
SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU 

MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ORAZ 

PRZYJMOWANYCH OSÓB I DELEGACJI PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU  

(W PORZĄDKU CHRONOLOGICZNYM) 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Podkarpackiego Nr 54/2014  

z dnia 4 sierpnia 2014, w sprawie wyjazdów zagranicznych realizowanych przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, został wprowadzony 

obowiązek sporządzania: 

-  instrukcji dla delegowanych za granicę, 

- sprawozdań z wyjazdów zagranicznych obejmujących udział Członków Zarządu, 

Radnych Sejmiku i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego, 

- sprawozdań z przyjmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego wizyt osób i delegacji zagranicznych. 
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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU 

MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ORAZ PRZYJMOWANYCH 

OSÓB I DELEGACJI PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

III kwartał  

(w porządku chronologicznym) 

16 lipca 2014, Lwów (Ukraina) 

Spotkanie robocze dotyczące organizacji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa  

Katarzyna Sołek – Dyrektor Kancelarii Zarządu 

Wioletta Rejman – Departament Zarządzania RPO 

Justyna Dec –  Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 

Aleksander Wójcik – kierowca 

Podczas spotkania ustalono podział obowiązków związanych ze wspólną organizacją Europejskich 

Dni Dobrosąsiedztwa na granicy polsko – ukraińskiej. 

Koszt: 574,92 zł 

27 – 30 lipca 2014, Jaremcze (Ukraina) 

Udział w posiedzeniu w sprawie projektu renowacji obserwatorium astronomicznego na górze 

Pop Iwan 

Katarzyna Sołek –  Dyrektor Kancelarii Zarządu 

Aleksander Wójcik – kierowca 

W spotkaniu dotyczącym renowacji obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan uczestniczyli 

przedstawiciele delegacji Uniwersytetu Przykarpackiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Ministerstwa Nadzwyczajnych Sytuacji oraz Iwano 

– Frankowskiej Państwowej Administracji Obwodowej. Podczas spotkania podpisanych zostało szereg 

umów dotyczących dalszej rekonstrukcji obserwatorium astronomicznego. Podpisano też statut 

polsko-ukraińskiej Fundacji Współpracy Akademickiej „Obserwatorium”, fundatorami której są Jan 

Malicki – dyrektor Studium Europy Wschodniej i Ihor Cependa- rektor Uniwersytetu Przykarpackiego. 

Podsumowano również dotychczasowe działania na rzecz odbudowy obserwatorium. Dzięki dotacjom 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 roku, udało się pokryć główny korpus budynku 

miedzianym dachem, a w 2013 roku tymczasowym dachem przykryto rotundę obserwatorium. 

Koszt: 1 272,49 zł 

29 lipca 2014, Jaworów (Ukraina) 

Udział w spotkaniu dot. możliwości realizowania wspólnych polsko-ukraińskich projektów 

Jolanta Róża Kozłowska – doradca Marszałka Województwa Podkarpackiego, 

Justyna Dec – Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 

Dariusz Kostępski – kierowca 
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Z inicjatywą realizacji wspólnych projektów transgranicznych do strony podkarpackiej zwrócili się 

przedstawiciele Rady Narodowego Komitetu Paraolimpijskiego oraz Narodowego Komitetu Sportu 

Osób Niepełnosprawnych Ukrainy. Podmioty te są zainteresowane realizacją projektów, w ramach 

których organizowane byłyby szkolenia przygotowawczo - treningowe dla paraolimpijczyków oraz 

przedsięwzięcia rehabilitacyjne i lecznicze osób z inwalidztwem zarówno z Ukrainy jak i z Polski. 

Strona ukraińska zainteresowana jest skorzystaniem ze znajdującej się na Podkarpaciu bazy sportów 

wodnych (kajakarstwo, żeglarstwo). Z kolei podkarpaccy niepełnosprawni sportowcy mieliby 

możliwość w ramach projektu skorzystania ze znajdującej się w Centrum Rehabilitacyjno – Sportowym 

Narodowego Komitetu Paraolimpijskiego Ukrainy infrastruktury do uprawiania sportów zimowych. 

