacji oraz przyjęto zasady i terminy dostarczania poszczególnych
materiałów. W trakcie workshopu omówiona została także kwestia organizacji wystawy prezentującej
projekt i tereny „brownfield”. Ustalono, że wystawa opierać się będzie na materiałach zamieszczonych
w publikacji i przygotowana zostanie po konferencji podsumowującej realizację projektu (planowany
termin: czwarty tydzień lutego 2014 r.).
Koszt wyjazdu: 191,35 zł
31 stycznia – 1 lutego 2014 r., Bratysława (Słowacja)
Prezentacja Podkarpackiej Żywności i Prezentacja walorów turystycznych Podkarpacia na
Słowacji- Ambasada RP w Bratysławie pn. „ Polska – Atrakcyjny Sąsiad”
Dorota Jamrozy – Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Monika Sterer – Putyło - Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Czesław Darłak - Kierowca
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- Liczne spotkania i rozmowy z przedstawicielami handlowymi Słowacji i lokalnymi dziennikarzami
ukazało potencjał podkarpackiej żywności wysokiej jakości
Możliwe ze w przyszłości zaowocuje handlem naszymi wyrobami a bliska wymiana sąsiedzka daje
nadzieje na kontakty
- obecność podkarpackich żywności na tak prestiżowej imprezie przyczynia się do lepszej
identyfikacji regionu na rynku Słowackim , europejskim i światowym,
-

promocja

regionu

poprzez

rozpowszechnianie

folderów,

materiałów

promocyjnych

i prezentacja produktów oraz prezentacja multimedialna naszego regionu zarówno pod względem
turystycznym jak i produkcji produktów tradycyjnych przyczyni się do odwiedzenia naszego kraju
przez turystów Słowackich i zakosztowania naszych rodzimych specjałów . zaproszenie partnera
Słowackiego do odwiedzenia i zaprezentowania swoich firm nawiązania kontaktów handlowych
między obydwoma krajami na Międzynarodowych Targach Ekogala 2014
Koszt wyjazdu: 4 111, 92 zł
6 – 7 lutego 2014 r., Żylina (Słowacja)
Udział

w
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spotkaniu

Grupy

Roboczej

ds.

przygotowania

Programu

Współpracy

Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020
Jerzy Rodzeń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Marek Rainer - Departament Rozwoju Regionalnego
Józef Przyszły - Kierowca
a) Przedstawienie stanu prac nad przygotowaniem Programu;
b) Omówienie

i

zatwierdzenie

ostatecznej

wersji

projektu

Programu

(w

tym:

celów

tematycznych/priorytetów inwestycyjnych, typów działań, wskaźników, systemu wdrażania);
c) Ustalenie harmonogramu dalszych prac w odniesieniu do kolejnych etapów zatwierdzania
dokumentów programowych, w tym prognozy oddziaływania na środowisko i konsultacji
społecznych projektu Programu oraz wypracowania systemu wdrażania Funduszu Małych
Projektów;
d) Przedstawienie założeń realizacji projektów trójstronnych;
e) Dyskusja na temat proponowanych projektów flagowych;
Doprecyzowanie zakresu zadań punktów kontaktowych.
Koszt wyjazdu: 1 945,32 zł, budżet projektu TOURAGE (85% kosztów kwalifikowanych)
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11 lutego 2014 r., Preszow (Słowacja)
Spotkanie

