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UCHWAŁA Nr 309 / 6109 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia 31 sierpnia 2021r. 
 
w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej Województwa Podkarpackiego 
 
  

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) oraz Uchwały Nr X/162/11 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia 
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 
roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa 
Podkarpackiego z późniejszymi zmianami 
 
 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
 uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej Województwa Podkarpackiego, stanowiącą załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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WSTĘP 

 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa 

Podkarpackiego składa się z części tabelarycznej i części opisowej. 

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań budżetowych 

z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Województwa i zawiera  

zestawienie wykonania: 

 dochodów budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.  

w podziale na bieżące i majątkowe, 

 wydatków budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.  

z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wyodrębnieniem wydatków związanych 

z obsługą długu i udzielanych poręczeń, 

 przychodów i rozchodów budżetu, 

 środków do dyspozycji na finansowanie inwestycji, 

 kwoty długu. 

Część opisowa została sporządzona w oparciu o wielkości przyjęte w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2045, wg stanu 

na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz materiały złożone przez Departamenty Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i obejmuje: 

 analizę kształtowania się kwoty długu do czasu całkowitej realizacji 

zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich oraz spłaty zaciągniętych  

i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

długoterminowych, emisji obligacji i udzielonych poręczeń, 

 przebieg realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca 2021 roku. 

 

 



w zł

Lp. Wyszczególnienie
Plan po zmianach na dzień 30 

czerwca 2021
Wykonanie na dzień               

30 czerwca 2021

1 Dochody ogółem, z tego: 1 258 453 908 644 460 903,52

a dochody bieżące 938 991 065 553 178 857,95

b dochody majątkowe (bez sprzedaży majątku) 316 462 843 87 803 428,66

c ze sprzedaży majątku 3 000 000 3 478 616,91

2 Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu), w tym: 767 030 296 287 121 466,31

a z tytułu gwarancji i poręczeń, z tego: 10 894 455 0,00

aa
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 
w art. 243 ufp

0 0,00

b wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 332 605 528 124 917 506,39

3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) 491 423 612 357 339 437,21

4
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki plus niewykorzystane środki 
pieniężne, zgodnie z art. 217 ufp (4.1 + 4.2 + 4.3), w tym:

166 347 312 396 813 745,86

a na pokrycie deficytu (aa+ab+ac) 134 058 079 134 058 079,00

4.1
nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, w tym:

0 0,00

aa na pokrycie deficytu 0 0,00

4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, w tym: 92 235 221 239 318 891,98

ab na pokrycie deficytu 59 945 988 59 945 988,00

4.3 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, w tym: 74 112 091 157 494 853,88

ac na pokrycie deficytu 74 112 091 74 112 091,00

5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 1 430 767 779 079,81

6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 659 201 691 754 932 262,88

7 Spłata i obsługa długu, z tego: 44 296 836 2 408 376,32

a rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych 33 560 000 499 999,80

b wydatki bieżące na obsługę długu 10 736 836 1 908 376,52

8 Inne rozchody (udzielone pożyczki, inne cele) 160 000 473 134,00

9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 614 744 855 752 050 752,56

10 Wydatki majątkowe, w tym: 614 744 855 87 424 036,84

a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 456 088 354 54 626 538,08

11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) 0 0,00

12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 0 664 626 715,72

13 Kwota długu 237 240 001 270 300 001,40

Zestawienie wykonania budżetu w okresie styczeń – czerwiec 2021
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ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KWOTY DŁUGU 

 

Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2021-

2045 przyjęto uchwałą Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 19 stycznia 2021 roku. W pierwszym półroczu dokonywano zmian prognozy 

uchwałami Sejmiku Województwa i Zarządu Województwa w związku ze zmianami  

w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz zmianami w budżecie Województwa 

Podkarpackiego na 2021 rok. 

Globalne zadłużenie Województwa Podkarpackiego według stanu na dzień 

30 czerwca 2021 roku stanowi kwotę 270.300.001,40 zł, co stanowi 21,5% 

planowanych dochodów na 2021 rok.  

Potencjalne zobowiązania Województwa Podkarpackiego z tytułu udzielonych 

poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2021 roku  wynoszą 329.230.315,34 zł.  

Dokonując analizy kształtowania się kwoty długu uwzględniono brzmienie  

art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie  

z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić 

budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku 

następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym 

roku budżetowym: 

 spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 

90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę 

zobowiązań,  o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 w tym odsetkami od 

kredytów i pożyczek, 

 wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 

ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami 

bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych 

emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i 

dyskontem od tych papierów, 

  spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 

ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań 

określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami 
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bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, 

 potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,  

 do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną 

z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących 

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 

bieżące do dochodów bieżących budżetu, (dotyczy ww. relacji na lata 2020-

2025), 

 do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną 

z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących 

pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną 

według wzoru (dotyczy ww. relacji na rok 2026 i lata kolejne). 

Dokonano wyłączeń ze wskaźników zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy  

o finansach publicznych - w zakresie wykupu papierów wartościowych, spłat rat 

kredytów i pożyczek odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową 

zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 

60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, 

wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, w części odpowiadającej wydatkom na 

wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. 

 

Ponadto uwzględniono uregulowania z art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, na 

mocy których przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu: 

 na lata 2020 – 2025 dokonano pomniejszenia wydatków bieżących budżetu  

o wydatki bieżące na obsługę długu,  

 dokonano pomniejszeń wydatków bieżących budżetu związanych z ponoszeniem 

w latach 2020 - 2021 wydatków bieżących w celu realizacji zadań związanych  

z przeciwdziałaniem COVID-19. 
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W latach 2021 – 2045 planowana spłata rat rocznych zobowiązań wynosić 

będzie: 

 w roku 2021 – 55.191.291,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających 

wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie  

1.909.309,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń wynosi 7,85% przy maksymalnym wskaźniku 41,05%, 

 w roku 2022 – 40.307.647,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających 

wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie  

1.543.404,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń wynosi 6,76% przy maksymalnym wskaźniku 35,95%, 

 w roku 2023 – 56.387.641,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających 

wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie  

1.543.404,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń wynosi 9,13% przy maksymalnym wskaźniku 26,41%, 

 w roku 2024 – 58.741.118,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających 

wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie  

1.543.404,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń wynosi 9,35% przy maksymalnym wskaźniku 19,67%, 

 w roku 2025 – 49.788.677,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających 

wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie  

3.432.282,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń wynosi 7,51% przy maksymalnym wskaźniku 15,39%, 

 w roku 2026 – 45.850.988,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających 

wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie  

5.147.424,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń wynosi 6,65% przy maksymalnym wskaźniku 24,05%, 

 w roku 2027 – 57.298.625,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających 

wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie  

5.031.924,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń wynosi 8,32% przy maksymalnym wskaźniku 19,92%, 

 w roku 2028 – 60.189.278,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających 

wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie  
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4.916.324,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń wynosi 8,57% przy maksymalnym wskaźniku 16,74%, 

 w roku 2029 – 60.041.534,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających 

wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie  

4.800.824,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń wynosi 8,38% przy maksymalnym wskaźniku 15,04%, 

 w roku 2030 – 60.590.094,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających 

wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie  

4.685.224,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń wynosi 8,30% przy maksymalnym wskaźniku 15,39%, 

 w roku 2031 – 51.501.883,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających 

wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie  

4.569.674,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń wynosi 6,82% przy maksymalnym wskaźniku 15,40%, 

 w roku 2032 – 38.469.411,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających 

wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie  

4.454.074,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń wynosi 4,83% przy maksymalnym wskaźniku 15,62%, 

 w roku 2033 – 33.793.466,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających 

wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie  

4.338.575,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń wynosi 4,10% przy maksymalnym wskaźniku 15,83%, 

 w roku 2034 – 31.752.278,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających 

wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie  

4.222.924,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń wynosi 3,76% przy maksymalnym wskaźniku 16,37%, 

 w roku 2035 – 29.660.532,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających 

wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie  

4.107.424,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń wynosi 3,43% przy maksymalnym wskaźniku 16,73%, 

 w roku 2036 – 20.104.456,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających 

wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie  
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2.199.043,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń wynosi 2,36% przy maksymalnym wskaźniku 16,86%, 

 w roku 2037 – 19.773.408,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających 

wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie  

2.121.543,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń wynosi 2,29% przy maksymalnym wskaźniku 16,92%, 

 w roku 2038 – 19.639.008,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających 

wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie  

2.043.943,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń wynosi 2,24% przy maksymalnym wskaźniku 16,90%, 

 w roku 2039 – 19.504.618,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających 

wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie  

1.966.353,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń wynosi 2,19% przy maksymalnym wskaźniku 16,80%, 

 w roku 2040 – 16.098.474,-zł, co stanowi 1,98% przy maksymalnym 

wskaźniku 16,65%, 

 w roku 2041 – 16.098.474,-zł, co stanowi 1,94% przy maksymalnym 

wskaźniku 16,43%, 

 w roku 2042 – 14.098.473,-zł, co stanowi 1,68% przy maksymalnym 

wskaźniku 16,20%, 

 w roku 2043 – 5.610.473,-zł, co stanowi 0,66% przy maksymalnym wskaźniku 

15,96%, 

 w roku 2044 – 4.227.273,-zł, co stanowi 0,49% przy maksymalnym wskaźniku 

15,76%, 

 w roku 2045 – 704.545,-zł, co stanowi 0,08% przy maksymalnym wskaźniku 

15,51%. 

Spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych nastąpi w 2039 r. 

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wygasną w 2045 roku.  
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1.1 Wydatki na programy, projekty  lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach 

publicznych 

1.1.1–„CRinMA ‐ Cultural Resources in the Mountain Areas” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 

 Okres realizacji zadania: 2017 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 421 000,00 zł 

 Projekt realizowany w ramach Programu Interreg EUROPA 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  12 000,00 zł 2 699,29 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  12 000,00 zł 2 699,29 zł

Budżet Unii Europejskiej  10 200,00 zł 2 294,39 zł

Budżet Woj. Podkarpackiego  1 800,00 zł 404,90 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 699,29 zł tj. 22,49 % planu na 2021 r. 

W I półroczu 2021 r.: 

‐  21.01.2021  r.  –  odbyło  się  wydarzenie  upowszechniające  on‐line,  podjęte  tematy:  „Kultura  

w  programie  Interreg  Europe”,  „Wartości  projektu  CRinMA  –  jak możemy  wykorzystać  rezultaty 

projektu?”, „Prezentacja filmu promującego projekt”, „Kultura w pandemii i po pandemii – dyskusja 

inspirowana realizacją programu Interreg Europe”, 

‐ 13.04.2021 r. – odbyło się spotkanie partnerów on‐line podsumowujące realizację projektu,  

‐ przygotowano wniosek w  ramach naboru projektów dodatkowych działań  (odpowiedź  na  kryzys 

spowodowany Covid‐19) dla podmiotów  już realizujących projekty  Interreg Europe – projekt miałby 

być realizowany od 1.09.2021 do 30.08.2022. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości  246 289,56 

zł, co stanowi 58,50% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Rezultatem projektu jest przygotowanie i przyjęcie trzech regionalnych planów działania (Action Plan) 

odnoszących się do trzech regionalnych programów (w przypadku Województwa Podkarpackiego jest 

to Program Interreg V‐A Polska‐Słowacja 2014‐2020). 
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Efektem  wynikającym  z  przygotowania  i  implementacji  planu  działania  jest  ulepszenie  sposobu 

realizacji  regionalnych  programów  (a  także  planowanych  programów)  w  kontekście  zagadnień 

dotyczących dziedzictwa kulturowego. 

Realizacja ww. zadania zakończyła się 30 czerwca 2021r. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:  

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.1.2– „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Gospodarki Regionalnej 

 Okres realizacji zadania: 2018 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 514 160,00 zł 

 Projekt realizowany w ramach Programu Interreg EUROPA 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  114 442,00 zł 26 610,92 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  114 442,00 zł 26 610,92 zł

Budżet Unii Europejskiej  97 274,00 zł 22 619,28 zł

Budżet Woj. Podkarpackiego  17 168,00 zł 3 991,64 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 26 610,92 zł tj. 23,25 % planu na 2021r. 

W I półroczu 2021 r., z uwagi na aktualny stan epidemiczny, działania projektu realizowane były przede 

wszystkim w formule online: 

‐ przeprowadzono spotkanie wewnętrzne personelu projektu OUR WAY, celem omówienia organizacji 

konferencji regionalnej pt. „Learning from Experience”; 

‐ w dniu 15  lutego 2021 r. odbyły się na Węgrzech warsztaty on‐line projektu, na których Partnerzy 

OUR WAY przedstawili opracowane Action Plany; 

‐ w dniu 25 lutego 2021 r. przeprowadzono regionalną konferencję on‐line „Learning from Experience”. 

W  konferencji  udział  wzięło  ponad  70  przedstawicieli  samorządów  lokalnych  i  regionalnych, 

przedsiębiorców,  stowarzyszeń,  fundacji, NGO  oraz  osób  ze  środowisk  zaangażowanych w  rozwój  

i  promocję  ekoturystyki w Województwie  Podkarpackim. Wśród  prelegentów  znaleźli  się  eksperci  

z  dziedziny  ekoturystyki,  turystyki  rowerowej,  szlaków  greenways.  Gościem  specjalnym  była  Pani 

Mercedes  Muñoz  –  Dyrektor  Europejskiego  Stowarzyszenia  Greenways  z  Hiszpanii.  Spotkaniu 

przewodniczył Pan Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.  
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Podczas  konferencji  zaprezentowany  został m.in. Plan działania, opracowany  z udziałem  członków 

Regionalnej  Grupy  Roboczej  Interesariuszy  projektu  OUR  WAY  i  zatwierdzony  przez  Instytucję 

Zarządzającą Programem Interreg Europe 2014‐2020. 

Omówione zostały planowane efekty realizacji projektu OUR WAY na Podkarpaciu. 

Zgodnie  z  planem  realizacji  projektu  OUR WAY,  od marca  2021  r.  rozpoczął  się  okres wdrażania 

opracowanego Planu Działania.  

I faza realizacji projektu OUR WAY ( faza uczenia się) została przedłużona za zgodą Sekretariatu Interreg 

Europa  o 3 miesiące, tj. od grudnia 2020 r. do końca lutego 2021 r. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 306 326,82 

zł, co stanowi 59,58% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

W ramach projektu pracownicy UM WP wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu OUR WAY („kick‐

off meeting”),które odbyło się w dniach 4‐5.07. 2018 r. w Murcii (Hiszpania), uczestniczyli w Pierwszych 

Międzyregionalnych Warsztatach Tematycznych w Westport (Irlandia)‐ (marzec 2019 r.), uczestniczyli 

w  VI‐tej Międzynarodowej  Konferencji  Greenways  w Hiszpanii(kwiecień  2019  r.),    uczestniczyli  w 

konferencji GreenwaysHeritage, 9 EuropeanGreenwaysAward oraz wizycie studyjnej na szlaku Green 

Railway w Dikli (Łotwa) – (wrzesień 2019)zorganizowano dwa spotkania Regionalnej Grupy Roboczej 

Interesariuszy w dniu 5 października 2018 r. oraz 10 kwietnia 2019r. w Rzeszowie,zorganizowano 6 

wewnętrznych spotkań osób zaangażowanych w realizację projektu OUR WAY (internalmeetings) w 

dniach  5.09.2018r.,  20.11.2018r.,22.01.2019r.,  17.04.2019r.,  23.09.2019r.,  29.10.2019r.), 

zorganizowano konferencję prasową projektu OUR WAY ‐ (marzec 2019 r.),umieszczono na platformie 

Interreg  Europa  trzy  zidentyfikowane  Dobre  Praktyki  (BP)  w obszarze  współpracy  pomiędzy 

kluczowymi podmiotami, finansowania oraz promocji ‐ (maj 2019 r.), zorganizowano w dniach 24‐25 

września 2019  r. w Rzeszowie  i Bieszczadach  II Międzyregionalne warsztaty  tematyczne partnerów 

projektu OUR WAY  z udziałem wszystkich partnerów,  interesariuszy  i ekspertów pn.  „Identyfikacja 

instrumentów finansowych i źródeł finansowania dla zielonych szlaków Greenways”; zorganizowano 

III spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu, które 

odbyło się w dniu 6 listopada 2019 r.,4 przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji wchodzących w skład 

Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy oraz koordynator projektu uczestniczyli w wizycie studyjnej 

w Bułgarii ( 9‐13 marca 2020 r.), odbył się on‐line 4. Komitet Sterujący Projektu OURWAY (24 kwietnia 

2020  r.),odbyło  się  spotkanie  online  Partnerów  projektu  OUR  WAY,  dotyczące  omówienia 

przygotowywanych Planów Działań wraz z kwestiami, na które należy zwrócić szczególną uwagę  (7 

maja 2020  r.),odbyło  się on‐line  IV  spotkanie  członków Regionalnej Grupy Roboczej  Interesariuszy 

projektu OUR WAY  (13 maja 2020r.), odbyła się na Podkarpaciu wizyta studyjna online(24 czerwca 

2020 r.), zorganizowano na Podkarpaciu wizytę studyjną partnerów oraz interesariuszy projektu OUR 



 
 

9 

WAY z Bułgarii (22‐24 września 2020r.),odbyło się online 5 spotkanie Komitetu Sterującego Projektu 

OURWAY (12  listopada 2020 r.). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu OUR 

WAY z Hiszpanii, Irlandii, Polski, Francji, Węgier oraz Bułgarii, odbyło się online spotkanie Regionalnej 

Grupy  Interesariuszy  projektu  OUR  WAY  (26  listopada  2020  r.),przeprowadzono  regionalną 

konferencję on‐line „Learning from Experience”, odbyły się na Węgrzech warsztaty on‐line projektu, 

na bieżąco aktualizowano stronę internetową projektu, rozliczono w ramach projektu wynagrodzenia 

pracowników zaangażowanych w jego realizację. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.1.3–„Wspólnie wzbogacamy polsko‐słowackie pogranicze” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Gospodarki Regionalnej 

 Okres realizacji zadania: 2019 – 2023 

 Łączne nakłady finansowe: 737 479,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Programu  Współpracy  Transgranicznej  Interreg  V‐A  Polska‐

Słowacja 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  189 747,00 zł 51 972,64 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  189 747,00 zł 51 972,64 zł

Środki własne (refundacja Budżet Unii Europejskiej)  161 285,00 zł 44 176,68 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  9 487,00 zł 2 598,69 zł

Środki własne (refundacja Budżet Państwa)  18 975,00 zł 5 197,27 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 51 972,64 zł tj. 27,39 % planu na 2021r. 