Strona ukraińska wskazywała także, że udział niepełnosprawnych sportowców z Ukrainy w projekcie 

może także przyczynić się do rozpropagowania nastawienia proeuropejskiego wśród sportowców  

z Ukrainy Wschodniej. Potencjalnym partnerem w tego typu projekcie może być Ośrodek Caritas w 

Myczkowcach, który dysponuje zapleczem i wiedzą do realizacji tego typu projektów. Dyrektor 

Ośrodka Ks. Bogdan Janik, który również uczestniczył w spotkaniu,  pozytywnie ustosunkował się do 

propozycji realizacji przedsięwzięcia. Wspólnie ustalono, że w ramach projektu można zorganizować 

14 dniowe turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych sportowców. 

Strona ukraińska podjęła także temat utworzenia przejścia granicznego Boberka-Żurawin. Otwarcie 

przejścia granicznego Boberka – Żurawin ma istotne znaczenie dla rozwoju terenów przygranicznych 

Ukrainy. Dzięki otwarciu tego przejścia zwiększy się także dostęp osób niepełnosprawnych z Polski  

i UE do Zachodniego Centrum Rehabilitacyjno – Sportowego Narodowego Komitetu Paraolimpijskiego 

Ukrainy.  

Koszt: 415,77 zł 

1 sierpnia 2014, Rzeszów 

Wizyta w Województwie Podkarpackim Konsula Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie 

W dniu 1 sierpnia Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl gościł Konsula 

Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie Ivana Škorupę. Konsulowi towarzyszył Konsul 

Honorowy Republiki Słowackiej w Rzeszowie Adam Góral. Była to pierwsza wizyta Konsula 

Generalnego na Podkarpaciu po objęciu przez niego tej funkcji w lutym br. 

Podczas spotkania rozmawiano o dotychczasowych osiągnięciach w zakresie współpracy polsko – 

słowackiej oraz o planach na przyszłość. Marszałek Województwa Podkarpackiego zwrócił uwagę na 

konieczność intensyfikacji działań związanych z utworzeniem szlaku drogowego Via Carpathia, 

wyrazem czego ma być podpisanie z partnerami słowackimi memorandum o współpracy w tej 

sprawie. Wsparcia partnerów słowackich wymagają także działania, zmierzające do utworzenia  

w Rzeszowie Sekretariatu Konwencji Karpackiej, celem której jest prowadzenie wszechstronnej 

polityki i współpraca na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat. 

Mówiąc o współpracy polsko-słowackiej, nie można było pominąć kwestii realizacji projektów 

transgranicznych. Zdaniem Konsula Generalnego Województwo Podkarpackie jest liderem wśród 

polskich regionów realizujących projekty Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 

Polska-Republika Słowacka, stąd Słowacy powinni czerpać z Podkarpacia wiedzę w tym zakresie. 
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Ponadto, Konsul Generalny podkreślił, że kształtując polsko-słowackie relacje, szczególny nacisk 

kładzie na współpracę gospodarczą. 

Istotnym polem współdziałania dla obu stron jest także turystyka, w szczególności współpraca na 

rzecz promocji wspólnego dla Polski i Słowacji Szlaku Architektury Drewnianej oraz Szlaku Frontu 

Wschodniego. Jako przyszłe kierunki działań, określono również współpracę w zakresie gospodarki, 

pomiędzy polskimi i słowackimi uczelniami oraz kulturalną.   

Koszt: bez kosztów  

3 – 9 lipca 2014,  Gainesville (Stany Zjednoczone)  

Reprezentowanie Marszałka Województwa Podkarpackiego podczas Tygodnia Polskiej Kultury 

i  Biznesu w Gainesville 

Michał Tabisz – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy 

Międzynarodowej 

Wyjazd do Gainesville umożliwił zapoznanie się z potencjałem naukowym i edukacyjnym University of 

Florida, który jest otwarty na współpracę z podkarpackimi uczelniami wyższymi. Złożono wizytę  

w Santa Fe College, gdzie rozmawiano o szansach współpracy w zakresie wymiany studentów ze 

szkołami wyższymi z Podkarpacia. Podczas spotkania z przedstawicielami biznesu, dokonano 

prezentacji potencjału gospodarczego regionu ze szczególnym naciskiem na rozwój portu lotniczego 

Rzeszów – Jasionka, w tym planu utworzenia centrum logistycznego. Uczestniczono w posiedzeniu 

Rady Miasta Gainesville i w rozmowach z burmistrzem E. Braddym. 