robocze

dotyczące

realizacji

projektu

„Międzynarodowa

lekcja

historii

w setną rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny” - Funduszu Wyszehradzkiego
Maria Michur Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu
i Współpracy Międzynarodowej
Agata Sarna - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Marek Antonik – Kierowca
Spotkanie odbyło się w Urzędzie Województwa Preszowskiego oraz w Wojewódzkim Muzeum
w Preszowie. Celem wyjazdu było omówienie ze stroną słowacką (dyrektor Juraj Latta) realizacji
projektu promocyjnego dofinansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego, a dotyczącego upamiętnienia
setnej rocznicy wybuchu I Wojny Światowej. Rozmowy dotyczyły ustalenia partnera słowackiego
projektu. W trakcie pobytu odbyło się również spotkanie z dyrektorem Muzeum Województwa
Preszowskiego. Z racji tego, iż partnerem słowackim w ramach projektu nie może być instytucja
kultury, dyrektor Muzeum zaproponował i skontaktował nas z organizacją pozarządową Wojenny
Klub Beskydy z Humennego, którą to zaprosiliśmy do wspólnego złożenia wniosku projektowego.
Koszt wyjazdu: 273, 98 zł
11 lutego 2014 r., Preszow (Słowacja)
Udział w warsztatach realizowanych w ramach wspólnego projektu Kraju Preszowskiego
i Województwa Podkarpackiego „RegioPartner“.
Rafał Baranowski - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Joanna Augustyn - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Marek Antonik - kierowca
W warsztatach, zorganizowanych w ramach realizacji projektu „RegioPartner”, 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
warsztatów szczegółowo omówione zostały zagadnienia związane z podobieństwami w obsłudze
inwestorów w Polsce i na Słowacji oraz systemami wspierania inwestorów w obydwu krajach.
Poruszano także kwestie związane z różnicami metodologicznymi w wyłanianiu terenów
inwestycyjnych typu „brownfield” oraz stanem ich zagospodarowania w Kraju Preszowskim
i Województwie Podkarpackim.
Koszt wyjazdu: 182,79 zł
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12 lutego 2014 r., Lwów (Ukraina)
Przekazanie darów dla protestujących na Majdanie w Kijowie. Spotkanie w Konsulacie
Generalnym RP we Lwowie
Katarzyna Sołek – Dyrektor Kancelarii Zarządu
Daniel Kozik – Kancelaria Zarządu
Marek Antonik – Kierowca
12 lutego pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przewieźli artykuły zebrane w urzędach oraz część
darów zebranych przez Przemyski Oddział Związku Ukraińców w Polsce, do Lwowa do siedziby
Ukraińskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków, w którym zorganizowany został główny punkt
zbiórki darów dla protestujących na Majdanie w Kijowie. Wśród podarowanych rzeczy znalazły się
głównie produkty żywnościowe, ale nie zabrakło także ciepłej odzieży, śpiworów i koców.
Inicjatorem akcji wsparcia dla protestujących był Marszałek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl, który zaapelował do podkarpackich samorządów o zbiórkę produktów
żywnościowych. W urzędzie marszałkowskim zbiórka trwała od 30 stycznia do 7 lutego. Do
inicjatywy marszałka przyłączyły się także podkarpackie samorządy między innymi Urząd Miasta
Przeworska. Do Urzędu Marszałkowskiego o pomoc w transporcie darów zwróciły się także Powiat
Mielecki i Gmina Tryńcza.
Koszt wyjazdu: 262, 10 zł
14 lutego 2014 r., Nyíregyháza (Węgry)
40 – te Posiedzenie Rady Euroregionu Karpackiego
Tadeusz Pióro – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
W Nyíregyháza na Węgrzech spotkali się przedstawiciele stron krajowych Euroregionu Karpackiego
z Polski, Rumunii, Węgier, Słowacji i Ukrainy. Podczas posiedzenia został wybrany nowy
przewodniczący Rady Euroregionu Karpackiego. Został nim starosta rzeszowski – Józef Jodłowski,
jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Wybór nowego Przewodniczącego
Rady ze strony polskiej spowodował również rotację tzw. Międzynarodowego Sekretariatu
Euroregionu Karpackiego. Od 17 tego lutego funkcję tę pełni Stowarzyszenie Euroregion Karpacki
Polska w Rzeszowie. Nowy Przewodniczący Rady przedstawił priorytety polskiej prezydencji
w Radzie. Najważniejszym celem polskiej Prezydencji będzie wspieranie współpracy na rzecz
tworzenia wspólnej przestrzeni społeczno – gospodarczej na obszarze Euroregionu Karpackiego.
Podczas sesji wystąpień, ze strony polskiej, głos zabrał Tadeusz Pióro, który w swoim wystąpieniu
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dokonał prezentacji potencjału Województwa Podkarpackiego oraz zapewnił o poparciu władz
naszego regionu dla współpracy regionów karpackich. Kolejnie Wiceprezes Dawid Lasek
zaprezentował wizję rozwoju Euroregionu Karpackiego do 2020 roku na bazie Strategii „Karpacki
Horyzont 2020”.
Koszt wyjazdu: 133,22 zł
20 – 21 lutego 2014 r., Radoszyce – Humenne (Słowacja)
Spotkanie