W I półroczu 2021 r. trzech pracowników Departamentu Gospodarki Regionalnej (w wymiarze czasu 

pracy  łącznie 1 etat) realizowało zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego w zakresie Programu 

INTERREG V‐A Polska‐Słowacja 2014‐2020, zakupiono lokalne produkty promocyjno‐reklamowe z logo 

Programu  Interreg  V‐A  Polska‐Słowacja  2014‐220.  Ponadto,  zapewniono  aktualizację  strony 

www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie Programu  Interreg V‐A PL‐SK  i związanych z nim  inicjatywami. 

Odpowiednio do stopnia zaangażowania, zrefundowano koszty wynagrodzenia każdego z realizujących 

projekt pracowników RPK. Przeprowadzono postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy na realizację 

zadania dot. dostawy materiałów promocyjnych z logo Programu Interreg i przygotowania materiałów 
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filmowych/reportaży  na  temat  efektów  zrealizowanych  projektów  przez  beneficjentów  z  woj. 

podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 378 152,69 

zł, co stanowi 51,28% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Prowadzono  działania  informacyjno‐promocyjne  poprzez  promowanie  Programu  i  efektów 

realizowanych  projektów  Interreg V‐A  Polska‐Słowacja  2014‐2020  podczas wydarzeń–  I  i  II  Forum 

Słowackie w Jasionce, VI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Stalowej Woli, Pokazy Lotnicze 

w  Turbii,  Forum  Miast  i  Regionów  w  Jasionce,  Regaty  o  Puchar  Marszałka  Województwa 

Podkarpackiego w Polańczyku, Wołoska Koliba – folkowe spotkania na pasterskim szlaku w Osławicy, 

11  Podkarpacki  Kalejdoskop  Podróżniczy  –  Festiwal  Kultur  Świata w  Jasionce,  Ekogala w  Jasionce, 

wydarzenie plenerowe na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie koło Cisnej, X posiedzenie 

Komitetu Monitorującego Programu w Rzeszowie, zamieszczono artykuły promocyjne w mediach w 

celu  promocji  Programu  i  efektów  zrealizowanych  projektów  oraz  przeprowadzono  działania 

informacyjno‐promocyjne  Programu  w  mediach  społecznościowych  z  uwzględnieniem  projektów 

realizowanych  przez  beneficjentów  z  województwa  podkarpackiego  i  kraju  preszowskiego, 

zrealizowano spot reklamowy przedstawiający efekty zrealizowanych i realizowanych projektów przez 

beneficjentów z województwa podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego wraz z emisjami w 

mediach,  opracowano  projekt  graficzny  i  wydrukowano  broszurę  promującą  rezultaty  realizacji 

Programu  z  wizerunkami  zrealizowanych  i  realizowanych  projektów  przez  beneficjentów  z 

województwa  podkarpackiego  i  partnerów  z  kraju  preszowskiego,  opracowano  i  przygotowano 

materiał graficzny promujący efekty zrealizowanych i realizowanych projektów w ramach Programu na 

terenie województwa podkarpackiego, który został wyemitowany na wolnostojących telebimach LED 

na  terenie województwa podkarpackiego, zorganizowano  trzydniową wizytę studyjną dla dziesięciu 

dziennikarzy  oraz  konferencję  pt.  „Odkrywamy  pogranicze”,  zakupiono  regionalne  artykuły 

promocyjne  i gadżety  z nadrukiem  logo Programu na potrzeby promocji Programu,  roll‐up, aparat 

fotograficzny  oraz  system  identyfikacji wizualnej/stoisko  promocyjne  Programu  z  namiotem wraz  

z  osprzętem,  aktualizowano  stronę  internetową  www.ewt.podkarpackie.pl  w  zakresie  Programu 

Interreg V‐A PL‐SK, gdzie na bieżąco publikowano i aktualizowano karty informacyjne, zrefundowano 

część wynagrodzeń  i  składki od nich naliczane  trzech pracowników oraz pozostałe koszty związane  

z realizacją Projektu, zakupiono lokalne produkty promocyjno‐reklamowe z logo Programu Interreg V‐

A Polska‐Słowacja 2014‐220. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:  

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 
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1.1.4–„Góry bez granic ‐ integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” 

 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Gospodarki Regionalnej 

 Okres realizacji zadania: 2018 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 255 844,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Programu  Współpracy  Transgranicznej  Interreg  V‐A  Polska‐

Słowacja 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  104 221,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  104 221,00 zł 0,00 zł

Budżet Unii Europejskiej  88 588,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  15 633,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00zł tj. 0,00 % planu na 2021r. 

W  I półroczu 2021r. realizowano zadanie dot. przygotowania projektu graficznego, w  tym: korekty, 

tłumaczenia wraz ze składem oraz przygotowania do druku, przewodnika turystycznego opartego na 

bazie  POI  (Point  of  interest  ‐  punktów  atrakcji  turystycznych),  w  czterech  wersjach  językowych 

(polskim,  słowackim,  angielskim,  niemieckim  –  każda  wersja  językowa  będzie  osobną  pozycją 

wydawniczą) w ramach Zadania 6 (Z5). Promocja nowego transgranicznego produktu turystyki pieszej.  

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 150 384,87 

zł, co stanowi 58,78% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

W  ramach projektu  zorganizowano Konferencję otwierającą projekt; wybrano  i opracowano  treści 

krajoznawcze  oraz  atrakcje  turystyczne  dotyczące  250  POI  (Point  of  Interest);przetłumaczono  250 

opisów POI z języka polskiego na język angielski, język niemiecki i język słowacki oraz 100 opisów POI z 

języka słowackiego na język polski, język angielski i język niemiecki; zorganizowano Event plenerowy w 

Majdanie  k.  Cisnej.  (  5.09.2020r.),  podpisano  umowę  na  realizację  zadania  pn.  Kompleksowe 

przygotowanie projektu graficznego w tym: korekta, tłumaczenie wraz ze składem oraz przygotowanie 

do  druku  przewodnika  turystycznego  opartego  na  bazie  POI  (Point  of  interest  –  punktów  atrakcji 

turystycznych), w czterech wersjach językowych (polskim, słowackim angielskim, niemieckim – każda 

wersja językowa będzie osobną pozycją wydawniczą). 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 
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1.1.5–„Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego 

i Wielkiej Domaszy” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Gospodarki Regionalnej 

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 233 374,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Programu  Współpracy  Transgranicznej  Interreg  V‐A  Polska‐

Słowacja 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  207 397,00 zł 28 000,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  207 397,00 zł 28 000,00 zł

Środki własne (refundacja Budżet Unii Europejskiej)  176 287,00 zł 23 800,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  20 738,00 zł 2 800,00 zł

Środki własne (refundacja Budżet Państwa)  10 372,00 zł 1 400,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 28 000,00 zł tj. 13,50 % planu na 2021r. 

W I półroczu 2021r.: w dniach 11‐13.06.2021 r. w Polańczyku, zorganizowano pierwsze warsztaty nt. 

tworzenia oferty turystycznej obszaru Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy, w dniach 24‐26.06.2021 

r. w Polańczyku, zorganizowano pierwszy objazd studyjny dla animatorów turystyki na obszarze Jeziora 

Solińskiego,  przy  współpracy  z  Wykonawcami  prowadzono  działania  organizacyjne  związane  z 

kolejnymi zadaniami, które zaplanowano do realizacji w II półroczu br. W związku z epidemią COVID‐

19 podpisano Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie mikroprojektu w zakresie wydłużenia okresu 

realizacji do końca lutego 2022 r.  

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 39 407,21 

zł, co stanowi 16,89% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

W ramach projektu wykonano jeden roll‐up promujący mikroprojekt  i program,‐ zakupiono  laptop z 

oprogramowaniem  i  licencją,  zakupiono  wyposażenie  do  posiadanego  aparatu  fotograficznego, 

zorganizowano  pierwsze warsztaty  nt.  tworzenia  oferty  turystycznej  obszaru  Jeziora  Solińskiego  i 

Wielkiej Domaszy (11‐13.06 2021r.),zorganizowano pierwszy objazd studyjny dla animatorów turystyki 

na obszarze Jeziora Solińskiego (24‐26.06.2021r.). 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:  

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 



 
 

13 

1.1.6–  „Modernizacja  drogi  wojewódzkiej  nr  993  Gorlice  ‐  Nowy  Żmigród  ‐  Dukla  na  odcinku 

Pielgrzymka ‐ Nowy Żmigród” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 24 911 049,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Programu  Współpracy  Transgranicznej  Interreg  V‐A  Polska‐

Słowacja 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  23 790 561,00 zł 2 652 785,37 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  23 790 561,00 zł 2 652 785,37 zł

Budżet Unii Europejskiej  8 549 155,00 zł 4 469,66 zł

Środki własne (refundacja Budżet Unii Europejskiej)  12 952 930,00 zł 2 253 404,19 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  2 288 476,00 zł 394 911,52 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 652 785,37 zł tj. 11,15 % planu na 

2021r. 

W  I  półroczu  2021  r.  prowadzono  roboty  budowalne  na  poszczególnych  odcinkach  objętych 

modernizacją  w  zakresie  rozbiórek  podbudowy  oraz  prace  polegające  na  wykonaniu  wykopów  

i nasypów. Prowadzone były również roboty w zakresie wykonania podbudów zasadniczych. 

Zgodnie  z  aneksem  do  umowy  o  dofinansowanie  z  dnia  28.06.2021  r.  termin  realizacji  rzeczowej 

zadania  został  wydłużony  do  dnia  31.05.2022  r.  ze  względu  na  fakt  pojawienia  się  oszczędności  

i możliwość zwiększenia zakresu rzeczowego. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 3 768 802,67 

zł, co stanowi 15,13% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

‐ wykonano roboty przygotowawcze, 

‐ wykonano roboty ziemne, 

‐ wykonano roboty związane z poprawą odwodnienia korpusu drogowego, 

‐ w zakresie robót nawierzchniowych wykonano podbudowy oraz nawierzchnię asfaltową. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 
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1.1.7– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 15 805 589,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Programu  Współpracy  Transgranicznej  Polska‐Białoruś‐

Ukraina 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  15 801 316,00 zł 8 562,91 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł  0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  15 801 316,00 zł 8 562,91 zł

Budżet Unii Europejskiej   9 642 104,00 zł 7 706,62 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  6 159 212,00 zł 856,29 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 8 562,91 zł tj. 0,05 % planu na 2021r. 

W  I  półroczu  2021r.  prowadzone  były  prace  projektowe  –  zaopiniowano  pozytywnie  Projekt 

Wykonawczy  (branża  teletechniczna,  elektryczna),  Projekt Wykonawczy    branży mostowej  jest  na 

ukończeniu. W dniu 23.04.2021r. przekazano plac budowy Wykonawcy robót. Termin wykonania robót 

budowlanych to 29.09.2021r. 

W  I  półroczu  prowadzone  były  również  roboty  budowlane  –  przeprowadzono  wycinkę  drzew, 

rozpoczęto roboty z branży sanitarnej (przebudowa sieci wodociągowej – odcinek miejski).  

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 11 707,17 

zł, co stanowi 0,07% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

‐ dokonano Zgłoszenia w dniu 07.11.2018r. oraz uzyskano zaświadczenie organu o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu w sprawie wykonania robót budowlanych ujętych w przedmiotowym zgłoszeniu. 

‐ podpisano umowy z: 

1. Inżynierem  Kontraktu:   pełniący  również  obowiązki  kompleksowego  nadzoru  inwestorskiego 

PROKOM Construction Sp. z o. o.,  

2.Wykonawcą: PBI Infrastruktura S.A.,  

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 
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Ze względu na krótki termin realizacji zadania istnieje duże ryzyko, że roboty nie zostaną zakończone 

do  28.09.2021r.  Zamawiający  będzie  wnioskował  o  wydłużenie  Umowy  

o dofinansowanie – GC do końca 2021 roku. 

Ponadto  w  związku  z  wystąpieniem  Wójta  Gminy  Lubaczów  w  sprawie  poszerzenia  chodników, 

Zamawiający  wystąpił  do  Zarządu  Województwa  w  sprawie  dofinansowania  przedmiotowego 

przedsięwzięcia. W przypadku zgody na realizację, Umowa z Wykonawcą zostanie przedłużona do 2022 

roku,  ponieważ  będzie  to  wymagało  nowego  projektu  budowlanego,  nowych  decyzji 

administracyjnych, w tym decyzji ZRID. 

1.1.8 – „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Gospodarki Regionalnej 

 Okres realizacji zadania: 2018 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 407 641,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Programu  Współpracy  Transgranicznej  Polska‐Białoruś‐

Ukraina 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  209 050,00 zł 1 726,76 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  209 050,00 zł 1 726,76 zł

Budżet Unii Europejskiej  141 862,00 zł 0,00 zł

Środki własne (refundacja Budżet Unii Europejskiej)  46 281,00 zł 1 554,10 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  20 907,00 zł 172,66 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 726,76 zł tj. 0,83 % planu na 2021r. 

W  I półroczu 2021 r. dwóch pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

realizowało zadania w ramach ww. projektu i tym samym w części zrefundowano ich wynagrodzenia. 

W  okresie  sprawozdawczym  koordynowano  postęp  prac  w zakresie  produkcji  filmu  promującego 

dziedzictwo Karpat. Pozostałe planowane do realizacji zadania uzależnione były od obecnej sytuacji 

związanej  z epidemią COVID‐19. W związku z  tym Lider Projektu  złożył do Wspólnego Sekretariatu 

Technicznego wniosek o zmiany w zakresie pozostałych do realizacji zadań oraz o wydłużenie terminu 

realizacji projektu do końca 2021 r. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 200 437,81 

zł, co stanowi 49,17% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 
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W  ramach  realizacji projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia  i koszty podróży pracowników 

zaangażowanych  w  realizację  projektu,  zorganizowano  wyprawy  badawcze,  warsztaty  zielarskie, 

ceramiczne,  muzyczne,  tradycyjnego  rzemiosła.  Ponadto  poniesiono  wydatki  związane  z 

przeprowadzeniem  audytu  zewnętrznego  raportu  pośredniego  dotyczącego weryfikacji wydatków 

oraz zakup dyktafonu cyfrowego. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:  

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.1.9–  „Funkcjonowanie Oddziału  Programu Współpracy  Transgranicznej  EIS  Polska  ‐  Białoruś  ‐ 

Ukraina 2014‐2020 w Rzeszowie” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Biuro Oddział 

Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA‐BIAŁORUŚ‐UKRAINA 2014‐2020 w Rzeszowie 

 Okres realizacji zadania: 2018 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 3 470 885,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Programu  Współpracy  Transgranicznej  Polska‐Białoruś‐

Ukraina 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  1 517 778,00 zł 219 336,21 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  1 514 777,00 zł 219 336,21 zł

Budżet Unii Europejskiej  1 514 777,00 zł 219 336,21 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  3 001,00 zł 0,00 zł

Budżet Unii Europejskiej  3 001,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 219 336,21 zł tj. 14,45 % planu na 2021r. 