Nawiązano kontakty z : University of Florida - prof. David W. Hahn, prof. Pedro Malave, Alice Freifeld; 

Santa Fe College - Vilma Elisa Fuentes, Paloma Rodriguez; Gainesville Area Chamber of Commerce - 

Susan Davenport, UPS Logistics - Mark Tabor, Director of Marketing;US Bioplastics - prof. Stephen 

Miller. 

Koszt: 7 568, 83 zł 

14 sierpnia 2014, Rzeszów 

Wizyta w Województwie Podkarpackim burmistrza miasta Kutina (Chorwacja)  

Burmistrz chorwackiego miasta Kutina, Andrij Rudić był gościem Bogdana Romaniuka, Członka 

Zarządu Województwa Podkarpackiego. Celem wizyty chorwackiej delegacji było omówienie 

możliwości nawiązania współpracy z jednym z podkarpackich miast. Ponadto dyskutowano na temat 

rozwoju polskich i chorwackich regionów oraz sprawnego i efektywnego wykorzystania przez 

Samorząd Województwa Podkarpackiego funduszy unijnych. 

Goście z Chorwacji mieli również okazję wysłuchać prezentacji Aleksandry Świder – z Centrum 

Obsługi Inwestorów i Eksporterów na temat tworzenia, funkcjonowania i zarządzania specjalnymi 

strefami ekonomicznymi. Uzyskali także informacje dotyczące funkcjonowania Parku Naukowo – 

Technologicznego „AEROPOLIS” oraz działającego w ramach parku Inkubatora Technologicznego. 

Na spotkaniu był również obecny Fryderyk Kapinos, Przewodniczący Komisji Gospodarki  

i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który przedstawił zasady funkcjonowania 
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Podkarpackiego Klastra Rolno – Spożywczego oraz zaprezentował możliwości współpracy w tym 

zakresie. 

W dalszej części spotkania odbyła się kurtuazyjna rozmowa z Henrykiem Pazdanem, 

wiceburmistrzem Łańcuta, podczas którego dokonano krótkiej charakterystyki zarówno Łańcuta jak  

i Kutiny. Włodarze obu miast wyrazili zadowolenie z zainicjowanych kontaktów i ewentualnej 

możliwości współpracy. 

Ponadto z uwagi na ogromne zainteresowanie gości z Chorwacji naszym doświadczeniem w zakresie 

wykorzystania środków unijnych, została przeprowadzona przez Pawła Raka oraz Pawła Hayna  

z głównego punktu informacyjnego funduszy europejskich prezentacja dotycząca regionalnych  

i krajowych programów wspierających mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.  

Koszt: 630 zł  

23 sierpnia 2014, Zadwórze (Lwów)  

Udział w uroczystościach obchodów 94 rocznicy bitwy pod Zadwórzem  

Andrzej Ćwierz –  doradca Marszalka, Kancelaria Zarządu 

Stanisław Bartnik – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

Aleksander Wójcik – kierowca  

Na uroczystościach w Zadwórzu obecni byli m.in.: Sekretarz ROPWiM Andrzej Kunert, 

przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie na czele z Konsulem Generalnym 

Jarosławem Drozdem oraz przedstawiciele władz lokalnych z Ukrainy. Obecna była także duża 

reprezentacja podkarpackiego regionu NSZZ „Solidarność. Delegacja z Podkarpacia złożyła wieniec 

od Samorządu Województwa pod memoriałem upamiętniającym bitwę pod Zadwórzem. Kwiaty 

zostały złożone również na Cmentarzu Orląt we Lwowie 

Koszt: 524, 81 zł 

31 sierpnia – 5 września 2014, Region Wenecja Euganejska (Włochy)  

Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z producentami rolnymi oraz organizacjami  

i instytucjami działającymi w sferze rolnictwa 

Adam Skiba – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem  

Józefa Tabaka – Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem  

Podczas wyjazdu zapoznano się z funkcjonowaniem gospodarstw prowadzonych przez włoskich 

rolników, w tym z podejmowaniem alternatywnych kierunków produkcji i możliwościami dywersyfikacji 

gospodarstw rolnych. Ponadto, poznano organizację i funkcjonowanie największej na terenie 

północnych Włoch Giełdy Rolnej „VERONAMARCATO” w Weronie i tradycyjnego targu włoskiego  

w Padwie oraz poznano proces produkcji i dystrybucji wina i oleju. Wyjazd pozwolił jego uczestnikom 

zdobyć cenną wiedzę oraz wymienić doświadczenia z włoskimi producentami rolnymi  

i uczestnikami rynku produktów rolno-spożywczych. Pozyskana wiedza umożliwi przenoszenie 

pozytywnych wzorców na grunt województwa podkarpackiego, zarówno zakresie produkcji  

i organizacji rynku rolnego, jak również administrowania i zarządzania rolnictwem. 
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Koszt: 840,78 zł 