robocze

dotyczące

realizacji

projektu

„Międzynarodowa

lekcja

historii

w setną rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny” - Funduszu Wyszehradzkiego
Agata Sarna - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Spotkanie odbyło się w Urzędzie Województwa Preszowskiego oraz w Wojewódzkim Muzeum w
Preszowie. Celem wyjazdu było omówienie ze stroną słowacką (dyrektor Juraj Latta) realizacji
projektu promocyjnego dofinansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego, a dotyczącego upamiętnienia
setnej rocznicy wybuchu I Wojny Światowej. Rozmowy dotyczyły ustalenia partnera słowackiego
projektu. W trakcie pobytu odbyło się również spotkanie z dyrektorem Muzeum Województwa
Preszowskiego. Z racji tego, iż partnerem słowackim w ramach projektu nie może być instytucja
kultury, dyrektor Muzeum zaproponował i skontaktował nas z organizacją pozarządową Wojenny
Klub Beskydy z Humennego, którą to zaprosiliśmy do wspólnego złożenia wniosku projektowego.
Koszt wyjazdu: 58, 22 zł
20 lutego 2014 r., Preszow (Słowacja)
Udział w warsztatach realizowanych w ramach wspólnego projektu Kraju Preszowskiego
i Województwa Podkarpackiego „RegioPartner“.
Rafał Baranowski – Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Józef Przyszły – Kierowca
Kolejne spotkanie warsztatowe realizowane w ramach projektu „RegioPartner” poświęcone zostało
w dużej części przygotowaniom do konferencji podsumowującej projekt, która zaplanowana została
na 26.02.2014 r. W trakcie spotkania zatwierdzono ostateczny program konferencji oraz ustalono
szczegółowy zakres poszczególnych prezentacji. Strona słowacka poinformowała również
o problemach z pozyskaniem odpowiedniej ilości obiektów typu „brownfield” do planowanej
publikacji, co skutkuje przesunięciem jej druku o co najmniej dwa tygodnie. Ponadto przedstawiciel
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Samorządowego Kraju Preszowskiego dokonał podsumowania wszelkich działań podejmowanych
w ramach dotychczasowej realizacji projektu.
Koszt wyjazdu: 116,51 zł
26 lutego 2014 r., Preszow (Słowacja)
Udział w konferencji podsumowującej realizację wspólnego projektu Kraju Preszowskiego
i Województwa Podkarpackiego „RegioPartner“
Rafał Baranowski - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Roman Ostafijczuk - Departament Rozwoju Regionalnego
Marcin Dojnik, ekspert pro-eksport, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Marcin Rzucidło - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Zygmunt Cholewiński - Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN
Jozef Przyszły – Kierowca
Celem konferencji zorganizowanej w dniu 26 lutego 2014 r. w Preszowie było podsumowanie
realizacji projektu „RegioPartner”. Na wstępie posiedzenia zaprezentowane zostały założenia
programu oraz działania podejmowane w jego ramach, w tym m.in. warsztaty dla przedstawicieli
instytucji otoczenia biznesu, inwentaryzacja terenów typu „brownfield” na Słowacji, analiza
inwestycji „brownfield” w Polsce, opracowanie wspólnej publikacji nt. terenów inwestycyjnych.
W trakcie konferencji zaprezentowana została działalność i oferta Centrum Obsługi Inwestora
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park
Wisłosan. Strona słowacka przedstawiła profile i charakter działalności wybranych instytucji
otoczenia biznesu z terenu Kraju Preszowskiego, ukazała rolę agencji IS RRA w dziedzinie wsparcia
rozwoju regionów oraz zaprezentowała rekonstrukcję pamiątki kulturowej „Tatrzańska Galeria”
w Popradzie. Konferencję zakończyła dyskusja jej uczestników z Polski i Słowacji ze studentami
wydziału Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Preszowskiego.
Koszt wyjazdu: 175,67 zł
3 marca 2014 r., Rzeszów (Województwo Podkarpackie)
Wizyta delegacji z Miami u Marszałka Władysława Ortyla
Particia Arias – Dyrektor Wykonawczy Camacol
Przedstawiciele Targów Camacol
Stephen Baldwin - aktor przebywającą na Podkarpaciu z okazji Charytatywnego Balu z Gwiazdami