W I półroczu 2021 r. wydatki w ramach ww. przedsięwzięcia zostały przeznaczone na: 

1. bieżące funkcjonowanie Biura OT, w tym na: 

 wynagrodzenia ekspertów wraz z pochodnymi, 

 dodatkowe  wynagrodzenia  dla  osób  zaangażowanych  w  obsługę  oddziału  (pracownicy 

UMWP), 

 zakup niezbędnego wyposażenia biura i materiałów eksploatacyjnych, 

 opłatę abonamentową za domenę internetową „pbu.rzeszow.pl” , 

 opłaty abonamentowe za transmisję danych z budynku UMWP przy al. Ł. Cieplińskiego 4 do 

budynku UMWP przy ul. Poniatowskiego 6, 

 rozbudowę systemu alarmowego w budynku przy ul. Poniatowskiego 6, 
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 szkolenie eksperta z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, 

2. realizację  zadań  merytorycznych  zleconych  przez  Wspólny  Sekretariat  Techniczny  Programu  

PL‐BY‐UA 2014‐2020 (WST), w tym na: 

 produkcję  filmu  promocyjnego  dotyczącego  projektów  realizowanych w  ramach  Programu 

Współpracy  Transgranicznej  Polska‐Białoruś‐Ukraina  2014‐2020  w  celu  pokazania  ich 

postępów i rezultatów 

 produkcję spotu promocyjnego na potrzeby promocji Programu podczas Festiwalu Wschód 

Kultury 2021 w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku 

 udział eksperta w uroczystości zamknięcia projektu WoodenTreasure w Radrużu 

 zakup  materiałów  na  potrzeby  wysyłki  nagród  w  konkursach  organizowanych  w  ramach 

Programu 

Ponadto, działalność Biura w I półroczu 2021 r., obejmowała m. in.: 

 przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na: 

 materiały promocyjne na potrzeby konkursów organizowanych w ramach Programu,  

 usługi promocji Programu podczas Festiwalu Wschód Kultury 2021 w Lublinie, Rzeszowie  

i Białymstoku, 

 wykonanie projektu graficznego magazynu „The Crossborderer” 2021, 

 przygotowanie i ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację 

finału Konkursu Edukacyjnego dla Szkół z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2021, 

 współorganizację ponad 30  transgranicznych  lekcji on‐line dla dzieci  i młodzieży  z obszaru 

Programu, 

 promocję Programu podczas wydarzeń zewnętrznych (konferencji, seminariów) on‐line, 

 udzielanie  kompleksowego  wsparcia  beneficjentom,  potencjalnym  wnioskodawcom 

i interesariuszom Programu, 

 tłumaczenie EN‐PL i PL‐EN dokumentów i informacji programowych, 

 przygotowywanie streszczeń projektów w jęz. angielskim, 

 prowadzenie  strony Programu w mediach  społecznościowych oraz dostarczanie wkładu na 

stronę oficjalną, 

 promocję Programu i jego projektów w mediach poprzez przygotowanie i rozsyłanie gotowych 

pakietów informacyjnych, 

 monitoring projektów i ich dokumentację fotograficzno‐filmową oraz kapitalizację rezultatów, 

 udział w spotkaniach roboczych / konferencjach / szkoleniach na zlecenie WST, 

 inne zadania zlecane przez WST/IZ.  

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 
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Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 2 172 441,92 

zł, co stanowi 62,59% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Od  dnia  01.01.2018  r.  Biuro  działa  na  podstawie  4‐letniego  kontraktu  –  Umowy  Serwisowej  

nr PLBU.05.01.00‐18‐0003/17‐00 (projekt BU02) pod nazwą „Operation of the Branch Office of the ENI 

CBC Programme Poland‐Belarus‐Ukraine 2014–2020 in Rzeszow, Poland” („Funkcjonowanie Oddziału 

Programu  Współpracy  Transgranicznej  EIS  Polska–Białoruś–Ukraina  2014–2020  w Rzeszowie”)  ‐ 

finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu.  

Merytorycznie  i finansowo  Biuro  podlega  Wspólnemu  Sekretariatowi  Technicznemu  PBU, 

działającemu  w ramach  Centrum  Projektów  Europejskich  przy  Ministerstwie  Funduszy  i  Polityki 

Regionalnej RP. Natomiast organizacyjnie Biuro stanowi tzw. komórkę równorzędną (biuro na prawach 

departamentu)  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Podkarpackiego.  Do  zadań  Biura  należy 

przede  wszystkim  organizacja  i współorganizacja  szkoleń/wydarzeń/wizyt  studyjnych  dla 

beneficjentów/ potencjalnych wnioskodawców / interesariuszy Programu w całej Polsce Wschodniej 

(woj.  podlaskie,  lubelskie,  podkarpackie  i  podregion  ostrołęcko‐siedlecki  woj.  mazowieckiego), 

organizacja  Info Days – promocja  i prezentacje Programu podczas wydarzeń w Polsce Wschodniej, 

udzielanie konsultacji telefonicznych i bezpośrednich beneficjentom i potencjalnym wnioskodawcom, 

tłumaczenie  (przekład)  dokumentów  i  informacji  programowych,  inne  działania  na  rzecz  promocji 

efektów  Programu  i  jego  projektów  oraz  bieżące  wsparcie  działań  Wspólnego  Sekretariatu 

Technicznego  i Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska–

Białoruś–Ukraina.  

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.1.10– „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Gospodarki Regionalnej 

 Okres realizacji zadania: 2019 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 275 289,00 zł 

 Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska‐Białoruś‐Ukraina 

2014‐2020 
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 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  201 886,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  201 886,00 zł 0,00 zł

Budżet Unii Europejskiej  158 755,00 zł 0,00 zł

Środki własne (refundacja Budżet Unii Europejskiej)  28 196,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  14 935,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2021r. 

W  I  półroczu  nie  poniesiono  żadnych  wydatków  związanych  z  realizacją  projektu.  Rozpoczęto 

procedurę  zamówienia  publicznego  i  zrealizowano  cześć  zadania  pn.  „Organizacja  misji 

inwentaryzacyjnej  po miejscach  dziedzictwa  I.  Łukasiewicza  (część  polska  i  ukraińska)”.  Ponadto, 

rozpoczęto  procedurę  zamówienia  publicznego  na  organizację  zadania  pn.  ”Produkcja  i  emisja 

trójjęzycznego przewodnika multimedialnego (wersja: polska, ukraińska, angielska) w formie materiału 

filmowego  poświęconego  działalności  Ignacego  Łukasiewicza.  Ze względu  na  epidemię  Covid‐19  i 

związane z tym obostrzenia, projekt został zmodyfikowany. Przedłużono o 10 miesięcy jego realizację 

(do 16.10.2021) oraz dokonano modyfikacji działań merytorycznych projektu. Planowane do realizacji 

działania mogą zostać zmodyfikowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 73 403,56 

zł, co stanowi 26,66% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

W  ramach  projektu  zorganizowano  dwudniowe  wydarzenie  obejmujące  konferencję  otwierająca 

projekt oraz warsztaty dla osób z Polski i Ukrainy zaangażowanych i zainteresowanych dziedzictwem 

historycznym, zakupiono roll‐up promocyjny projektu oraz przekazano dotację dla partnera projektu. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:  

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.1.11– „Szlak Karpacki ‐ odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego 

regionu Karpat” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Gospodarki Regionalnej 

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2023 

 Łączne nakłady finansowe: 7 791 147,00 zł 

 Projekt realizowany w ramach Funduszy Norweskich i EOG 
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 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  2 048 500,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  2 048 500,00 zł 0,00 zł

Budżet Unii Europejskiej  1 994 733,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  53 767,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 Informacja  opisowa  ‐  zakres  zrealizowany w  I  półroczu  2021  roku/stan  zaawansowania 

realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Zadanie nie jest realizowane 

Komitet  Mechanizmu  Finansowego  (FMC  –  Financial  Mechanism  Committee)  podjął  decyzję,  o 

anulowaniu dofinansowania dla projektu 0501 Funduszu na rzecz Współpracy Regionalnej ze względu 

na  nieprzestrzeganie  przez  partnera  wiodącego  zasad  i  procedur  Funduszu  na  rzecz Współpracy 

Regionalnej oraz wartości, którymi kierują się Fundusze EOG i Fundusze Norweskie.  

Partnerem  wiodącym  projektu  „Szlak  Karpacki  –  odkrywanie,  promocja  i  ochrona  bogactwa 

kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” jest Województwo Podkarpackie.  

Dnia 27 maja 2019 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę wyrażającą „sprzeciw 

wobec promowania  ideologii  LGBT”.  Zdaniem  Komitetu Mechanizmu  Finansowego  zapisy  uchwały 

podważają zasadę równego traktowania i są sprzeczne z poszanowaniem praw człowieka, w tym praw 

osób  należących  do mniejszości.  Finasowanie  projektu,  którego  partner wiodący  przyjął  rezolucję 

przeciwko  „ideologii  LGBT”, uznano  za naruszenie  zasad  implementacji  środków  z  funduszy  EOG  i 

Funduszy Norweskich. Na tej podstawie FMC zdecydowało o anulowaniu grantu.   

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Projekt nie jest realizowany. 

1.1.12–„Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020” 

 Zadanie  realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej 

 Okres realizacji zadania: 2015 – 2023 

 Łączne nakłady finansowe: 32 401 424,00 zł 

 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  4 393 022,00 zł 1 678 461,77 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  4 393 022,00 zł 1 678 461,77 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  690 583,00 zł 263 854,18 zł

Budżet Państwa   3 702 439,00 zł 1 414 607,59 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  0,00 zł 0,00 zł

Budżet Państwa  0,00 zł 0,00 zł
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 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 678 461,77 zł tj. 38,21 % planu na 

2021r. 

W  I  półroczu  2021  r.  zadanie  w  ramach  przedsięwzięcia  pn.  „Pomoc  techniczna  Programu 

Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014‐2020”  realizowane  było  w podziale  na  zadania: 

„Informacja  i  promocja”,  „Kontrola”,  „Koszty  organizacyjne,  techniczne  i  administracyjne”, 

„Podnoszenie  kwalifikacji  pracowników”,  „Wsparcie  procesu  realizacji”  oraz  „Zatrudnienie  (tylko 

umowy o pracę)”. W ramach powyższych zadań sfinansowano koszty związane z: realizacją zadań w 

obszarze kontroli projektów realizowanych w ramach Osi I PO WER (delegacje służbowe pracowników 

oraz  paliwo  do  samochodu  służbowego wykorzystywanego  na  potrzeby wykonania ww. kontroli); 

finansowaniem  wydatków  związanych  z  funkcjonowaniem  instytucji  i zakupem  materiałów 

eksploatacyjnych do drukarek, mediów  i zakupem usługi ochrony budynków, w których znajdują się 

pomieszczenia biurowe przeznaczone na potrzeby wdrażania POWER, koszt przeglądu  i konserwacji 

systemu przeciwpożarowego, urządzeń dźwigowych (windy), klimatyzacji, wentylacji, opłata za zakup 

usług telekomunikacyjnych i mobilnego dostępu do Internetu, zakupem usług pocztowych, kosztami 

badań lekarskich, a także świadczeniami związanymi z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do 

pracy  przy  komputerze;  realizacją  polityki  szkoleniowej  tj.  ponoszenia wydatków  na  szkolenia  dla 

pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER, a także z zatrudnianiem pracowników ‐ koszty 

wynagrodzeń  dla  pracowników WUP  zaangażowanych w  programowanie,  zarządzanie, wdrażanie, 

rozliczanie, monitorowanie, ocenę, kontrole, ewaluację oraz informację i promocję PO WER. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  

20 784 132,77 zł i stanowi to 64,15 % planowanych łącznych nakładów na realizację danego zadania. 

Wydatkowanie  środków w  ramach  Pomocy  Technicznej  Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja 

Rozwój przyczyniło  się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie  jako  Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej  I poprzez 

zapewnienie  odpowiedniego  potencjału  instytucjonalnego  (wynagrodzenie  pracowników, 

wyposażenie  stanowisk  pracy,  szkolenia,  koszty  organizacyjne  i administracyjne  instytucji) 

oraz zapewnienie  właściwego  procesu  wyboru  projektów,  kontroli,  monitorowania,  ewaluacji, 

promocji. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

   



 
 

22 

1.1.13–„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po 

wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” 

 Zadanie  realizowane  przez  Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecznej 

w  Rzeszowie,  nadzorowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej  

 Okres realizacji zadania: 2018 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 697 819,00 zł 

 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  82 872,00 zł 37 175,78 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  82 872,00 zł 37 175,78 zł

Budżet Unii Europejskiej  69 844,00 zł 31 331,68 zł

Budżet Państwa  13 028,00 zł 5 844,10 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł 

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 37 175,78  zł tj. 44,86 % planu na 2021r. 

W  I półroczu 2021r. odbywały się cykliczne spotkania pracownika ROPS Rzeszów, ze specjalistą ds. 

merytorycznych projektu ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” 

w Dębicy. Omawiano pojawiające się trudności i aktualną sytuację mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy 

posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, każdy z nich jest zatrudniony. W okresie trwania pandemii 

pojawiało  się  czasowe  pogorszenie  stanu  emocjonalnego  niektórych mieszkańców,  co  skutkowało 

koniecznością  dostosowania  udzielanego  wsparcia  i  opieki  oraz  kontynuowaniem  leczenia 

specjalistycznego.  Mieszkańcy  mieszkań  wspomaganych  wraz  z  opiekunami  wzięli  udział  

w  7‐dniowym  turnusie  wyjazdowym  do  Ośrodka  „Meduza”  w  Jastrzębiej  Górze.  Na  spotkaniach 

Zespołu  Monitorującego,  ustalano  harmonogram  prac  w  projekcie  oraz  planowano  wydłużenie 

realizacji projektu.  

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  

600 635,57 zł, co stanowi 86,07 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Projekt  realizowany  jest  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój 

2014 – 2020, Działanie  2.8  „Rozwój  usług  społecznych  świadczonych  w  środowisku  lokalnym”  we 

współpracy  ze Stowarzyszeniem  Rodziców  i  Przyjaciół  Osób  Niepełnosprawnych  „Radość”  oraz 

Województwem  Świętokrzyskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki  Społecznej w Kielcach  i Caritas 

Diecezji  Kieleckiej.  Celem  projektu  jest  opracowanie  modelowego  standardu  z  zakresu 
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deinstytucjonalizacji,  skierowanego  do  osób  chorujących  psychicznie  po  wielokrotnych  pobytach  

w  szpitalu psychiatrycznym  i dotyczące  różnych  form usług  świadczonych w  społeczności  lokalnej. 

Opracowany  standard  jest  pilotażowo  wdrażany  na  terenie  gminnych  jednostek  samorządu 

terytorialnego, zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno – gospodarczej, na terenie których 

występują  zdiagnozowane  potrzeby  w  zakresie  wsparcia  osób  chorujących  psychicznie,  po 

wielokrotnych pobytach w  szpitalu psychiatrycznym, w  formie mieszkalnictwa wspomaganego. Na 

terenie województwa podkarpackiego mieszkanie wspomagane znajduje się na terenie Gminy Żyraków 

w  Straszęcinie.  Mieszkańcy  mieszkań  wspomaganych  wraz  z  opiekunami  wzięli  udział  

w 7‐dniowym turnusie wyjazdowym do Ośrodka „Meduza” w Jastrzębiej Górze. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Ze względu na stan zdrowia psychicznego uczestników, wynikający z objawów choroby, które mogą 

być nasilone z powodu stanu pandemii można zakładać, że mieszkanie wspomagane nie będzie w pełni 

wykorzystane (np. w wyniku hospitalizacji psychiatrycznej uczestników). 

1.1.14–„Liderzy kooperacji” 

 Zadanie  realizowane  przez  Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecznej  

w  Rzeszowie,  nadzorowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej  

 Okres realizacji zadania: 2018 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 27 773 273,00 zł 

 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  3 589 061,00 zł 2 023 172,88 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  3 589 061,00 zł 2 023 172,88 zł

Budżet Unii Europejskiej  3 024 859,00 zł 1 705 130,13 zł

Budżet Państwa  564 202,00 zł 318 042,75 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 023 172,88 zł tj. 56,37 % planu na 

2021r. 

W I półroczu 2021 r. trwały prace nad dopracowaniem Księgi rekomendacyjnej. Realizowano działania 

upowszechniające pracę 3 Modelami kooperacji. Na przełomie maja i czerwca obyły się dwa 1‐dniowe 

spotkania  seminaryjno‐webinarowe  dla  podmiotów  sektorowych,  szkolenia  kompetencyjne  dla 

pracowników ROPS, doradców  i ekspertów, 3‐dniowe  szkolenia  seminaryjno‐webinarowe dla PCPR 

oraz konferencja edukacyjna dla przedstawicieli JST  i pracowników socjalnych. Osiągnięto wszystkie 
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założone  wskaźniki  produktu  i  rezultatu.  Ponadto  trwały  prace  nad  zmianami  do  wniosku  o 

dofinansowanie  związane  z dodatkowymi  działaniami  dotyczącymi  tworzenia  i  funkcjonowania 

Centrum Usług Społecznych, ideą deinstytucjonalizacji i wydłużeniem zadań związanych z działaniami 

dodatkowymi w walce z koronawirusem, w ramach których zaplanowano turnusy usprawniające dla 

mieszkańców WP po przebytym Covid‐19. 