3 – 4 września 2014, Trstena (Słowacja)  

Spotkanie Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej ds. Współpracy Gospodarczej 

Jerzy Rodzeń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego 

Tadeusz Kasperek – kierowca  

Podczas spotkania omówiono polsko – słowackie  stosunki gospodarcze i handlowe, rekomendacje  

i priorytety, obszary i sektory w zakresie realizacji projektów transgranicznych w ramach Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej 2014-2020. Opracowano stanowisko Grupy Roboczej. Dyskutowano nt. 

stanu i perspektyw infrastruktury transportowej na granicy słowacko-polskiej, wpływu rozwoju 

infrastruktury na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw z obu krajów. Ponadto, wymieniono 

się doświadczeniami i sprawdzonymi praktykami we współpracy przedstawicieli samorządu lokalnego 

i izb handlowych. 

Koszt: 646,85 zł 

3 – 4 września 2014, Lwów (Ukraina) 

Udział w Festiwalu Partnerstwa – wykład i prezentacja  

Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 

Janusz Skoczylas – kierowca 

Podczas spotkania dokonano prezentacji połączonej z warsztatami nt. możliwości, funkcjonowania  

i promocji szlaku architektury drewnianej na Ukrainie. 

Koszt: 494,20 zł 

5 – 7 września 2014, Suczawa, Nowy Sołoniec (Rumunia) 

Udział w odchodach Dni Polski i Dożynkach w Nowym Sołońcu 

Anna Tworz – Kancelaria Zarządu 

Jan Bury –  Kancelaria Zarządu 

Aleksander Wójcik – kierowca 

Udział w tych uroczystościach stał się wydarzeniem cyklicznym w związku z nawiązaną w 2011 r.,  

współpracą z tym regionem Rumunii. W regionie zamieszkuje duży odsetek polskiej mniejszości 

narodowej. W ramach współpracy międzyregionalnej, w części została wyremontowana Bazylika pw. 

NMP w Kaczyce (woj. Suczawa) – dotacja z MSZ. Współpraca Województwa Podkarpackiego 

z regionami rumuńskimi obejmuje przede wszystkim takie obszary jak: kultura, nauka oraz bieżąca 

współpraca z mniejszością polską. Spośród rumuńskich regionów, utrzymujących kontakt  

z Województwem Podkarpackim, najbardziej prężnie rozwija się współpraca z Województwem 

Suczawa. Natomiast od grudnia 2013 r.,województwo nawiązało współpracę z Województwem Bistrita 

– Nasaud. 

Koszt: 1 478, 76 zł 
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7 września 2014, Niżankowice, Malhowice  

Udział w Europejskich Dniach Dobrosąsiedztwa  

Katarzyna Sołek – Dyrektor Kancelarii Zarządu 

Paulina Bąk – Jachna –  Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 

W Niżankowicach, odbyła się czwarta już edycja Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa „Granica 480”.  

W imprezie wziął udział marszałek Władysław Ortyl. Wydarzenie to jest cyklicznym przedsięwzięciem 

organizowanym na polsko-ukraińskim pograniczu, przyczyniającym się do pokonywania barier 

pomiędzy społecznością polską i ukraińską, a także służące zacieśnianiu współpracy między krajami 

Unii Europejskiej, a Europą Środkowo-Wschodnią. 

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie organizatorzy podjęli decyzję o rezygnacji ze wszystkich 

działań o charakterze rozrywkowym. W ramach kontynuacji idei polsko-ukraińskich spotkań na granicy 

odbyła się msza święta w Kościele Świętej Trójcy w Niżankowicach połączona z modlitwą 

ekumeniczną za ofiary konfliktu na Ukrainie, za wolność i dobrosąsiedzkie relacje. Należy podkreślić, 

iż tegoroczne obchody Dni Dobrosąsiedztwa „Granica 480” miały niezwykle symboliczny przekaz, 

albowiem chcieliśmy podkreślić naszą solidarność z Narodem Ukraińskim i poparcie dla przemian 

demokratycznych za naszą wschodnią granicą. 