8

Marszałek Województwa Władysław Ortyl oraz Członek Zarządu Bogdan Romaniuk przyjęli
w Urzędzie Marszałkowskim grupę zagranicznych gości na czele z aktorem Stephenem Baldwinem
przebywającą na Podkarpaciu z okazji Charytatywnego Balu z Gwiazdami. Wśród gości
zagranicznych znajdowała się również Particia Arias – Dyrektor Wykonawczy Camacol, tj. zrzeszenia
22 izb handlowych latynoamerykańskich, z którym Urząd Marszałkowski utrzymuje współpracę.
W trakcie spotkania rozmawiano m.in. o udziale podkarpackich firm w czerwcowych targach Camacol
organizowanych w Miami, o planach utworzenia polaczenia cargo Rzeszów – Miami o możliwościach
inwestycyjnych na Podkarpaciu oraz innych wspólnych projektach. Wcześniej goście pochodzący ze
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec złożyli kwiaty przed Pomnikiem płk Łukasza
Cieplińskiego z okazji Święta Żołnierzy Wyklętych. Goście odwiedzili również najciekawsze miejsca
Rzeszowa i okolicy w tym Zamek w Łańcucie
Koszt: 788 zł
5 marca 2014 r., Bruksela (Belgia)
Udział w otwarciu negocjacji RPO 2014 – 2020
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Adam Hamryszczak – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Spotkanie dotyczyło negocjacji dokumentów strategicznych i programowych na nowa perspektywę
finansową – Umowę Partnerstwa oraz realizujących ją programów operacyjnych z Komisją
Europejską. Omówione zostały kluczowe postulaty i oczekiwania Komisji wobec strategii
wykorzystania funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej, w tym głównie uwag da
Umowy Partnerstwa. Zaprezentowano najważniejsze punkty polskiego stanowiska negocjacyjnego
w tym zakresie.
Koszt wyjazdu: 4 260,13 zł
Koszty w całości zostały zrefundowane w ramach projektu systemowego
5 – 9 marca 2014 r., Berlin (Niemcy)
Udział w Targach ITB
Jarosław

Reczek

–

Dyrektor

Departamentu

Promocji,

Turystyki,

Sportu

i

Współpracy

Międzynarodowej
Międzynarodowe targi Turystyczne ITB Berlin to największe targi turystyczne, ważne wydarzenie dla
przedstawicieli z branży i atrakcja dla tysięcy zwiedzających. Wystawcy ITB prezentują wszystkie
grupy zawodowe związane z szeroko pojętą turystyką i podróżami. Kraje prezentują swą ofertę
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turystyczną na stoiskach narodowych, a w targach biorą też udział: międzynarodowe związki
turystyczne, krajowe i regionalne organizacje turystyczne, biura podróży, organizatorzy podróży
biznesowych, rejsów, turystyki przygodowej, ekologicznej, kulturalnej, firmy przewozowe,
hotelarskie, ubezpieczeniowe, wydawnictwa, hotele z ofertą spa, firmy zajmujące się informacją
turystyczną, technologiami i oprogramowaniem dla obsługi ruchu turystycznego i wiele innych.
Osoby reprezentujące Województwo Podkarpackie odbyły szereg rozmów z przedstawicielami branży
turystycznej, którym zaprezentowano potencjał regionu i jego ofertę turystyczną.
Koszt wyjazdu: 3 691,75
7 marca 2014 r., Rzeszów (Województwo Podkarpackie)
Wizyta Ambasadora Włoch
Na zaproszenie marszałka Władysława Ortyla do Rzeszowa przybył Riccardo Guariglia, Ambasador
Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Włoskiej w Polsce. Wizyta na Podkarpaciu była szansą na
lepsze poznanie naszego regionu, jego specyfiki i możliwości inwestycyjnych. Podczas spotkania
rozważano możliwości poszerzenia dotychczasowej współpracy Województwa Podkarpackiego
z regionem Molise, ambasador zaproponował także, aby do współpracy włączyć kolejny włoski region
Marche - położony w środkowej części „włoskiego buta”. Marszałek Władysław Ortyl zaprezentował
potencjał gospodarczy Podkarpacia, omówił wykorzystanie środków unijnych oraz nawiązał do nowej
perspektywy finansowej Funduszy Europejskich. Przedstawił także możliwości inwestycyjne
Podkarpacia w poszczególnych sektorach dla potencjalnych inwestorów z Włoch, szczególną uwagę
zwrócił na branżę lotniczą, sektor IT, rolno-spożywczy i turystyczny. Do inwestycyjnych atutów
regionu zaliczył między innymi specjalne strefy ekonomiczne i działalność Podkarpackiego Parku
Naukowo-Technologicznego w Jasionce. Ambasador szczególnie był zainteresowany możliwościami
inwestycyjnymi naszego regionu. Powiedział, że wiele włoskich firm zainteresowanych jest
inwestowaniem w Polsce, dlatego zwrócił się do marszałka z prośbą o materiały promujące biznes na
Podkarpaciu. Ambasador wyraźnie był pod wrażeniem możliwości, jakie do rozwoju biznesu oferują
specjalne strefy ekonomiczne i PPN-T w Jasionce. Wizyta na Podkarpaciu była także szansą do
spotkania się z Biskupem Janem Wątrobą, Ordynariuszem Diecezji Rzeszowskiej, Wojewodą
Podkarpackim i władzami Miasta Rzeszowa. Przed wylotem do Warszawy ambasador weźmie jeszcze
udział w prezentacji dotyczącej potencjału gospodarczego Województwa Podkarpackiego, która
odbędzie się w Inkubatorze Technologicznym Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego
AEROPOLIS w Jasionce.
Koszt wyjazdu: 524,00 zł
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9 – 14 marca 2014 r., Hanower (Niemcy)
Udział w targach CEBIT
Witold Smolik - Departament Organizacyjno Prawny
Paweł Fatyga – Departament Organizacyjno Prawny
Celem uczestnictwa na targach CEBIT 2014 była możliwość zapoznania się z nowościami
i światowymi trendami w dziedzinie informatyki oraz uzyskanie bezpośredniego kontaktu
z