W  okresie  sprawozdawczym  zdalnie  przeprowadzono  spotkanie  3  makroregionów  dotyczące 

rekomendacji księgi oraz spotkanie makroregionu wiejskiego, na którym zaakceptowano opracowaną 

księgę.  Tym  samym  osiągnięto wskaźnik  produktu‐  opracowanie  Księgi  rekomendacyjnej.  Ponadto 

regularnie odbywały się spotkania online z partnerami, w czasie których ustalano harmonogram prac 

w projekcie, podsumowano osiągnięte wskaźniki oraz rozwiązywano pojawiające się problemy. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  

26 207 384,35 zł, co stanowi 94,36% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecznej  w  Rzeszowie  realizuje  projekt  w  partnerstwie  z 

Województwem Lubelskim ‐ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, Województwem 

Podlaskim  ‐  Regionalnym  Ośrodkiem  Polityki  Społecznej  w  Białymstoku,  Województwem 

Świętokrzyskim  ‐  Regionalnym  Ośrodkiem  Polityki  Społecznej  w  Kielcach,  Województwem 

Mazowieckim  –  Mazowieckim  Centrum  Polityki  Społecznej  w  Warszawie.  Celem  projektu  jest 

wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, 

a podmiotami  innych  polityk  sektorowych  istotnych  z  punktu  widzenia  włączenia  społecznego  i 

zwalczania  ubóstwa  dla  gmin wiejskich  na  obszarze makroregionu  I  tj. województw:  lubelskiego, 

mazowieckiego,  podkarpackiego,  podlaskiego  i  świętokrzyskiego  oraz  wsparcie  instytucji  w 

przeciwdziałaniu  rozprzestrzeniania  się  choroby  COVID‐19  wywołanej  wirusem  SARS‐CoV2  i 

zabezpieczenie  instytucji  przed  nawrotem  epidemii.  Zorganizowano  spotkania  seminaryjno‐

webinarowe dla podmiotów sektorowych, szkolenia kompetencyjne dla pracowników ROPS, doradców 

i ekspertów, 3‐dniowe szkolenia seminaryjno‐webinarowe dla PCPR oraz konferencję edukacyjną dla 

przedstawicieli JST i pracowników socjalnych, opracowano Księgę rekomendacyjną 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

W  związku  z  przedłużającą  się  pandemią,  istnieje  ryzyko  wprowadzenia  dalszych  ograniczeń 

sanitarnych,  co  spowoduje  konieczność  organizacji  szkoleń  w  formie  zdalnej  

i związanym z tym narastaniem oszczędności na pozycjach dotyczących noclegów, cateringu i najmu 

sal. 
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1.1.15–„Kompetencje plus” 

 Zadanie  realizowane  przez  Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecznej 

w  Rzeszowie,  nadzorowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej  

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 1 004 241,00 zł 

 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  634 752,00 zł 237 878,21 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  634 752,00 zł 237 878,21 zł

Budżet Unii Europejskiej  543 295,00 zł 204 045,75 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  7 688,00 zł 4 763,80 zł

Budżet Państwa  83 769,00 zł 29 068,66 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 237 878,21 zł tj. 37,48  % planu na 2021r. 

W  I  półroczu  2021  roku  prowadzona  była  ciągła  rekrutacja  na  zaplanowane  szkolenia  jedno  

i  dwudniowe.  Zakres  tematyczny  szkoleń  wynikał  z  diagnozy  potrzeb  grupy  docelowej. 

Z powodu ograniczeń sanitarnych spowodowanych pandemią wirusa SARS‐CoV‐2 wszystkie szkolenia 

od 01.01.2020 r. do 31.05.2021 r. zostały przeprowadzone w formie zdalnej. Od 01.06.2021 r. szkolenia 

realizowane są w formie stacjonarnej. Na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego (powiaty: 

opolski, świdnicki, chełmski, m. Chełm, krasnostawski, kraśnicki, hrubieszowski, zamojski, m. Zamość, 

janowski,  tomaszowski  i biłgorajski) zrealizowano  łącznie 14  szkoleń  jednodniowych oraz 8  szkoleń 

dwudniowych. W ramach projektu łącznie przeszkolonych zostało 285 osób. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  

607 366,12 zł, co stanowi 60,48 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje projekt w partnerstwie: Województwo 

Podkarpackie  ‐  Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecznej  w  Rzeszowie  ‐  Lider  projektu  oraz 

Województwo Świętokrzyskie ‐ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w 

Kielcach – Partner projektu.  Celem projektu  jest doskonalenie kompetencji 800 osób  ‐   kluczowych 

pracowników  instytucji pomocy  i  integracji  społecznej,  z  zakresu nowych  rozwiązań organizacyjno‐

prawnych w  pomocy  społecznej, wprowadzonych w  ustawie  z  dnia  12 marca  2004  r.  o  pomocy 

społecznej oraz ze zmian wprowadzonych w innych ustawach dotyczących obszaru pomocy i integracji 
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społecznej,  mających  istotny  wpływ  na  wykonywanie  przez  nich  zadań  

z makroregionu I, który tworzą województwa: podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie.  

Od początku realizacji projektu zrealizowano 62 szkolenia jednodniowe oraz 36 szkoleń dwudniowych. 

W ramach projektu łącznie przeszkolonych zostało 982 osoby.  

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania.  

1.1.16–  „Zintegrowany  i  uspołeczniony model  planowania  przestrzennego  poprzez  opracowanie 

Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego / Departament 

Rozwoju  Regionalnego  przy  udziale  Podkarpackiego  Biura  Planowania  Przestrzennego  w 

Rzeszowie  

 Okres realizacji zadania: 2019 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 5 387 024,00 zł 

 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  4 574 533,00 zł 1 337 048,06 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  2 483 496,00 zł 571 454,94 zł

Budżet Unii Europejskiej   2 341 689,00 zł 538 824,83 zł

Budżet Państwa  141 807,00 zł 32 630,11 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  2 091 037,00 zł 765 593,12 zł

Budżet Unii Europejskiej   1 971 638,00 zł 721 877,75 zł

Budżet Państwa  119 399,00 zł 43 715,37 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 337 048,06 zł tj. 29,23   % planu na 

2021r. 

W I półroczu 2021r., zgodnie z harmonogramem projektu, wykonano następujące działania: 

1. Przekazane zostały dotacje Partnerom projektu na jego realizację. 

2. W dniu  1 marca 2021r. podpisano umowę z uczelnią na przeprowadzenie dwusemestralnych 

studiów  podyplomowych  dla  uczestników  projektu  w  zakresie    planowania  i  gospodarki 

przestrzennej. Od marca do czerwca studia podyplomowe odbywały się on‐line, z uwagi na 

sytuację COVID‐19. W czerwcu br. został zakończony I semestr. 

3. W  całości  zrealizowano  zadania  dotyczące  zakupu  zestawów  komputerowych,  urządzeń 

wielofunkcyjnych  i  ploterów. Wyłoniony wykonawca  zadania,  z  którym  została  podpisana 
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umowa 1 marca 2021r. dostarczył przedmiot umowy do Lidera i Partnerów projektu, za który 

otrzymał wynagrodzenie wskazane w umowie w pełnej wysokości. 

4. W  dniu  28  maja  2021r.  podpisano  umowę  z  Bankiem  Światowym  na  usługi  doradcze 

w  zakresie  sporządzenia  Strategii  Przestrzennej ROF.  Ze względu  na  okoliczności  związane  

z pandemią i w związku z tym, wydłużoną procedurą zatwierdzania przez służby prawne Banku 

Światowego  kształtu  umowy,  termin  podpisania  umowy  znaczenie  się  przesunął w  czasie, 

czego skutkiem było wydłużenie czasu  trwania projektu do roku 2022  (12 miesięczny okres 

realizacji umowy). W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w WPF i budżecie WP. 

5. Wypłacone zostały miesięczne dodatki specjalne dla uczestników projektu będących członkami 

Zespołu Eksperckiego (dla koordynatora projektu) od stycznia do czerwca br. 

6. Przygotowano  założenia  funkcjonalności  dedykowanego  narzędzia  informatycznego 

(platformy internetowej) oraz opracowywano niezbędną dokumentację przetargową związaną 

z  realizacją  zadania.  Przeprowadzono  również  wstępny  audyt  wśród  Partnerów  projektu 

dotyczący potencjału technicznego (m.in. czy gmina posiada serwer, jakich parametrów itp.).  

7. W trybie zdalnym odbywały się również liczne konsultacje z Partnerami projektu, posiedzenia 

Zespołu Zarządzania Projektem, Komitetu Sterującego, a także Zespołu Eksperckiego w celu 

prawidłowej realizacji projektu. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 1 563 569,94 

zł, co stanowi 29,02% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

W  ramach  projektu  przeszkolono  pracowników  (studia  podyplomowe),zakupiono  zestawy 

komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, plotery, opracowano Strategię Przestrzenną Rzeszowskiego 

Obszaru  Funkcjonalnego,  rozliczono  wynagrodzenie  uczestników  projektu  będących  członkami 

Zespołu Eksperckiego, opracowano dedykowane narzędzie informatyczne, 

Projekt pn. „Zintegrowany  i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie 

Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” realizowany jest przez 16 partnerów, 

w którym rolę lidera pełni Urząd Marszałkowski.  

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.1.17– „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Rozwoju Regionalnego 

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 1 752 848,00 zł 
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  Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  950 906,00 zł 130 365,68 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  950 906,00 zł 130 365,68 zł

Budżet Unii Europejskiej   811 758,00 zł 117 360,18 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  84 055,00 zł 5 036,57 zł

Budżet Państwa  55 093,00 zł 7 968,93 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 130 365,68 zł  tj. 13,71% planu na 2021r. 

W  I półroczu 2021r. realizowano zadanie pn. Doradztwo JST prowadzące do wdrożenia standardów 

obsługi inwestora. Zadanie w okresie od stycznia do maja 2021 r. realizowane było w sposób zdalny. 

Począwszy  od  dnia  07  czerwca  2021  r.  zadanie  realizowane  było  również  

w formie bezpośrednich spotkań z podkarpackimi jednostkami samorządów terytorialnych. Do końca 

pierwszego półrocza odbyły się spotkania w siedzibach następujących gmin:  Dzikowiec (07.06.2021), 

Polańczyk  i  Olszanica  (08.06.2021),  Czarna  pow.  łańcucki,  Łańcut,  Dynów  (09.06.2021),  Brzostek 

(10.06.2021), Brzyska, Raniżów  (11.06.2021), Chmielnik  (14.06.2021), Domaradz,  Jasienica Rosielna, 

Jaśliska  (15.06.2021),  Rzeszów,  Roźwienica  (16.06.2021),  Hyżne  (18.06.2021),  Tyczyn,  Niebylec 

(22.06.2021), Cieszanów (29.06.2021). Spotkania odbyły się również w 3 starostwach powiatowych:  

w Leżajsku (17.06.2021), w Sanoku (21.06.2021) oraz w Lubaczowie (29.06.2021). W związku z ww. 

spotkaniami rozliczono koszty wyjazdów służbowych. 

Przygotowano dokumentację przetargową na usługę polegającą na organizacji oraz przeprowadzeniu 

szkoleń i warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa podkarpackiego 

w formie on‐line z zakresu standardu obsługi inwestora w samorządach. Celem usługi jest podniesienie 

jakości obsługi inwestora przez umożliwienie pracownikom JST (kadrze kierowniczej oraz pracownikom 

odpowiedzialnym za kontakty z inwestorami) dostępu do specjalistycznej wiedzy. 

Wypłacono  dotacje  dla  partnera  projektu  tj.  Rzeszowskiej  Agencji  Rozwoju  Regionalnego  oraz 

zrefundowano wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych w projekcie. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 362 494,00 

zł, co stanowi 20,68% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

W ramach projektu przeprowadzono audyt wstępny i ocenę potencjału inwestycyjnego podkarpackich 

JST, sporządzono raporty na podstawie ankiet otrzymywanych od JST oraz informacji pochodzących ze 

źródeł ogólnodostępnych  takich  jak: GUS, PUP, WUP oraz  stron  internetowych podkarpackich  JST, 
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organizowano doradztwo prowadzące do wdrożenia standardów obsługi  inwestora w samorządach 

województwa  podkarpackiego,  opracowano  analizę  potencjału  inwestycyjnego  Województwa 

Podkarpackiego, przygotowano dokumentację przetargową na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów 

dla jednostek samorządu terytorialnego e w formie on‐line z zakresu standardu obsługi inwestora w 

samorządach,  wypłacono  dotacje  dla  partnera  projektu  tj.  Rzeszowskiej  Agencji  Rozwoju 

Regionalnego,  rozliczono  koszty  wyjazdów  służbowych  w  ramach  prowadzonego  w  projekcie 

doradztwa  dla  JST,  zrefundowano  wynagrodzenia  pracowników  Urzędu  Marszałkowskiego 

zatrudnionych w projekcie. 

Na wszystkie działania,  realizowane w  ramach projektu,  istotny wpływ miała  trzecia  fala pandemii 

wirusa  COVID‐19.  Wywołała  ona  dużą  absencję  chorobową  oraz  konieczność  skierowania  wielu 

członków  zespołu  projektowego  na  przymusową  kwarantannę  i  izolację  zarówno  u  Lidera  jak  

i u Partnera projektu.  

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania 

1.1.18–  „Rozwijanie  kompetencji  kadry  dydaktycznej  w  zakresie  doradztwa  edukacyjno‐

zawodowego (makroregion IV)” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zespół  Placówek  Wojewódzkich  

w  Rzeszowie  nadzorowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Edukacji, Nauki i Sportu 

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 233 958,00 zł 

 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  134 851,00 zł 35 167,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  134 851,00 zł 35 167,00 zł

Budżet Unii Europejskiej   113 652,00 zł 29 636,49 zł

Budżet Państwa  21 199,00 zł 5 530,51 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 35 167,00 zł  tj. 26,08 % planu na 2021r. 

W  I półroczu 2021  r. w  związku  z  trwającą pandemią wywołaną  zakażeniem wirusem  SARS‐COV‐2  

i  wprowadzonymi  obostrzeniami  zmieniono  formę  szkoleń  ze  stacjonarnej  na  on‐line  za  zgodą 
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Instytucji Pośredniczącej. Szkolenie odbyło 191 nauczycieli w 11 grupach szkoleniowych Zakłada się, że 

pozostałe szkolenia zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 173 556,76 

zł, co stanowi 74,18% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Cel projektu, zgodnie z metodyką SMART, został określony jako: Podniesienie kompetencji w zakresie 

doradztwa  edukacyjno‐zawodowego  przez  3877  osób  (min.  80%  kobiet)  w  tym:  945  osób  

z  województwa  lubelskiego,  1396  osób  z  województwa  małopolskiego,  982  osób  

z województwa podkarpackiego  i 554 osób  z województwa  świętokrzyskiego  ‐  kadry dydaktycznej  

z obszaru  IV makroregionu do 31 grudnia 2021r. poprzez udział w działaniach z zakresu doradztwa 

edukacyjno – zawodowego. 

Wskaźnik  Liczba osób  przygotowanych do  realizacji  ramowych programów doradztwa  edukacyjno‐

zawodowego  opracowanych  w  ramach  programu  w  województwie  podkarpackim  założony  na 

poziomie 982 został osiągnięty w ilości 903 w tym w 2019 r. zostało przeszkolonych 281 nauczycieli w 

19 grupach szkoleniowych, w 2020 r.  ‐ 431 nauczycieli w 31 grupach szkoleniowych. Do 30 czerwca 

2021 r.. Łącznie w 61 grupach przeszkolono 903 nauczycieli.  

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Główne zagrożenie w realizacji projektu polega na braku wystarczającej ilości zgłoszeń na szkolenia. Za 

proces  rekrutacyjny odpowiada  Lider projektu  Syntea  S.A. Obostrzenia wprowadzone w  związku  z 

pandemią  SARS COV 2  zaburzyły harmonogram  realizacji projektu  i dodatkowo utrudniły działania 

informacyjno – promocyjne, a co za tym idzie dotarcie do potencjalnych uczestników. 

1.1.19–  „Przygotowanie  dokumentacji  technicznej  i  projektowej  niezbędnej  do  rozbudowy  sieci 

turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad  i włączenie  ich do szlaku rowerowego Green 

Velo” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 8 054 839,00 zł 

 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  2 698 236,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  21 999,00 zł 0,00 zł

Budżet Unii Europejskiej   17 637,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  1 250,00 zł 0,00 zł
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Budżet Państwa  3 112,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  2 676 237,00 zł 0,00 zł

Budżet Unii Europejskiej   1 071 507,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  1 415 640,00 zł 0,00 zł

Budżet Państwa  189 090,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie podzielił realizację zadania na IV etapy: 

ETAP  I  ‐ odcinek Olszany – Hoszów od  km 0+000 do  km 69+585, oraz  sięgacz Huwniki – Kalwaria 

Pacławska od km 0+000 (10+943 trasy zasadniczej) do 4+262,  

ETAP II – przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 896 Ustrzyki Dolne ‐ Czarna ‐ Ustrzyki 

Górne  od  km  0+000  do  km  44+902,  który  realizowany  będzie w  ramach  odrębnego  opracowania 

(„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 896  Ustrzyki Dolne ‐ Czarna ‐ Ustrzyki Górne”). 

ETAP III ‐ przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce– 

Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku Majdan – Ustrzyki Górne od km 

65+182  (skrzyżowanie  z  dr.  powiat.  2286  R  Majdan  –  Liszna  –  Roztoki  Górne)  do  km  102+730 

(skrzyżowanie z DW 896), który realizowany będzie w ramach odrębnego opracowania („Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – 

Granica Państwa ”). Z kolei etap III rozbito na trzy zadania: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 897 – Etap I Radoszyce – Cisna" 

Obecnie trwa proces podpisywania umowy z konsorcjum firm E&C oraz PROTECHNICON 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej  Nr  897  –  Etap  II  Cisna  –  Wetlina”‐  Podpisanie  umowy  z  Wykonawcą  ‐ 

10.05.2021 r.  

3. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 897 – Etap III Wetlina – Ustrzyki Górne”.‐ w dniu 14.06.2021 r. podpisano 

umowę z Wykonawcą 

ETAP IV – sięgacze trasy podstawowej; sięgacz Czarna – Michniowiec – Granica Państwa,, sięgacz 

Ustrzyki Górne – Wołosate ‐ unieważniono postępowanie. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 
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Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 0,00 PLN, tj. 0% łącznych nakładów finansowych 

przewidzianych na realizację zadania. 

W ramach realizacji zadania ogłoszono 5 postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji 

projektowych. Podpisano umowy na 3 zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń dla realizacji zadania. 

1.1.20 –„Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” 

 Zadanie  realizowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/  Biuro 

Informacji o Funduszach Europejskich 

 Okres realizacji zadania: 2015 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 12 198 920,00 zł 

 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014‐2020 

 Nakłady finansowe 
Plan 2021 

Poniesione 
w I półroczu br. 

1 700 000,00 zł 715 521,09 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  1 700 000,00 zł 715 521,09 zł

Budżet Unii Europejskiej  1 445 000,00 zł 608 192,14 zł

Budżet Państwa  225 000,00 zł 107 328,95 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

Budżet Unii Europejskiej  0,00 zł 0,00 zł

Budżet Państwa  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 715 521,09 zł  tj. 42,09 % planu na 2021r. 

W I półroczu 2021r. przeprowadzono 49 spotkań  informacyjnych i szkoleń dla ok. 846 beneficjentów  

i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Przeprowadzono również 8 spotkań w szkołach 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło ponad 221 uczniów. 

Konsultanci uczestniczyli w 12 imprezach plenerowych, konferencjach, targach i 6 Mobilnych Punktach 

Informacyjnych podczas których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. 

Brali udział w 2 konferencjach w roli prelegentów na zaproszenie różnych instytucji. 

Obserwuje się coraz większe zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy Punktów.  Od 

początku 2021 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 2 212 konsultacji bezpośrednich, blisko 

13  652  konsultacji  drogą  telefoniczną  oraz  odpowiedziano  blisko  557  odpowiedzi  w  formie 

elektronicznej. Przeprowadzono  również 12 konsultacji  indywidualnych u klienta, gdzie konsultanci 

udzielili specjalistycznych konsultacji związanych z Funduszami Europejskimi. 
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Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów  i osób zainteresowanych Funduszami 

Europejskimi.  

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku  realizacji  zadania do 30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania o wartości 10 880 

114,00 zł, co stanowi 89,19% planowanych łącznych nakładów na realizację. 

W  ramach  projektu  „Punkty  Informacyjne  Funduszy  Europejskich”  prowadzone  są  na  terenie 

województwa  podkarpackiego  działania  informacyjne  Funduszy  Europejskich.  Funkcjonuje  

5  Lokalnych  Punktów  Informacyjnych  w  Krośnie,  Przemyślu,  Tarnobrzegu,  Mielcu  i  Sanoku, 

prowadzony  jest również Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach pracuje obecnie 17 

konsultantów. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń dla realizacji zadania. 

1.1.21– „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań 

rewitalizacyjnych” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament  

Gospodarki Regionalnej we współpracy  z  Podkarpackim Biurem  Planowania  Przestrzennego, 

Wojewódzkim  Urzędem  Pracy w  Rzeszowie,  Regionalnym  Ośrodkiem  Polityki  Społecznej w 

Rzeszowie 

 Okres realizacji zadania: 2020– 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 1 026 860,00 zł 

 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014‐2020 

 Nakłady finansowe 
Plan 2021 

Poniesione 
w I półroczu br.1 

723 550,00 zł 58 017,68 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  723 550,00 zł 58 017,68 zł

Budżet Unii Europejskiej  553 516,00 zł 44 383,79 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  72 355,00 zł 5 801,68 zł

Budżet Państwa  97 679,00 zł 7 832,21 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 58 017,68  zł  tj. 8,02 % planu na 2021r. 

W dniu 26 kwietnia 2021 r. został zawarty Aneks nr 2 do Umowy dotacji ‐ realizację Zadania wydłużono 

o 6 m‐cy.  
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Do realizacji Zadania zaangażowany został m.in. Zespół ds. rewitalizacji (18 osób – stan na 30 czerwca 

2021r.), składający się z pracowników Urzędu Marszałkowskiego (9 osób) oraz pracowników jednostek 

organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, tj. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w 

Rzeszowie  (3 osoby), Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie  (4 osoby), Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Rzeszowie (2 osoby).  

W  I  półroczu  2021  r.  w  ramach  projektu  zostały  rozliczone  wynagrodzenia  w  postaci  dodatków 

specjalnych  dla  pracowników  Urzędu  Marszałkowskiego,  Podkarpackiego  Biura  Planowania 

Przestrzennego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w  Rzeszowie;  została wykonana  usługa  biegłego  rewidenta w  zakresie weryfikacji  i  zatwierdzenia 

sprawozdania rocznego za 2020 r., odebrano usługę przygotowania dwóch artykułów: pn. Rola zieleni 

w procesie rewitalizacji oraz pn. Rola działań w małej skali w procesie rewitalizacji, zgodnie z  Umową 

z 15 czerwca 2020r. na Usługę opracowania materiałów informacyjnych w zakresie rewitalizacji. 

Jednocześnie w  I półroczu 2021r., przeprowadzone zostały postępowania na udzielenia zamówienia 

publicznego w  zakresie: 

 ‐ Usługi doradztwa w zakresie dostępności dla gmin z terenu województwa podkarpackiego. W dniu 2 

kwietnia 2021r. została podpisana umowa. Wykonawca rozpoczął świadczenie usługi dla gmin, które 

zgłosiły zapotrzebowanie na doradztwo.  

‐ Usługi pn. Przeprowadzenia szkoleń i seminariów  dla gmin województwa podkarpackiego w formie 

on‐line w  zakresie: monitoringu  i ewaluacji działań  rewitalizacyjnych,  rozwoju  terenów  zielonych w 

rewitalizacji  oraz wykorzystania  narzędzi wynikających  z ustawy  o  rewitalizacji. W  dniu  9  czerwca 

2021r.  została  podpisana  umowa.  Wykonawca  w  czerwcu  br.  rozpoczął  świadczenie  usług 

szkoleniowych dla gmin. Do 30 czerwca br. przeprowadził całość 9 szkoleń w zakresie monitoringu  i 

ewaluacji  działań  rewitalizacyjnych.  Przeszkolono  159  osób  w  tym  140  przedstawicieli  74  gmin. 

W czerwcu r. rozpoczęły się także seminaria w zakresie rozwoju terenów zielonych w rewitalizacji.  

Ponadto prowadzone były działania upowszechniające i promocyjne: publikacja artykułów na stronie 

internetowej dot. rewitalizacji oraz zamieszczanie informacji dot. realizowanego projektu, rekrutacja 

na spotkania edukacyjne i doradztwo oferowane przez projekt. 

 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 205 997,34 

zł, co stanowi 20,06% planowanych łącznych nakładów na realizację. 

Osoby  wchodzące  w  skład  Zespołu  ds.  rewitalizacji  wzięły  udział  

w  6  szkoleniach  zorganizowanych  przez  Ministerstwo  Funduszy  i  Polityki  Regionalnej  

w  zakresie:  wykorzystania  narzędzi  wynikających  z  ustawy  o  rewitalizacji  (Moduł  I),  Zarządzania 

rewitalizacją  i włączenia  społeczności  lokalnej we wdrażanie  rewitalizacji  (Moduł  II),Monitoringu  i 
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ewaluacja działań rewitalizacyjnych (Moduł III), opracowano materiały informacyjne w tym artykuł do 

publikacji na stronie internetowej dot. Rewitalizacji, zorganizowano szkolenie on –line Dostępność w 

rewitalizacji Moduł  I,  zorganizowano warsztaty  on‐line  (2  dni  x  9  grup)  Zarządzanie  rewitalizacją  

i włączenie społeczności lokalnej Moduł II.  

Wykonawca usługi pn. Przeprowadzenia szkoleń i seminariów  dla gmin województwa podkarpackiego 

w  formie  on‐line  w  zakresie: monitoringu  i  ewaluacji  działań  rewitalizacyjnych,  rozwoju  terenów 

zielonych  w  rewitalizacji  oraz  wykorzystania  narzędzi  wynikających  z ustawy  o  rewitalizacji 

przeprowadził  całość  9  szkoleń  w  zakresie  monitoringu  i  ewaluacji  działań  rewitalizacyjnych. 

Przeszkolono 159 osób w tym 140 przedstawicieli 74 gmin.  

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń dla realizacji zadania. 

1.1.22–„RPO WP na lata 2014‐2020 Pomoc Techniczna” 

 Zadanie  realizowane  przez  Wojewódzki  Urząd  Pracy  w  Rzeszowie  i  Urząd  Marszałkowski 

Województwa  Podkarpackiego/  Departament  Zarządzania  Regionalnym  Programem 

Operacyjnym 

 Okres realizacji zadania: 2015 – 2023 

 Łączne nakłady finansowe: 409 645 571,00 zł 

 Projekt  realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014‐

2020 

 Nakłady finansowe 
Plan 2021 

Poniesione 
w I półroczu br. 

90 201 660,00 zł 21 647 457,49 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  54 827 542,00 zł 21 647 457,49 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  8 224 133,00 zł 3 247 124,49 zł

Budżet Państwa  46 603 409,00 zł 18 400 333,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  35 374 118,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego   5 306 118,00 zł 0,00 zł

Budżet Państwa  30 068 000,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 21 647 457,49 zł  tj. 24,00 % planu na 

2021r. 

Wykazane  kwoty  wydatków  na  2021  rok  w  ramach  ww.  zadania  wynikają  z  pięciu  decyzji  o 

dofinansowaniu, zawartych w dniu 17 grudnia 2020 r.(wraz z aneksami), a także dwóch aneksów do 

decyzji dotyczących projektów wieloletnich, podpisanych w dniach 30 lipca 2018 r. i  26 marca 2021 r. 

w kwocie zaplanowanej na bieżący rok.  

W ramach powyższych decyzji realizowane są projekty o następującej wartości całkowitej: 
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1. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014‐2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno‐

promocyjnym w 2021 roku" – 2 500 000,00 zł (w tym wkład UE 2 125 000,00  zł, wkład własny 375 

000,00 zł); 

2. „Wsparcie  procesu  ewaluacji  RPO  2014‐2020  oraz  przygotowań  do  perspektywy  2021‐2027"– 

39 294 117,65 zł  (z tego na rok 2021 przewidziana została kwota 36 944 118,00 zł, w tym wkład 

UE 31 402 500,00 zł, wkład własny 5 541 618,00 zł); 

3. „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2021 r." 

– 31 365 282,00 zł (w tym wkład UE 26 660 489,70 zł, wkład własny 4 704 792,30 zł); 

4. „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO 

WP na  lata 2014‐2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego   w 

Rzeszowie" – 588 680,00 zł (z tego na rok 2021 nie przewidziano kwot, ponieważ projekt w tym 

roku jest bez kosztowy); 

5. „Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014‐2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na 

rok 2021" – 16 086 317,00 zł (w tym wkład UE 13 673 369,45 zł, wkład własny 2 412 947,55 zł); 

6. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją  RPO WP w 2021 roku” – 2 955 940,00 zł (w 

tym wkład UE 2 512 549,00 zł, wkład własny 443 391,00 zł); 

7. „Wsparcie  działalności  Regionalnego  Obserwatorium  Terytorialnego  w  procesie  dostarczania 

niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014‐2020” – 700 000,‐ zł (w tym w 

2021 roku 350 000,00 zł z czego wkład UE 297 500,00 zł, wkład własny 52 500,00 zł). 

Projekt dotyczący programu LSI jest realizowany w latach 2015‐2022, z czego w ostatnich dwóch latach 

nie  będą  ponoszone wydatki. Natomiast  projekt  dotyczący  ewaluacji  będzie  realizowany w  latach 

2020‐2023. 

Poziom  dofinansowania  środkami,  o  których mowa w  art.  5  ust.  1  pkt  2  i  3  ustawy  o  finansach 

publicznych, w ww. projektach stanowi 85%, zaś pozostałe 15% jest finansowane ze środków własnych 

budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń dla realizacji zadania. 

1.1.23–„Inteligentne  specjalizacje  ‐  narzędzie  wzrostu  innowacyjności  i konkurencyjności 

województwa podkarpackiego” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Rozwoju Regionalnego 

 Okres realizacji zadania: 2016 – 2023 

 Łączne nakłady finansowe: 5 240 500,00 zł 
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 Projekt  realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014‐

2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  1 555 974,00 zł 91 095,66 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  1 524 774,00 zł 91 095,66 zł

Budżet Unii Europejskiej  1 524 774,00 zł 91 095,66 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  31 200,00 zł 0,00 zł

Budżet Unii Europejskiej  31 200,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 91 095,66 zł  tj. 5,85 % planu na 2021r. 

W I półroczu 2021 wykonano następujące działania: 

1. W dniu 04.02.2021 r. zawarto umowę polegającą na wykonaniu usługi ekspercko‐doradczej 

przy opracowaniu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021‐

2030. W dniu 25.05.2021r. odebrano I etap realizacji umowy (opinia na temat RSI WP, wkład 

merytoryczny do: systemu wdrażania; systemu monitorowania  i ewaluacji RSI WP oraz ram 

finansowych RSI WP). 

2. W  dniu  26.03.2021  r.  ogłoszono  postępowanie  na  przeprowadzenie  badania 

i  opracowanie  raportu  pn.  Gospodarka  obiegu  zamkniętego  w  przedsiębiorstwach 

województwa  podkarpackiego,  w  dniu  07.06.2021  r.  podpisano  umowę  z  Wykonawcą. 

Obecnie trwa etap przygotowania raportu metodologicznego w ramach badania. 

3. Zorganizowano  6  Paneli  Inteligentnej  Specjalizacji.  Podczas  Paneli  dyskutowano 

nt. obszarów wymagających wsparcia oraz kluczowych technologii w ramach poszczególnych 

specjalizacji, jak również systemu identyfikacji zakresów specjalizacji z wykorzystaniem kodów 

PKD. Realizacja Paneli będzie kontynuowana.  

4. W  dniu  20.05.2021  r.  ogłoszono  postępowanie  na  organizację  i  obsługę  Paneli 

i Metapanelu Inteligentnych Specjalizacji oraz spotkań z interesariuszami w ramach aktualizacji 

Regionalnej  Strategii  Innowacji  w  formule  online.  Postępowanie  zostało  unieważnione, 

ponieważ jedyna oferta nie podlegająca odrzuceniu znacznie przekraczała kwotę przeznaczoną 

na  sfinansowanie  zamówienia.  W  związku  z  przedłużającym  się  rozstrzygnięciem  ww. 

postępowania, zdecydowano o organizacji paneli w nieco bardziej ograniczonej niż pierwotnie 

zakładano  formie,  z  wykorzystaniem  platformy  będącej  w  dyspozycji  urzędu.  Planuje  się 

ponowienie postępowania na organizację wydarzeń w formule hybrydowej. 
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5. Podpisano umowę z Politechniką Rzeszowską na wykonanie działań promujących Regionalną 

Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego w trakcie udziału drużyny  PRz Racing Team 

w czterech wydarzeniach o zasięgu krajowym. 

6. Zrefundowano  wynagrodzenia personelowi projektu.  

7. Kontynuowano prace związane z uzupełnieniem treści portalu RSI ‐ m.in. aktualności. 

Z  uwagi  na  pandemię  COVID‐19  oraz  ograniczenia  wynikające  z  obostrzeń  epidemiologicznych 

organizacja  Paneli  Inteligentnych  Specjalizacji  odbywała  się  dotychczas  w  formie  on‐line.  Nie 

realizowano również delegacji krajowych i  zagranicznych. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 2 267 903,00 

zł, co stanowi 43,28% planowanych łącznych nakładów na realizację. 