Koszt: 117,58 zł 

6 – 7 września 2014, Lwów (Ukraina) 

Udział w Polsko – Ukraińskim Festiwalu Partnerstwa 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, 

Władysław Turek – Radny Województwa 

Jarosław Brenkacz – Radny Województwa 

Maria Michur-Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy 

Międzynarodowej 

Izabela Fac – Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 

Tomasz Rusznica – Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 

Józef Przyszły – kierowca 

Tomasz Zimny – kierowca 

Celem udziału w Polsko-Ukraińskim „Festiwalu Partnerstwa" było podsumowanie dotychczasowej 

kooperacji, wyznaczenie jej nowych kierunków, a także promocja Województwa Podkarpackiego. 

Podczas pobytu we Lwowie Marszałek Władysław Ortyl spotkał się z Jurijem Turiańskim, p.o. 

Przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Podczas rozmowy omówiono 

kilka istotnych z punktu widzenia obu regionów kwestii m.in. odniesiono się do sprawy podpisania 

wspólnego protokołu wykonawczego na rok 2015, omówiono propozycję dużych projektów 

infrastrukturalnych w tym utworzenia nowego przejścia granicznego Boberka-Żurawin w kontekście 

sfinansowania inwestycji z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014 - 

2020. Ponadto Marszałek Władysław Ortyl zadeklarował wsparcie dla ukraińskich samorządów 

poprzez organizację szkoleń z zakresu aplikowania i wykorzystania funduszy 
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unijnych. Przewodniczący Jurij Turiański z zadowoleniem odniósł się do dotychczasowej 

współpracy, a także pozytywnie wypowiadał się na temat planów jej rozwoju i kontynuacji. Zapewnił 

także, iż dołoży wszelkich starań aby wszystkie postanowienia zawarte w protokole wykonawczym 

zostały spełnione z korzyścią dla mieszkańców obu regionów. Następnie Marszałek Władysław Ortyl  

i Przewodniczący Jurij Turjański wzięli udział w okrągłym stole miast i regionów partnerskich Lwowa  

i Obwodu Lwowskiego. W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostało także przez Departament 

Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego stoisko promocyjne, gdzie można było porozmawiać o atrakcjach turystycznych 

województwa, otrzymać materiały promocyjne. Podczas dwóch dni obecności na rynku lwowskim 

stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Lwowa oraz turystów. Zapytania 

dotyczyły przede wszystkim turystyki aktywnej, muzeów oraz turystyki kulinarnej. 

Koszt: 9 214,13 zł 

7 – 9 września 2014, Belgia (Bruksela) 

Udział w szóstym Forum nt. Spójności Sixth Cohesion Forum, Investment for jobs and growth, 

Promoting development and good governance in EU regions and cities 

Elżbieta Dębska – Departament Zarządzania RPO 

Radosław Tomków – Departament Zarządzania  RPO  

Pracownicy UMWP wzięli udział w Szóstym Forum nt. Spójności, które stanowiło kluczowe 

wydarzenie w ramach polityki spójności UE i związane było z publikacją przez KE kolejnego raportu 

na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Spotkanie zostało poświęcone dyskusji na 

temat jak nowe programy polityki spójności, które zostaną uruchomione w 2014 r., mogą przyczynić 

się do ożywienia gospodarki europejskiej. W latach 2014 – 2020, polityka spójności ma odgrywać 

istotną rolę w kluczowych obszarach wpływających na zrównoważony i długoterminowy wzrost 

gospodarczy.  

Koszt: 7 818, 26 zł 

15 – 16 września 2014, Bruksela (Belgia)  

Udział w konferencji „Move On Green” w ramach Programu INTERREG IVC 

Natalia Soja – Departament Ochrony Środowiska 

Ewelina Pytlowany – Departament Ochrony Środowiska 

Anna Piwowar – Departament Ochrony Środowiska 

Jacek Guzik - Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

Podczas konferencji przedstawiono wpływ projektu na Województwo Podkarpackie, podsumowano 

jego rezultaty, a także rozmawiano na temat zrównoważonego transportu. 