inżynierami

produktu

firm

których

rozwiązania

technologiczne

są

wykorzystywane

w Urzędzie lub będą stanowić obiekt zainteresowania w perspektywie najbliższych lat. Hasłem
przewodnim tegorocznych targów było „datability” tj. zdolność wykorzystania dużych wolumenów
danych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. W związku z dużym zapotrzebowaniem systemów
informatycznych Urzędu na zasoby dyskowe naszym pierwszym celem stała się hala gromadząca
przedstawicieli firm z sektora data storage. Nieocenione okazały się konsultacje technologiczne
z przedstawicielami firm IBM, Pure Storage, EMC gdzie zaprezentowane rozwiązania rzuciły nowe
światło na tematykę składowania danych oraz realizację kopii bezpieczeństwa przy użyciu
deduplikatorów wypierających z rynku napędy taśmowe. W dalszej kolejności uwaga została
skierowana na stoiska prezentujące kompleksowe rozwiązania w dziedzinie budowy bezpiecznych
centrów obliczeniowych. Liczne prezentacje okazały się źródłem dodatkowych informacji które
pozwolą na lepsze planowanie inwestycji w tej dziedzinie. W kolejnych dniach celem stały się hale
gromadzące producentów systemów ERP będących w sferze naszych zainteresowań. Następnym
obiektem byli wystawcy prezentujący profesjonalne urządzenia skanujące wraz z funkcjonalnością
OCR które to są niezbędnym elementem każdego elektronicznego obiegu dokumentów
w administracji publicznej. W ramach konieczności zapoznania się z trendami w dziedzinie
bezpieczeństwa skorzystaliśmy z oferty wystawienniczej hali pt. „Network Security” gdzie m.in. na
nasze życzenie producent McAfee przeprowadził indywidualną prezentację rozwiązań Firewall &
IDS/IPS. Ważnym i zauważalnym uczestnikiem targów była Polska i stoisko zorganizowane przez
Ministerstwo Gospodarki z hasłem przewodnim „Poland talent IT people”. Uzyskaliśmy możliwość
zapoznania się z ofertą krajowego rynku teleinformatycznego w jednym miejscu. Na zakończenie
skorzystaliśmy z oferty hali pt. „Public sector parc” gdzie udało się nam uzyskać cenne informacje na
temat funkcjonowania projektu Libre Office podczas interesującej rozmowy z niemieckim
przedstawicielem The Document Foundation.
Koszt wyjazdu: 7763,78 zł
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25 – 27 marca 2015 r., Bruksela (Belgia)
Udział w warsztatach pn: Joining forces through smart specialisation: synergies between ESIF
and Horizon 20202 for Key Enabling Technologies
Anita Wnuk – Departament Rozwoju Regionalnego
Spotkanie warsztatowe, na którym zaprezentowano i poruszano kwestie montażu finansowego dla
jednego projektu z kilku programów operacyjnych m.in. Horyzontu 2020. Eksperci z DG Research
and Innovation a także z DG Regional Policy przedstawiali jak szczególne będzie powiązanie
pomiędzy inteligentnymi specjalizacjami oraz kluczowymi technologiami a także jak istotne będzie
zapewnienie ich współzależności w strategiach RIS3. Podkreślano również aby w dokumentach
strategicznych brane były pod uwagę zadania mające bezpośredni wpływ na rynek i gospodarkę
wykluczając tym samym działania mające wpływ jedynie na tworzenie zdolności np. potencjału
innowacyjnego. Ponadto przedstawiano studium przypadku nt. uczestniczenia partnerów prywatnych
w przygotowaniu strategii innowacji czy działań podejmowanych w zakresie wzajemnej współpracy.
Koszt wyjazdu: 1 536,01 zł koszt refundowany z projektu systemowego pn. „Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013
w województwie podkarpackim”.
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