W ramach projektu uczestniczono w krajowych i zagranicznych warsztatach dotyczących problematyki 

inteligentnych  specjalizacji,  realizowano  działania  promocyjne  Województwa  Podkarpackiego  

i Regionalnej Strategii  Innowacji podczas konferencji, które odbyły się w regionie,   zorganizowano 5 

posiedzeń Podkarpackiej Rady  Innowacyjności, 32 Panele  Inteligentnych Specjalizacji  i 1 Metapanel 

Inteligentnych Specjalizacji oraz 2 Podkarpackie Fora  Innowacyjności – Lotnictwo  i kosmonautyka  i 

Kongres  Profesjonalistów  IT  2020,  opracowano  koncepcję  monitorowania  Regionalnej  Strategii 

Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3),uruchomiono portal 

rsi.podkarpackie.pl,  zrealizowano  usługę  ekspercką  obejmująca  działania  przygotowujące  do 

opracowania Regionalnej Strategii  Innowacji Województwa Podkarpackiego na  lata 2021‐2030  (RSI 

WP)  w  tym  opracowanie  raportu  z  badania  potrzeb  inwestycyjnych  przedsiębiorstw  w  zakresie 

inwestycji proinnowacyjnych, przeprowadzono badania służące przygotowaniu RSI WP: „Gospodarka 

województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0”,  „Handel  zagraniczny  i bezpośrednie 

inwestycje  zagraniczne  w  województwie  podkarpackim  w  latach  2013‐2019”,  „System  innowacji  

w  województwie  podkarpackim”,  „Inteligentne  specjalizacje  województwa  podkarpackiego  na  tle 

regionów  kraju  i  UE”  oraz  2  badania  dotyczące  monitoringu  Regionalnej  Strategii  Innowacji 

Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji,  

przeprowadzono  specjalistyczny  kurs  języka  angielskiego  dla  pracowników  zaangażowanych  

w  realizację  projektu,  podpisano  umowę  ekspercko‐doradczą  na  nadzór  merytoryczny  przy 

opracowaniu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021‐2030, 

ogłoszono  postępowanie  na  przeprowadzenie  badania  i  opracowanie  raportu 

pn. Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego, podpisano 

umowę z Wykonawcą, zrefundowano wynagrodzenia zespołu projektowego.  

•Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń dla realizacji zadania. 



 
 

39 

1.1.24 –„Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Gospodarki Regionalnej 

 Okres realizacji zadania: 2016 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 41 839 000,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021  Poniesione  

w I półroczu br. 

  16 324 280,00 3 033 882,15

‐ wydatki bieżące, z tego:  16 324 280,00 3 033 882,15

Budżet Unii Europejskiej  16 324 280,00 3 033 882,15

‐ wydatki majątkowe  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 033 882,15 zł   tj. 18,59 % planu na 

2021r. 

W  I półroczu 2021r. na  etapie  kontraktacji prowadzona była przez pracowników UMWP  formalna 

weryfikacja  złożonych  dokumentów  oraz  ocena  statusu MŚP  i możliwości  przyznania  pomocy  de 

minimis.  Na  etapie  refundacji  prowadzona  była  ocena  dokumentów  finansowych  i  efektów 

zrealizowanej  usługi.  Zostało  ogłoszone  postępowanie  przetargowe  na  przeprowadzenie  kampanii 

promocyjnej. 

Odbiorcy Wsparcia złożyli 17 wniosków o refundację kosztów zakupu usługi rozwojowej, podpisano 

34 umowy z OW,37 OW złożyło dokumentację w celu rozliczenia usługi, 56 podmiotom wypłacono 

dotację w tym zaliczkę dla Partnera Projektu. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości 

9 943 541,15 zł, co stanowi 23,77% planowanych łącznych nakładów na realizację. 

W  ramach  projektu  rozliczono  wynagrodzenia  pracowników  zaangażowanych  w  realizację, 

zorganizowano konferencję otwierającą, która odbyła się 4 kwietnia 2018r., zorganizowano 11 spotkań 

rozpowszechniających/warsztatów informacyjno‐instruktażowych dotyczących Platformy w głównych 

miastach regionu: Rzeszów (udział wzięło 31 osób), Mielec (udział wzięło 11 osób), Przemyśl (udział 

wzięło 15 osób), Jarosław(udział wzięło 6 osób), Dębica(udział wzięło 5 osób), Krosno(udział wzięło 8 

osób), Stalowa Wola(udział wzięło 14 osób), Tarnobrzeg(udział wzięło 7 osób), Leżajsk(udział wzięło 8 
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osób),  Jasło(udział  wzięło  8  osób),  Sanok(udział  wzięło  7  osób),uruchomiono  Platformę  

z  funkcjonalnościami  dostępnymi  dla  Dostawców  Usług,  Odbiorców  Wsparcia,  Niezależnych 

Doradców. 

Od  początku  realizacji  projektu  do  dnia  30.06.2021r.  na  PPWB  zatwierdzonych  zostało  15  DU 

deklarujących  posiadanie  statusu  IOB,  zatwierdzono  i  udostępniono  39    usług,  zatwierdzono  17 

wniosków od kandydatów na Niezależnych Doradców, Odbiorcy Wsparcia (OW) złożyli 337 wniosków 

o  refundację  usługi  rozwojowej  na  kwotę  dofinansowania  15.946.257,‐zł,  70wniosków  zostało 

negatywnie ocenionych lub wycofanych na skutek rezygnacji MŚP z udziału w PPWB. 

Podpisano 182 umowy na udzielenie wsparcia na łączną kwotę dofinansowania 8.001.353,40 zł, 137 

usług zostało rozliczonych i MŚP wypłacono dofinansowanie. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Rozpatrując stopień realizacji projektu należy mieć na uwadze, że w ww. projekcie punktem wyjścia 

jest wyrażany przez przedsiębiorców popyt na usługi, a nie podaż usług wsparcia, oferowanych przez 

instytucje  świadczące  usługi  okołobiznesowe,  tj.  projekt  ma  być  ukierunkowany  na  potrzeby 

przedsiębiorstw, a oferowane usługi mają być odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie MŚP tj. 

Odbiorców Wsparcia. Należy również pamiętać, że  jest to projekt pionierski  i pilotażowy, a wypłata 

środków  zależy od  zainteresowania MŚP  zakupem usług  jak  również od prawidłowości  składanych 

przez przedsiębiorców dokumentów. 

Nie bez znaczenia dla realizacji projektu pozostaje pandemia wirusa SARS‐CoV‐2. Fala zakażeń oraz 

wprowadzone  obostrzenia  wpływały  na  decyzje  biznesowe  firm,  które  powstrzymywały  się  

z  zamawianiem  i  realizacją  usług  rozwojowych  na  PPWB  do  czasu  ustabilizowania  się  sytuacji 

gospodarczej co potwierdzają złożone przez MŚP rezygnacje z realizacji usług. 

1.1.25–„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin‐Przeworsk‐Grabownica Starzeńska 

na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga‐ etap I” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2016 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 39 517 261,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  20 640 833,00 zł 116 827,52 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  20 640 833,00 zł 116 827,52 zł
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Budżet Unii Europejskiej   17 219 888,00 zł 99 303,39 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  3 420 945,00 zł 17 524,13 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 116 827,52 zł  tj. 0,57 % planu na 2021r. 

W I półroczu 2021r. została podpisana Umowa z Wykonawcą (konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A., 

23‐200 Kraśnik, ul. Kolejowa 10E, PBI WMB Sp. z o.o., 27‐ 600 Sandomierz, ul. Błonie 8) (30.04.2021 r.) 

Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 14.05.2021 r.  

Z dniem 28.05.2021 rozpoczęły się roboty budowlane – głównie roboty przygotowawcze (m.in. prace 

związane z organizacją zaplecza budowy, prace geodezyjne, inwentaryzacyjne, rozpoznanie saperskie). 

Wykonawca  równolegle  przygotowuje  projekty  wykonawcze  oraz  inne  dokumenty  (m.in.  projekt 

tymczasowej organizacji ruchu) niezbędne do realizacji robót. W dniu 18.06.2021 r. został złożony do 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu wniosek o wydanie pozwolenia 

na  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  wyprzedzających  na  terenie  stanowiska 

archeologicznego  w  m.  Studzian,  a  także  wniosek  o  udzielenie  pozwolenia  na  przeprowadzenie 

nadzoru  archeologicznego  w  trakcie  prowadzenia  prac  ziemnych  związanych  z  realizacją 

przedmiotowej inwestycji. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do dnia 30.09.2022 r.  

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 1 163 943,74 

zł, co stanowi 2,95% planowanych łącznych nakładów na realizację. 

W  ramach  realizacji zadania 30.04.2021  r. podpisano umowę z Wykonawcą  ( konsorcjum  firm: PBI 

Infrastruktura S.A., PBI WMB Sp. z o.o.). Z dniem 28.05.2021 rozpoczęły się roboty budowlane Umowa 

z Inżynierem Kontraktu  (PROKOM Construction) została podpisana w dniu 09.07.2021 r. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń dla realizacji zadania. 

1.1.26–„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin‐Przeworsk‐Grabownica Starzeńska 

na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga ‐ etap II” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2021 – 2023 

 Łączne nakłady finansowe: 67 786 253,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 



 
 

42 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  8 520 002,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  8 520 002,00 zł 0,00 zł

Budżet Unii Europejskiej   2 328 517,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  6 191 485,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

W I półroczu 2021r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania (opracowanie projektów 

wykonawczych  i  realizację  robót  budowlanych)(28.05.2021  r.).Z  uwagi  na  trwające  postępowanie 

przetargowe prace / roboty nie były prowadzone. 

Termin realizacji przedsięwzięcia: 28.04.2023 r. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 0,00 zł, co 

stanowi 0% planowanych łącznych nakładów na realizację. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń dla realizacji zadania. 

1.1.27–„Budowa  nowego  odcinka  drogi  wojewódzkiej  nr  984  od  m.  Piątkowiec  przez 

m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2016 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 98 678 364,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  26 076 523,00 zł 8 874 484,65 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  26 076 523,00 zł 8 874 484,65 zł

Budżet Unii Europejskiej  20 648 035,00 zł 7 445 242,33 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  5 428 488,00 zł 1 429 242,32 zł

Inne  0,00 zł 0,00 zł
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 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 8 874 484,65 zł tj. 34,03 % planu na 

2021r. 

W ramach  projektu realizowane są dwa zadania: 

1. Zadanie Nr 1:  "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984  Lisia Góra  ‐ Radomyśl 

Wielki ‐ Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej 

infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych ‐ etap I od m. Trzciana (km lokalny 

2+605,83) do m. Rzędzianowice (km lokalny 7+622,31)", 

2. Zadanie Nr 2  : "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra  ‐ Radomyśl 

Wielki ‐ Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej 

infrastruktury  technicznej, budowli  i urządzeń budowlanych  ‐ etap  II od m. Piątkowiec  (km 

lokalny 0+000)   do m. Trzciana (km lokalny 2+605,83)".  

W dniu  04.01.2021r. rozpoczęto roboty budowlane. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  

58 443 302,34 zł, co stanowi 59,23 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Na zadaniu nr 1  wykonano :  

projekty wykonawcze, wytyczenie pasa drogowego oraz innych elementów jezdni, przegląd saperski 

terenu  budowy,  wycinkę  drzew  i  krzewów  w  zakresie  przewidzianym  projektem,zdjęcie  ziemi 

urodzajnej humusu,roboty ziemne, przebudowę sieci teletechnicznej w obrębie ronda w m. Trzciana – 

zamontowano  rury  osłonowe  na  kolizji  z  siecią  Czajen,  WDM  i  Sieci  Szerokopasmowe  Polski 

Wschodniej, wykonano w całości przebudowę kolizji na sieci Multimedia Polska,przepusty,przebudowę 

sieci gazociągowej,częściowo przebudowę sieci wodociągowej, kolizji sieci sanitarnej;. 

Na zdaniu nr 2:  wykonano:projekty wykonawcze, wytyczenie pasa drogowego oraz innych elementów 

jezdni  ,przegląd  saperski  terenu  budowy,wycinkę  drzew  i  krzewów  w  zakresie  przewidzianym 

Projektem,zdjęcie  ziemi  urodzajnej,roboty  ziemne,częściową  przebudowę  sieci  teletechnicznej  

w  rejonie  ronda  w  m.  Piątkowiec,  roboty  przy  przepuście  P5,  rozbiórkę  istniejących  obiektów, 

przepusty pod zjazdami.  

Ponadto  na  obu  etapach, wraz  z  postępem  robót,  prowadzony  był  nadzór  przyrodniczy  i  nadzór 

archeologiczny. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń dla realizacji zadania. 

1.1.28–„Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga ‐ Pruchnik” 
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 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2016 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 40 412 180,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  36 934 875,00 zł 2 879 934,72 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  36 934 875,00 zł 2 879 934,72 zł

Budżet Unii Europejskiej  29 083 586,00 zł 2 447 944,52 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  6 789 799,00 zł 431 990,20 zł

Inne: dotacja jst  1 061 490,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 879 934,72 zł tj. 7,80 % planu na 2021r. 

W  dniu  19.01.2021  r.  przekazano Wykonawcy  teren  budowy  celem  rozpoczęcia  robót  związanych  

z  rozbudową  mostu  M3  w  m.  Rozbórz  Długi.  Roboty  rozpoczęto  w  dniu  27.01.2021  r.  

W  I  półroczu  2021  r. wykonano  roboty  rozbiórkowe  istniejącego  obiektu, wykonano  fundamenty, 

korpusy podpór oraz ustrój nośny mostu M3, prowadzono również roboty branży drogowej w ramach 

odcinków  realizowanych  na  zgłoszenie  (które  nie wymagają  pozwolenia  na  budowę)  – wykonano 

warstwy konstrukcyjne do warstwy wiążącej na 4 odcinkach o łącznej długości ok. 3,5 km. 

W dniu 07.05.2021 r. Wykonawca uzyskał decyzję ZRID na cały realizowany odcinek. W dniu 12.05.2021 

r.  przekazano Wykonawcy  teren  budowy,  natomiast w  dniu  17.05.2021  r. Wykonawca  rozpoczął 

realizację robót. Wykonano roboty przygotowawcze oraz rozpoczęto przebudowę kolizji. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości,  

6 357 236,37 zł, co stanowi 15,73 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Wykonano  roboty  rozbiórkowe  istniejącego obiektu, wykonano  fundamenty,  korpusy  podpór oraz 

ustrój  nośny mostu M3,  wykonano  warstwy  konstrukcyjne  do  warstwy  wiążącej  na  4  odcinkach 

drogowych o łącznej długości ok. 3,5 km. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń dla realizacji zadania. 
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1.1.29  –„Przebudowa  /rozbudowa DW    895 na odcinku  Solina  ‐ Myczków  i DW  894 na odcinku 

Hoczew ‐ Polańczyk” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2017 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 122 771 045,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  82 526 525,00 zł 11 401 280,07 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  82 526 525,00 zł 11 401 280,07 zł

Budżet Unii Europejskiej  69 789 498,00 zł 9 689 763,57 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  12 737 027,00 zł 1 711 516,50 zł

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 11 401 280,07 zł tj. 13,82 % planu na 

2021r. 

„Przebudowa  /rozbudowa  DW  895  na  odcinku  Solina  ‐ Myczków  i  DW  894  na  odcinku  Hoczew  ‐ 

Polańczyk” – etap II Hoczew 

Uzyskano wszystkie decyzje administracyjne niezbędne do realizacji projektu – ostatnia decyzja ZRID 

została wydana dnia 01.02.2021 r. 

Na odcinku, dla którego uzyskano ww. decyzję ZRID roboty budowlane rozpoczęto 12.02.2021 r. 

Ponadto  Wykonawca  kontynuował  roboty  na  odcinkach  przebudowy  (realizowane  w  oparciu  

o zgłoszenia robót z 2020 r.) oraz w obszarze przebudowy skrzyżowania DW893 z DW893 w Hoczwi, 

realizowanego w oparciu o decyzję ZRID z dnia 05.11.2020 r.  

W  związku  z  uzyskaniem  wszystkich  przewidzianych  dla  zadania  decyzji  ZRID  Wykonawca  po 

wyznaczeniu  granic  pasa  drogowego  realizował  roboty  w  zakresie  prac  przygotowawczych, 

rozbiórkowych, usunięcia kolizji z sieciami, robót ziemnych, konstrukcji nawierzchni, robót brukarskich, 

odwodnienia  drogi.  Wykonano  obiekty  tymczasowe  dla  obiektów  mostowych  i  dokonano  ich 

skutecznego  zgłoszenia  w  organie  nadzoru  budowlanego,  co  umożliwiło  przystąpienie  do  robót  

w zakresie docelowych obiektów mostowych. 

Termin realizacji: 26.10.2021 r. 

,,Przebudowa  /rozbudowa DW   895 na odcinku  Solina  ‐ Myczków  i DW  894 na odcinku Hoczew  ‐ 

Polańczyk” – etap I Solina 
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Uzyskano  decyzję  środowiskową  (w  dniu  14.12.2020r.)  oraz  pozwolenie  wodnoprawne  (w  dniu 

07.04.2021r.). Wykonawca złożył 02.04.2021r. wniosek o wydanie decyzji ZRID, trwa procedowanie 

wydania decyzji ZRID. W chwili obecnej trwają prace projektowe. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  

18 809 534,85 zł, co stanowi 15,32 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadań: 

„Przebudowa  /rozbudowa DW    895  na  odcinku  Solina  ‐ Myczków  i DW  894  na  odcinku Hoczew  ‐ 

Polańczyk” – etap II Hoczew 

Przedłużające  się procedury administracyjne  związane  z okresem  trwania postępowania w  sprawie 

wydania  decyzji  ZRID, w  szczególności  decyzji,  która  obejmuje  ponad  70%  całości  realizowanego 

odcinka, w tym wszystkie dwanaście obiektów mostowych powoduje, że rozpoczęcie kluczowej fazy 

robót  budowlanych  opóźniło  się  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy,  konieczne  będzie 

przedłużenie okresu realizacji zadania.  