Koszt: 12 313,63 zł  
(projekt pokryty ze środków UE: kwota refundowana 11 316, 58 zł, kwota pokryta z budżetu 997,05 zł) 
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15 – 19 września 2014, Mediolan, Florencja, Tocco da Causaria, Rzym ( Włochy) 

Udział w wyjeździe studyjnym, którego celem było zapoznanie się ze stroną organizacyjną, 

techniczną i technologiczną inicjatyw wdrożonych na rzecz ochrony powietrza w dużych 

miastach na terenie Lombardii, Toskanii, Abruzji i Lacjum 

Grażyna Szafran –Ciach  - Departament Ochrony Środowiska 

Małgorzata Szmuc - Departament Ochrony Środowiska 

Podczas wyjazdu studyjnego zapoznano się zapoznano się z działalnością agencji ARPA  

w Mediolanie, do której zadań należy monitoring środowiska, w tym jakości powietrza, opracowywanie 

programów ochrony powietrza, a także kontrola podmiotów, edukacja i promocja, zachęcanie do 

stosowania innowacyjnych rozwiązań, sporządzenie corocznego raportu o stanie środowiska, 

inspekcje IPPC. Poznano system zarządzania transportem publicznym we Florencji, w tym strefami 

ograniczonego ruchu. 

Koszt: 1 112,50 zł 

16 – 19 września 2014, Bruksela (Belgia) 

Konferencja końcowa projektu TOURAGE INTERREG IVC, spotkanie robocze Grupy Sterującej 

i Zarządzającej Projektu 

Jarosław Reczek– Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 

Jerzy Rodzeń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego 

Marek Rainer – Departament Rozwoju Regionalnego  

Irena Steciak – Departament Rozwoju Regionalnego 

Monika Gotkowska –  Departament Organizacyjno - Prawny 

Podczas konferencji podsumowanie realizację projektu TOURAGE, przedstawiono doświadczenia  

i transfer dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu, omówiono potencjalne inicjatywy współpracy 

w perspektywie 2014-2020, zaprezentowano Program INTERREG Europa 2014-2020. Podczas 

spotkań roboczych rozmawiano na temat promocji projektu, kwestii budżetowych i raportowania. 

Koszt: 22 143,08 zł (w tym z budżetu województwa 4 134,38 zł, refundacja 18 008,70 zł) 

17 – 19 września 2014r, Belgia, Bruksela 

Wyjazd w celu przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów dotyczących notyfikacji 

projektu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych sieci cieplnej 

w Jaśle zniszczonych w trakcie powodzi w 2010 r.” przewidzianego do dofinansowania  

w ramach RPO WP 2007-2013 

Wojciech Magnowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Halina Sikora –  Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

Andrzej Czernecki – Burmistrz Jasła 

Jan Kmiecik – prezes MPGK Sp. z o.o. w Jaśle 
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Izabela Żychowska – inspektor ds. ochrony środowiska – MPGK Sp. z o.o. w Jaśle 

Na spotkaniu z Komisją Europejską w DG ds. Konkurencji przedstawiono wyjaśnienia na wątpliwości 

zgłaszane przez KE w trakcie notyfikacji ww. projektu. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 

zwrócili uwagę na dobiegający końca okres wdrażania RPO WP oraz brak możliwości wykorzystania 

środków zarezerwowanych na ww. projekt na inny cel. Przedstawiciele beneficjenta przedstawili 

zakres projektu i udzielili odpowiedzi na pytania KE. 

W efekcie spotkania, KE zadeklarowała zgodę na pozytywną notyfikację projektu, po otrzymaniu 

dodatkowych wyjaśnień na piśmie. 

Koszt: 6 527,79 zł (w całości sfinansowany w ramach projektu Pomoc Techniczna w ramach RPO 

WP) 

22 – 26 września 2014, Astana (Kazachstan) 

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   

Podczas szkolenia ekspert pro – eksport dokonał prezentacji potencjału gospodarczego Województwa 

Podkarpackiego. Prezentacja przeznaczona była dla przedsiębiorców z Kazachstanu uczestniczących 

w spotkaniu z ekspertami COIE z poszczególnych województw, po którym następowała sesja spotkań 

dwustronnych ekspertów z przedsiębiorcami. Tzw. Speed Networking. Ponadto, ekspert uczestniczył 

w spotkaniach z następującymi instytucjami:   