„Przebudowa  /rozbudowa DW    895  na  odcinku  Solina  ‐ Myczków  i DW  894  na  odcinku Hoczew  ‐ 

Polańczyk” – etap I Solina 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.1.30–„Przebudowa  /  rozbudowa  drogi wojewódzkiej  nr  865    Jarosław  ‐  Bełżec  na  odcinku  od 

m. Zapałów do m. Oleszyce” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2018 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 25 460 000,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  24 686 842,00 zł 5 481 960,05 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  24 686 842,00 zł 5 481 960,05 zł

Budżet Unii Europejskiej   20 518 306,00 zł 4 611 903,58 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  4 168 536,00 zł 870 056,47 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 
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Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5 481 960,05 zł  tj. 22,21 % planu na 

2021r. 

W I półroczu 2021r. została wydana decyzja ZRID dla odcinka 25+000 ‐ 31+00 (18.01.2021r.).  W dniu 

27.01.2021 r. został przekazany plac budowy, natomiast z dniem 29.01.2021 Wykonawca rozpoczął 

roboty budowlane. Zostały wycięte drzewa ‐ zgodnie z decyzją środowiskową, zostały zamontowane 

tymczasowe  ogrodzenia  herpetologiczne.  Wykonawca  sukcesywnie  realizował  roboty  budowlane 

polegające  m.in.  na  robotach  ziemnych,  rozbiórce  elementów  dróg,  ogrodzeń  i  przepustów, 

odwodnieniu  korpusu  drogowego,  przebudowie  urządzeń  obcych,  robotach  brukarskich, 

wykonywaniu  podbudów  i  nawierzchni  (na  koniec  czerwca  wykonano  5  km  warstwy  wiążącej, 

natomiast wykonywanie warstwy ścieralnej zaplanowano na miesiąc sierpień ). 

W dniu 24.02.2021 została uzyskana decyzja ZRID dla odcinka 17+472 ‐ 25+000 (odcinek przewidziany 

do realizacji w II etapie). 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  

6 255 115,49 zł, co stanowi 24,57 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

 

1.1.31–„Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta 

Sanoka a drogą krajową nr 28” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2016 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 27 162 640,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  20 557 417,00 zł 101 148,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  20 557 417,00 zł 101 148,00 zł

Budżet Unii Europejskiej  15 571 020,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  2 000 139,00 zł 101 148,00 zł

Inne  2 986 258,00 zł 0,00 zł
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 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 101 148,00 zł  tj. 0,49 % planu na 2021r. 

Konsorcjum firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o. w Rzeszowie i Wolmost Sp.  z o.o. 

w Rzeszowie realizowało prace projektowe i roboty budowlane w ramach zadania do końca 2020 roku. 

31.12.2020r.  Konsorcjum  złożyło  oświadczenie  w  przedmiocie  odstąpienia  od  Umowy  nr 

321/3052/243/WFU/5/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. w części dotychczas niewykonanej.  W odpowiedzi 

Zamawiający poinformował Wykonawcę,  iż wyżej wymienione oświadczenie  jest bezskuteczne  i nie 

wywołało  zamierzonych przez Wykonawcę  skutków prawnych,  co oznacza,  że Umowa nadal wiąże 

strony. 

W  dniu  19.02.2021r.  Zamawiający  złożył  oświadczenie  o  odstąpieniu  od  ww.  umowy  z  przyczyn 

leżących  po  stronie  Wykonawcy.  W  związku  z  odstąpieniem  od  umowy  przeprowadzono 

inwentaryzację wykonanych  robót, a w dniu 30.03.2021r. dokonano zwrotnego przekazania  terenu 

budowy Zamawiającemu.  

Prowadzono  prace  związane  z  przygotowaniem  materiałów  niezbędnych  do  ogłoszenia  nowego 

postępowania przetargowego na realizację pozostałych robót budowlanych w ramach zadania. W dniu 

02.06.2021r. ogłoszono przetarg na wykonawcę pozostałego zakresu robót budowlanych.  Przetarg nie 

został jeszcze rozstrzygnięty. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  

 4 108 470,34 co stanowi 15,12% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Zorganizowano  zaplecze  budowy,  przeprowadzono   wycinkę  drzew  i  krzewów,  nasadzenia, 

odhumusowanie i rozpoczęto roboty przy obiekcie mostowym. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

W związku z odstąpieniem od umowy z Wykonawcą  realizacja zadania ulegnie wydłużeniu do  roku 

2023.   Ponadto  ze względu  na  znaczący wzrost  cen  na  rynku  istnieje  bardzo  duże  zagrożenie,  że 

zabezpieczone środki finansowe nie będą wystarczające do realizacji zadania. 

1.1.32–„Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 27 268 630,00 zł 
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Projekt  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  12 382 285,00 zł 4 559 120,77 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  12 382 285,00 zł 4 559 120,77 zł

Budżet Unii Europejskiej   10 444 725,00 zł 3 875 252,64 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  1 937 560,00 zł  683 868,13 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 4 559 120,77 zł  tj. 36,82 % planu na 

2021r. 

W I półroczu 2021r. zrealizowano m.in. następujący zakres robót: opracowano większość projektów 

wykonawczych, prowadzono prace przygotowawcze,  roboty ziemne, na części odcinków wykonano 

warstwę konstrukcyjną  i wiążącą. Prowadzone były również roboty na obiekcie mostowym na rzece 

Tanew – palowanie, oczepy  i zbrojenie przyczółków. Rozpoczęto budowę przepustów. Realizowano 

również roboty branżowe – przebudowę sieci wodociągowej, sanitarnej i gazowej. 

W dniu 26.02.2021 została podpisana umowa na kwotę  331 239,00 PLN z KDI Sp. z o.o. Krosno na 

pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla przedmiotowego zadania. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  

5 868 378,49 zł, co stanowi 21,52 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Umowa z wykonawcą robót budowlanych w ramach zadania została podpisana w dniu 16.11.2020r.  

W dniu 30.11.2020 r. został przekazany plac budowy Wykonawcy robót.  

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.1.33–„Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament 

Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej 

 Okres realizacji zadania: 2016 – 2023 

 Łączne nakłady finansowe: 46 000 000,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 
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 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  14 046 221,00 zł 2 684 393,99 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  13 740 000,00 zł 2 684 393,99 zł

Budżet Unii Europejskiej  13 740 000,00 zł 2 684 393,99 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  306 221,00 zł 0,00 zł

Budżet Unii Europejskiej   306 221,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 684 393,99 zł  tj. 19,11 % planu na 

2021r. 

W I półroczu 2021 r. realizowano kampanię promującą walory turystyczno‐gospodarcze województwa 

podkarpackiego z wykorzystaniem nośników promocyjnych linii lotniczych wraz z promocją na terenie 

portów  lotniczych  o  zasięgu  międzynarodowym,  realizowano  kampanię  promującą  potencjał 

turystyczno‐gospodarczy  województwa  podkarpackiego,  zakupiono  bazę  adresową  podmiotów 

gospodarczych,  prowadzono  promocję  inteligentnych  specjalizacji  województwa  podkarpackiego 

poprzez  firmy będące  ambasadorami  tych  specjalizacji, udział w  targach World  Food Poland 2021 

Virtual  Expo,  prowadzono  promocję  w  Gazecie  Prawnej  w  ramach  Kongresu  Perły  Samorządu, 

prowadzono  działania  promocyjne  podczas  E‐forum  liderów  samorządowych  Rzeczpospolitej, 

prowadzono  działania  promocyjne  podczas  5.  edycji  Kongresu  590,rozliczono  wynagrodzenia 

pracowników zaangażowanych w realizację projektu. 

W  związku  z  utrzymującym  się  stanem  pandemii  SARS‐CoV‐2  (koronawirusa)  wiele  krajowych 

i zagranicznych wydarzeń, w których planowano udział w  ramach projektu w  I poł. 2021  r., zostało 

odwołanych  lub  przesuniętych  na  późniejszy  termin.  Ta  sytuacja  spowodowała  konieczność 

zweryfikowania  i  zmiany  zaplanowanych  działań w  celu  dostosowania  ich  do  nowych warunków. 

Promocja podczas wydarzeń gospodarczych została w dużym stopniu zastąpiona realizacją kampanii 

promocyjnych, promocją za pośrednictwem prasy oraz portali internetowych, część wydarzeń odbywa 

się również online. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości 

16 151 178,00 zł, co stanowi 35,11 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Celem  projektu  jest  wzmocnienie  rangi  regionalnej  gospodarki  poprzez  promocję  gospodarczą 

województwa  i  stref aktywności gospodarczej w wymiarze krajowym  i międzynarodowym, a  także 

promocję  podkarpackich  firm  – małych  i  średnich  przedsiębiorstw.  Cel  ten  jest  realizowany m.in. 
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poprzez organizację oraz udział w wydarzeniach gospodarczych: targach, misjach, wizytach studyjnych 

i konferencjach.  

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji projektu. 

1.1.34–„Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament 

Społeczeństwa Informacyjnego 

 Okres realizacji zadania: 2019– 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 11 605 788,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  6 892 428,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  6 892 428,00 zł 0,00 zł

Budżet Unii Europejskiej   5 749 014,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  1 143 414,00 zł 0,00 zł
 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

W 2021 roku podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu: 

W  związku  z  powziętą  informacją  na  temat możliwości  powielenia  zakresu  rzeczowego  projektu 

Podkarpacki System  Informacji Medycznej  (PSIM) z  realizowanymi projektami centralnymi zachodzi 

konieczność  weryfikacji  ich  zakresów  i  przyjętych  rozwiązań. Mając  to  na  uwadze  został  złożony 

wniosek  o  zmianę  WPF  i  wniosek  o  zmianę  budżetu  dotyczący  przesunięcia  zaplanowanych  

do wydatkowania środków finansowych w ramach projektu PSIM z roku 2021 na rok 2022. W związku  

z powyższym nie wydatkowano środków finansowych w ramach projektu. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 36 900,00 

zł, co stanowi 0,32% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak  realizacji  projektu  ze  względu  na  możliwość  powielania  zakresu  rzeczowego  projektu  

z projektami na szczeblu centralnym. 

1.1.35–„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” 
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 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament 

Społeczeństwa  Informacyjnego/  Wojewódzki  Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjnej  i 

Kartograficznej 

 Okres realizacji zadania: 2014 – 2026 

 Łączne nakłady finansowe: 157 971 465,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  38 654 889,00 zł 13 033 792,69 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  29 994 095,00 zł 5 099 603,48 zł

Budżet Unii Europejskiej   29 994 095,00 zł 5 099 603,48 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  0,00 zł 0,00 zł

Budżet Państwa  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  8 660 794,00 zł 7 934 189,21 zł

Budżet Unii Europejskiej   7 581 487,00 zł 6 854 884,24 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  1 079 307,00 zł 1 079 304,97 zł
 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 13 033 792,69 zł  tj. 33,72 % planu na 

2021r. 

W I półroczu 2021r.  podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu: 

 17.02.2021 r. – odbiór etapu 5, który obejmował: konfigurację E‐usług u Partnerów Projektu 

jako  rozbudowę  aktualnie  istniejących  systemów  powiatowych,  integrację  systemów 

powiatowych z Portalem Wojewódzkim, wdrożenie  systemu dla WODGiK,  integrację z EOD 

posiadanym przez Partnerów Projektu, prace konfiguracyjne systemu 

 06.05.2021 r.  –  odbiór  etapu  6  ‐  końcowego    który  obejmował:  uruchomienie  portalu 

Podkarpacki  System  Informacji  Przestrzennej  zgodnego  z  OPZ  dla  Lidera  oraz  Partnerów 

Projektu w pełnej funkcjonalności, przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych, testowanie, 

instruktaże  i  wykonanie  Dokumentacji  Powdrożeniowej,  przeprowadzenie  testów  zgodnie  

z zaakceptowanymi scenariuszami testowymi, dostarczenie wymaganej dokumentacji 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku  realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 128 606 

703,88 zł, co stanowi 81,41% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

W ramach projektu została wykonana ortofotomapa, został wykonany etap I, II, III, IV, V i VI umowy  

z  GW,  został  wykonany  I  etap  umowy  z  IK,  tj.  udział  w  czynnościach  odbiorowych  sprzętu 

i oprogramowania. 
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Partnerzy projektu biorący udział w  realizacji Podkarpackiego Systemu  Informacji Publicznej  (PSIP), 

zrealizowali niżej wymienione zadania: 

powiat bieszczadzki: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie. 

powiat brzozowski: modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja bazy GESUT i BDOT500, 

cyfryzacja  zasobu  ‐ powiat  rozstrzygnął pozytywnie wszystkie  części  zadania 30  (połączone 30‐35), 

obecnie trwa realizacja tego zadania. 

powiat dębicki: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie. 

powiat  jarosławski: modernizacja  i  aktualizacja  EGiB  ‐  realizacja  zadań  51‐55  została  zakończona, 

opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT,BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego ‐ zadania 56‐58 są w trakcie realizacji. 

powiat kolbuszowski: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie. 

powiat leski: P artner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie. 

powiat leżajski: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie. 

powiat lubaczowski: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie. 

powiat łańcucki: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie. 

powiat mielecki: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie. 

powiat niżański: modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie bazy BDOT500 ‐ realizacja zadań 83, 84, 

85 została zakończona, w związku z ogłoszeniem upadłości przez wykonawcę Zamawiający odstąpił od 

umowy na realizację zadania 86. Zrealizowane prace zostały rozliczone, pozostała część zadania 86 jest 

w trakcie realizacji.  

powiat przemyski: modernizacja EGIB, utworzenie GESUT, BDOT500 ‐ realizacja zadań 87 i 88 została 

zakończona, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego  i kartograficznego ‐ zadanie 89 

jest w trakcie realizacji. 

powiat przeworski: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie. 

powiat ropczycko‐sędziszowski: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie. 

powiat  rzeszowski: modernizacja  i  aktualizacja  EGiB  ‐  realizacja  zadań  94‐102  została  zakończona, 

modernizacja  i  aktualizacja  EGiB,  tworzenie  bazy  BDOT500  i  GESUT  ‐  zadania  103  ‐  107  

są w trakcie realizacji. 

powiat sanocki: tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT ‐ realizacja zadań 108, 109 i 110 została 

zakończona, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego ‐ zadanie 111 

jest w trakcie realizacji. 

powiat stalowowolski: modernizacja  i aktualizacja EGiB, aktualizacja bazy EGIB, GESUT  i BDOT500  ‐ 

realizacja  zadań  112,  113,  114  oraz  dwie  z  sześciu  części  zadania  115  zostały  zrealizowane, 

modernizacja  i  aktualizacja  EGiB,  cyfryzacja  materiałów  źródłowych  zasobu  geodezyjnego 

i kartograficznego – cztery części zadania 115 (połączone z 116) jest w trakcie realizacji. 
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powiat  strzyżowski:  modernizacja  i  aktualizacja  EGiB,  cyfryzacja  materiałów  źródłowych  zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego ‐ zadanie 117 jest w trakcie realizacji. 

Miasto Krosno: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie. 

Miasto Przemyśl: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie. 

Miasto Rzeszów: Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie. 

Miasto Tarnobrzeg: tworzenie  i aktualizacja bazy BDOT500  i GESUT  ‐ zadania 128  i 129 – realizacja 

została  zakończona,  cyfryzacja materiałów  źródłowych  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego  – 

zadanie  130  (połączone  z  132)  –  realizacja  została  zakończona, modernizacja  i  aktualizacja  EGiB  ‐ 

zadanie 131 – jest w trakcie realizacji. 

WODGiK: 

W  ramach  projektu  „Podkarpacki  System  Informacji  Przestrzennej  (PSIP)  Wojewódzki  Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 

1. realizuje zadania związane z: 

- opracowaniem  map topograficznych w skali 1:10 000  

- opracowaniem  map tematycznych, 

- aktualizacją Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)  

- systemem geodezyjnym WODGiK 

2. współfinansuje zadania związane z: 

- budową portalu regionalnego, 

- zarządzanie projektem. 

Do 30 czerwca 2021 r. zakończono realizację zadań nr 7 – 12 – „Opracowanie mapy topograficznej 1:10 

000 na podstawie BDOT10k 13 ‐ 14 – „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k),  

zadanie nr 15 i 16 ‐ Opracowanie map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego 

jest w trakcie realizacji.  

Lider Projektu  (Województwo Podkarpackie) od początku  realizacji projektu do 30 czerwca 2021  r. 

złożył 92 wnioski o płatność. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji projektu. 

1.1.36–„Podkarpacki System e‐Administracji Publicznej ‐ 2 (PSeAP‐2)” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament 

Społeczeństwa Informacyjnego 

 Okres realizacji zadania: 2016 – 2026 

 Łączne nakłady finansowe: 9 993 033,00 zł 
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 Projekt  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 
 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  3 418 665,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  3 418 665,00 zł 0,00 zł

Budżet Unii Europejskiej  2 903 316,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  515 349,00 zł 0,00 zł
 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

W I półroczu 2021 roku podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu: 

 wykonawca  przeprowadził  testy  wydajnościowe,  które  na  wniosek  Zamawiającego  zostały 

ponowione  dnia  03.02.2021.  Wyniki  testów  z  dnia  15.01.2021  nie  zostały  uwzględnione  

z uwagi na konieczność wyjaśnienia kwestii związanych z konfiguracją systemu, 

 na wniosek Zamawiającego przeprowadzono asysty stanowiskowe dla wskazanych pracowników, 

 przeprowadzono asysty stanowiskowe dot. wniosków o stypendia, 

 podsumowano stan weryfikacji migracji danych z obszaru kadrowo‐płacowego i określono zakres 

danych wymagających korekty, 

 Zamawiający podpisał Aneks nr 6 do umowy nr OR‐IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 2018 

r.  przedłużający realizację projektu do 30 września 2021 r. 