 - AO Kaznex Invest” (Narodowa Agencja Rozwoju Eksportu i Inwestycji) 

 - Fundusz „DAMU” Entrepreneurship Development Found 

-  KazExportGarant”  

- Narodową Izbą Gospodarczą Przedsiębiorców Kazachstanu (poznano główne zadania Izby, 

przykłady realizowanych projektów jako przykłady best practices, formy wsparcia przedsiębiorców  

w działalności eksportowej) 

- przedstawicielami Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP  

Przedstawiono prezentację potencjału eksportowego województwa przygotowaną przez Ekspertów 

COIE dla podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy gospodarczej. Ponadto odbyły się 

spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą polsko-kazachstańską 

(minimum 10 przedsiębiorstw) oraz wymianą doświadczeń, jak również z osobami reprezentującymi 

instytucje odpowiedzialne w danym kraju za realizację działań w obszarach związanych ze 

szkoleniem. Ekspert pro – eksport uczestniczył w szkoleniu „Podstawy prowadzenia działalności 

gospodarczej w Kazachstanie oraz współpracy export-import” , które obejmowało tematykę związaną 

z przepisami prawnymi i opodatkowaniem eksportu, cłami i certyfikatami towarów na rynku 

kazachstańskim i Unii Celnej, zasadami rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej, 

zatrudnieniem,  zasadami współpracy międzynarodowej, kulturą biznesu w Kazachstanie,  
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Koszt: Całkowity koszt delegacji refundowany przez organizatora firmę CONART Sp. z o.o. Koszt po 

stronie UMWP – 25% dziennej diety należnej uczestnikowi tj. łącznie 50 EURO 

22 września – 1 października 2014, USA (Nowy Jork, Miami, Atlanta) 

Udział w misji inwestycyjnej połączonej z wizytą studyjną organizowanej i finansowanej przez 

PAIiZ S.A. 

Michał Tabisz – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji Turystyki, Sportu i Współpracy 

Międzynarodowej 

Aleksandra Sapena – ekspert pro-biz, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Departament 

Rozwoju Regionalnego  

Odbyto spotkania z potencjalnymi inwestorami: 32 Advisors, American Industrial Acqusition 

Corporation, OCO, Chevron, ConocoPhillips, Koch Industries, Marathon Oil, Valero Energy, 

Schlumberger, United Oil & Gas, Halliburton, UOP LLC, Innovation Technology Hubs of the Americas, 

Metro Atlanta Chamber, Aventure Aviation. Uczestniczono w konferencjach: Polish – American 

investment dialog - prezentacja potencjału gospodarczego województwa podkarpackiego  podczas 

panelu dyskusyjnego (Michał Tabisz); Doing Business in Poland – Discover Eastern Poland” – Miami; 

Business „Opportunities in Eastern Poland w Atlancie - prezentacja potencjału inwestycyjnego  

i gospodarczego województwa podkarpackiego(Aleksandra Sapena). Ponadto, spotkano się  

z przedstawicielami Portu Lotniczego w Miami w celu utworzenia bezpośrednich połączeń lotniczych 

typu cargo pomiędzy Portem Lotniczym Rzeszów – Jasionka a Portem Lotniczym w Miami. 

Koszt: 4260,20 zł 

24 – 26 września 2014, Mikulov (Republika Czeska) 

Udział w IV posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji Karpackiej – COP4. Prezentacja oferty 

lokalizacji Stałego Sekretariatu Konwencji Karpackiej w Rzeszowie 

Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki Sportu i Współpracy Międzynarodowej  

Mariusz Stec – Kancelaria Zarządu 

Przedstawienie aktualnej oferty lokalizacji Stałego Sekretariatu Konwencji Karpackiej w Rzeszowie. 

Prezentacja multimedialna połączona z projekcją nowego spotu reklamującego Województwo 

Podkarpackie „Podkarpackie po naszej myśli”. 

Koszt: 2892,36 zł 

24 – 28 września 2014, Zillertal (Austria)  

Wyjazd zorganizowany w celu zapoznania się z techniką produkcji serów dojrzewających, 

połączony ze zwiedzaniem gospodarstw, aby poznać stosowane techniki pozyskiwania 

produktów z mleka. 

Magdalena Lemik - Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem 

Koszt: 260 zł 
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26 – 28 września 2014, Jaremcze (Ukraina) 

Udział w VII Ukraińsko - Polskich Spotkaniach 

Maria Michur – Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy 

Międzynarodowej  

Krystian Zachwiej – kierowca 

Celem udziału w VII Ukraińsko - Polskich Spotkaniach, była wymiana doświadczeń, dobrych praktyk 

oraz określenie barier i problemów w przyszłej współpracy polsko-ukraińskiej zarówno na szczeblu 

międzyrządowym jak i międzyregionalnym. Podczas spotkania poruszone zostały zagadnienia 

związane z realizacją polsko-ukraińskich projektów oraz współpracy Polski i Ukrainy we 

współczesnych realiach geopolitycznych, a także polsko – ukraińskiej współpracy gospodarczej. 

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego brał czynny udział w panelu 

poświęconym nowym wyzwaniom dla Polski i Ukrainy w dziedzinie bezpieczeństwa. W dyskusjach ze 

strony polskiej uczestniczyli także m. in. Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu 

Warszawskiego - dr h.c. Jan Malicki oraz Wiceprezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości - 

Jerzy Kwieciński. Spotkanie odbyło się w ramach przygotowanego cyklu corocznych spotkań 

poświęconych współpracy polsko-ukraińskiej. 

Koszt: 1686,18 zł  

28 września – 2 października 2014, Madryt (Hiszpania) 

Udział w konferencji „International Good Practice Event” 

Marcin Garlak – Departament Rozwoju Regionalnego  

Konferencja miała na celu zgromadzenie czołowych naukowców akademickich, badaczy, wymianę  

i podzielenie się swoimi doświadczeniami, wynikami badań na temat wszystkich aspektów 

dotyczących wspierania innowacji, zagadnień transferu technologii i komercjalizacji wyników badań 

naukowych, polityce wspierania innowacji oraz roli źródeł jej finansowania w tym w ramach Horizon 

2020. W trakcie konferencji prezentowane były m.in. dobre praktyki takie jak: 

Projekt „Rozszerzony Campus CIT”, który działa jako koordynator lub interfejs do tworzenie i obsługi  

grup CIT tj. przedsiębiorstw i społeczności. Campus CIT jest platformą dzięki której możliwe jest 

nawiązanie współpracy uczelni z przedsiębiorcami oraz osobami poszukującymi pracy  

w konkretnych firmach.  

Program „Innovatech” realizowany na Uniwersytecie w Madrycie. Celem programu jest zmiana 

mentalności naukowców i nakierowanie przeprowadzanych na uczelni badań na projekty komercyjne. 

Dzięki projektowi odnotowano wzrost patentów licencyjnych oraz uzyskiwanych z nich dochodów.   

Program "Odważ się zaryzykować" stworzony przez Uniwersytet w Gandawie opiera się o specjalny 

statut dla studenckich przedsiębiorców, który pozwala na większą elastyczność studiów, aby 

połączenie studiów i rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej było łatwiejsze. Program 

„Odważ się zaryzykować", jest ośrodkiem przedsiębiorczości na Uniwersytecie w Gandawie i został 

założony w 2011 roku. Studenci mogą tam otrzymać informację zwrotną (opinię) na temat swoich 

pomysłów i dodatkowy „coaching”, aby otworzyć własną firmę i prowadzić ją na uczelni tak długo, jak 
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są oni jej studentami. „Odważ się zaryzykować” nie tylko koncentruje się na studentach, ale chce 

połączyć szeroko rozumianą przedsiębiorczość z nauką i w ten sposób stać się przedsiębiorczym 

uniwersytetem. 

„Hothouse” jest ośrodkiem Innowacji i Transferu Technologii w Dublińskim Instytucie Technologii 

(DIT), jest miejscem gdzie biznes spotyka innowacje. Zespół pracuje ze studentami, wykładowcami  

i zespołami badawczymi DIT, jak również z przedsiębiorcami, liderami branży oraz inwestorami. 

„Hothouse” stanowi centrum inkubacji innowacyjnych i obiecujących firm typu start-up. „Hothouse” 

posiada szereg technologii spin-out dostępnych dla: przemysłu, nauk biologicznych, żywności, 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, oprogramowania, technologii przemysłowej, produkcji  

i czystych technologii. 

Koszt: 7 610, 54 zł ( w tym z budżetu województwa: 570,79 zł, refundacja 7039,75 zł) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