 Wykonawca  poinformował  Zamawiającego  o  wprowadzeniu  do  modułu  Kadry  danych 

udostępnionych przez Zamawiającego z systemu RCP. 

 W  maju2021  r.  Zamawiający  przekazał  Wykonawcy  pismo  informujące  o  dostrzeżonych 

niezgodnościach w podlegających migracji danych. Po uzupełnieniu  informacji  listą przykładów 

niezgodnych  zapisów, przekazaną przez Zamawiającego, weryfikowane  są niezgodności, w  tym 

mechanizmów naliczających, których wyniki działania mogą różnić się od wyników dostępnych w 

obecnie używanym przez Zamawiającego systemie. 

 Strony  omówiły  plan  asyst  dla  SEOD.  Decyzja  o  uruchomieniu  asyst  zostanie  podjęta  przez 

Zamawiającego po wyjaśnieniu kwestii dotyczących testów wydajnościowych SEOD. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 2 684 364,30 

zł, co stanowi 52,89% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Wykonano Komponent nr 3 Umowy tj. zakup, dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej  
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i  oprogramowania,  wykonano  i  dostarczono  Plan  Realizacji  Zamówienia/Dokumentację  analizy 

przedwdrożeniowej,  wykonano  i  dostarczono  scenariusze  testowe  niezbędne  do  weryfikacji 

zadeklarowanych  przez  Wykonawcę  funkcjonalności,  przeprowadzono  instruktaże  stanowiskowe, 

utworzono  dla  Oprogramowania  wdrażanego  w  ramach  komponentów  instancję  testową  

i produkcyjną wraz z zainstalowanym oprogramowaniem podstawowym, licencyjnym oraz autorskim 

na zwirtualizowanym środowisku serwerowym Zamawiającego znajdującym się  w wewnętrznej sieci 

informatycznej UMWP, uruchomiono testowo SEOD – system elektronicznego obiegu dokumentów, 

uruchomiono testowo moduły finansowo‐księgowe. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.1.37 –„Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” 

 Zadanie  realizowane  Wojewódzki  Dom  Kultury  w  Rzeszowie,  nadzorowane  przez  Urząd 

Marszałkowski Województwa  Podkarpackiego/  Departament  Kultury  i  Ochrony  Dziedzictwa 

Narodowego 

 Okres realizacji zadania: 2018 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 16 769 385,00 zł 

 Projekt  realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014‐

2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  8 156 743,00 zł 2 507 284,43 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  8 156 743,00 zł 2 507 284,43 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  8 156 743,00 zł 2 507 284,43 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 507 284,43 zł   tj. 30,74 % planu na 

2021r. 

W I półroczu 2021r. realizowano zadania: 

1.Generalny Wykonawca 

Prowadzenie robót budowlanych i wykończeniowych polegających na: 

 wykonaniu ścian i słupów dla poziomów 0, +1 i +2, 

 wykonaniu murowania ścian na poziomie 0, +1 i +2, 

 wykonaniu stropów: parteru, I piętra i częściowo II pietra, 

 wykonaniu klatki schodowej dla kondygnacji ‐1, 0, +1  
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 wykonaniu zbrojenia, deskowania i betonowania schodów łukowych na poziomie 0 i +1, 

 wykonaniu tynków na poziomie ‐1 i częściowo na poziomie 0, 

 wykonaniu stropu skośnego tarasu widokowego, 

 wykonaniu częściowej stabilizacji parkingu po stronie zachodniej, 

 wykonaniu instalacji wodno – kanalizacyjnej w laboratoriach,  

 wykonaniu części tras kablowych na poziomie ‐1 i 0, 

 wykonaniu części okablowania instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, 

 wykonaniu większości dokumentacji składającej się na projekty wykonawcze. 

2.Inżynier Kontraktu 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającego na: 

 weryfikacji dokumentacji projektowej opracowywanej przez Generalnego Wykonawcę, 

 opiniowaniu i zatwierdzaniu projektów umów z podwykonawcami, 

 opiniowaniu wniosków o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, 

 kontroli dostaw materiałów i urządzeń, 

 udziale w odbiorach robót, 

 nadzorze nad prowadzonymi robotami  

 kontroli realizacji harmonogramu działań Wykonawcy 

 opiniowaniu kosztorysów i harmonogramu robót Wykonawcy, 

 opiniowaniu wniosków Wykonawcy  o  podwyższenie wynagrodzenia  i wydłużenie  terminu 

realizacji umowy, 

 organizowaniu,  prowadzeniu  i  rejestracji  ustaleń  regularnych  spotkań  koordynacyjnych  

i projektowych z Generalnym Wykonawcą i Zamawiającym. 

3. Podpisano umowy w wyniku postępowania ogłoszonego 18 grudnia 2019 r. i prowadzonego w trybie 

dialogu konkurencyjnego z podziałem na sześć części według tematyki ekspozycji: części 1 „Lotnictwo” 

– 9 marca 2021r., części 2 „Żyję” – 8 marca 2021r., części 5 „Zabawki edukacyjne” – 10 marca 2021r., 

części 6 „Wystawa mobilna” – 4 marca 2021r. 

Nie złożono ofert w części 3 „Przyroda” i części 4 „Wystawa uzupełniająca”. 

4.Podpisano umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania „Utworzenie interaktywnych wystaw 

edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki”  

część 1: Utworzenie interaktywnej wystawy głównej "Przyroda" – 2 czerwca 2021r. 

część 2: Utworzenie interaktywnej wystawy uzupełniającej  

5.Usługi eksperckie zlecane na zewnątrz: 

 obsługa prawna Biura Projektu, 

 wsparcie w zakresie zamówień publicznych, 
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 wsparcie w zakresie finansowo – księgowym, 

 wsparcie eksperckie w zakresie oceny eksponatów w kryterium „wzornictwo  i atrakcyjność”  

w  obu  postępowaniach  (znak  sprawy  PCN‐270‐12/2019  i  znak  sprawy  PCN‐270‐1/2021) 

dotyczących  utworzenia  sześciu  interaktywnych  wystaw  edukacyjnych  podkarpackiego 

centrum nauki. 

6.Bieżąca praca Biura Projektu: 

 obsługa  finansowa  (planowanie,  finansowanie  i  rozliczanie  wydatków  oraz  prowadzenie 

wymaganej sprawozdawczości) projektu w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego, 

 obsługa finansowa, sprawozdawczość oraz pozostałe czynności wynikające z realizacji umowy 

na dofinansowanie projektu w ramach RPOWP2014‐2020, 

 przygotowanie  dokumentacji  prowadzonych  postępowań  dotyczących  utworzenia 

interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki, 

 odbiór dokumentacji projektowej eksponatów, 

 bieżąca  współpraca  z  Generalnym  Wykonawcą,  Inżynierem  Kontraktu  i  Wykonawcami 

interaktywnych wystaw edukacyjnych, 

 bieżąca współpraca z Departamentem Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz innymi 

komórkami tut. Urzędu Marszałkowskiego.  

 w  dniu  23  czerwca  2021  r.  do  IZ  RPO WP  złożono wniosek  o  zgodę  na  dokonanie  zmian  

w zakresie rzeczowym projektu. Wniosek dotyczył dostosowania budowanego Podkarpackiego 

Centrum  Nauki  „Łukasiewicz”  do  Zaleceń  Państwowego  Narodowego  Instytutu  Zdrowia  – 

Państwowego  Zakładu  Higieny  dotyczących  działań mających  na  celu  ograniczenie  ryzyka 

związanego  z  przenoszeniem  się  wirusa  SARS‐CoV‐2  za  pośrednictwem  systemów 

wentylacyjno‐klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej: zmianę układu 

wentylacji poprzez montaż lamp UV‐C i filtrów EU7 oraz dostosowanie układu ślusarki okiennej 

poprzez  doposażenie  projektowanej  ślusarki  okiennej w  okucia  i  podziały  pozwalające  na 

otwieranie okien. 

 w dniu 30 czerwca 2021  r. do  IZ RPO WP złożono wniosek na dokonanie zmian w zakresie 

rzeczowym projektu. Wniosek dotyczył zmian rozwiązań architektonicznych czy techniczno – 

materiałowych  wykończenia  pomieszczeń  budowanego  Podkarpackiego  Centrum  Nauki 

„Łukasiewicz”. 

 w dniu 30 czerwca 2021  r. do  IZ RPO WP złożono wniosek na dokonanie zmian w zakresie 

rzeczowym  projektu.  Wniosek  dotyczył  rozszerzenia  przyszłej  oferty  edukacyjnej 

Podkarpackiego  Centrum  Nauki  „Łukasiewicz”  o  dodatkowy  zakres  polegający  na 
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udostępnianiu  na  obszarze  Województwa  Podkarpackiego  mobilnego  planetarium 

edukacyjnego.  poprzez:  dostawę  urządzeń  wchodzących  w  skład  mobilnego  planetarium, 

dostawę  środka  transportu  do  przewozu  wyposażenia  planetarium,  pozyskanie  licencji  

i  dostawa  nośników  materiałów  multimedialnych  w  postaci  biblioteki  filmów 

popularnonaukowych 2D i 3D. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 5 864 124,53 

zł, co stanowi 34,97% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Zrealizowano Zadanie 1 Program Funkcjonalno – Użytkowy  .Odbiór PFU nastąpił 17 grudnia 2018r., 

zrealizowano Zadanie 2  Studium wykonalności. Odbiór Studium wykonalności wraz  ze  specyfikacją 

dostaw  wyposażenia  laboratoriów  i  pracowni  warsztatowych  nastąpił  12  lutego  2019  r., 

przeprowadzono  postępowanie  i  dokonano  wyboru  wykonawcy  na  pełnienie  funkcji  Inżyniera 

Kontraktu. 25 września 2019 r. podpisano umowę z firmą SWECO Consulting Sp. z o.o. na pełnienie 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, 17 września 2019r.podpisano umowę z Wykonawcą 

robót budowlanych i wykończeniowych – firmą WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, 

przeprowadzono prace przygotowawcze i montażowe, budowlane, konstrukcja  budynku, instalacyjne, 

branży  instalacji  sanitarnej  i  instalacji  elektrycznej  oraz  roboty  wykończeniowe  budynku  PCN, 

wykonano  uzbrojenie  terenu,  przyłącza  instalacyjne,  drogi  dojazdowe,  parkingi  i  elementy 

zagospodarowania działki, na której zlokalizowano budynek PCN: 

‐podpisano umowy w wyniku postępowania ogłoszonego 18 grudnia 2019 r. i prowadzonego w trybie 

dialogu konkurencyjnego z podziałem na sześć części według tematyki ekspozycji: 

części 1 „Lotnictwo” – 9 marca 2021r., części 2 „Żyję” – 8 marca 2021r., części 5 „Zabawki edukacyjne” 

– 10 marca 2021r., części 6 „Wystawa mobilna” – 4 marca 2021r. 

Podpisano umowy w wyniku  rozstrzygnięcia postępowania na „Utworzenie  interaktywnych wystaw 

edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki”: 

część 1: Utworzenie interaktywnej wystawy głównej "Przyroda" – 2 czerwca 2021r. 

część 2: Utworzenie interaktywnej wystawy uzupełniającej  

Wykonano tablicę informacyjną 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

1. Sytuacja  epidemiologiczna  w  Polsce  związana  z  pandemią  Covid‐19  powoduje  utrudnienia  

w realizacji zadania. 

2. W zakresie prac budowlanych:  

 niekorzystne warunki  atmosferyczne, w  tym  utrzymujące  się  obfite  opady  śniegu  i  niskie, 

ujemne  temperatury  (styczeń‐marzec 2021), opady deszczu oraz wysokie  temperatury  (maj 

czerwiec 2021) 
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 sytuacja epidemiologiczna w Polsce związana z pandemią Covid‐19  

Zaistniałe problemy i trudności mają wpływ na termin zakończenia realizacji inwestycji.  

Generalny Wykonawca złożył wniosek (pismem znak: DWSBIUR/PCN/22/06/21 z dnia 25.06.2021 r.) o 

wydłużenie  terminów  realizacji  inwestycji  do  dnia  31.03.2022  r.  (pierwotny  termin  zakończenia 

inwestycji to 31.01.2022 r.) oraz terminu na uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, do 

dnia 30.06.2022 r. (pierwotny termin pozwolenia na użytkowanie to 30.04.2022 r.). 

3. W  zakresie  postępowania  „Utworzenie  interaktywnych  wystaw  edukacyjnych  podkarpackiego 

centrum nauki” (znak sprawy PCN‐270‐12/2019) ogłoszonego 18 grudnia 2019 r. i prowadzonego 

w trybie dialogu konkurencyjnego:  

 brak  ofert  w  ogłoszonym  postępowaniu  w  części  3  „Przyroda”  i  części  4  „Wystawa 

uzupełniająca”. 

4. W  zakresie  postępowania  „Utworzenie  interaktywnych  wystaw  edukacyjnych  podkarpackiego 

centrum nauki” (znak sprawy PCN‐270‐1/2021) ogłoszonego 10 lutego 2021 r. w trybie przetargu 

nieograniczonego:  

 konieczność    szybkiego  przeprowadzenia  kolejnego  postępowania  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  brakujące  części  „Przyroda”  i  „Wystawa  uzupełniająca”,  na  które  w 

poprzednim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. 

5. W zakresie finansowym:  

 przedłużające się odbiory dokumentacji projektowej eksponatów w  tamach  interaktywnych 

wystaw  edukacyjnych  ze  względu  na:  błędy  w  przedkładanych  dokumentach,  ich 

niekompletność,  późne  terminy  zgłoszeń  do  odbioru  np.  w  ostatnim  dniu  okresu 

rozliczeniowego, co skutkuje opóźnieniami w realizacji planowanych płatności i realizacji planu 

finansowego, 

 opóźnienia w realizacji zakresu rzeczowego przez Generalnego Wykonawcę (powody opisano 

powyżej)  skutkują  także  opóźnieniami w  realizacji  planowanych  płatności  i  realizacji  planu 

finansowego, 

 wydłużające  się procedury weryfikacji  i  zatwierdzania przez  IZ RPO wniosków o płatność – 

rozliczanie  pobranych  zaliczek  oraz  przekazywanie  środków  na  sfinansowanie  kolejnych 

wydatków, co grozi niedotrzymaniem terminów płatności zobowiązań wynikających z umów 

zawartych z Generalnym Wykonawcą, Inżynierem Kontraktu oraz wykonawcami eksponatów, 

 korekty finansowe obniżające wysokość dofinansowania środków UE w projekcie w związku ze 

stwierdzonymi nieprawidłowościami w udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektu, 

co powoduje konieczność finansowania ich ze środków budżetu WP 
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 zmieniający się co roku współczynnik sprzedaży dla WDK w Rzeszowie, na podstawie którego 

określana  jest wielkość  podatku VAT,  która podlega  zwrotowi  z Urzędu  Skarbowego  i  jest 

wydatkiem  niekwalifikowalnym  w  projekcie,  co  przy  dużych  kwotach  za  wydatki 

kwalifikowalne powoduje brak możliwości sztywnego zaplanowania wydatków z budżetu WP 

i ich podziału pomiędzy paragrafami. 

1.1.38– „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych ‐ szkolnictwo ogólne ‐ rok szkolny 2020/2021” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Edukacji, Nauki i Sportu 

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 2 585 200,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  1 292 600,00 zł 1 292 600,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  1 292 600,00 zł 1 292 600,00 zł

Budżet Unii Europejskiej  1 098 710,00 zł 1 098 710,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  64 630,00 zł 64 630,00 zł

Budżet Państwa  129 260,00 zł 129 260,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 292 600,00 zł  tj. 100 % planu na 2021r. 

W pierwszym półroczu 2021  r.  zgodnie  z  zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz umów 

o przekazywanie stypendium zawartych pomiędzy Beneficjentem, a Stypendystami/ Stypendystkami, 

wypłacona została  II transza stypendium dla 562 Stypendystów/Stypendystek w wysokości 2 000,00 

zł/os. Przed uruchomieniem  II  transzy stypendium przeprowadzona została w oparciu o  informacje 

zawarte w ankietach monitorowania postępów w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju, 

weryfikacja  dalszej  przynależności  Stypendystów/Stypendystek  do  grupy  docelowej  projektu, 

tj. pobieranie nauki w ponadpodstawowej szkole prowadzącej kształcenie ogólne oraz realizacji przez 

nich  opracowanych we wnioskach  o  przyznanie  stypendium  Indywidualnych  Planów  Rozwoju.  Do 

siedziby Beneficjenta wpłynęły 562 Ankiety monitorujące postępy w zakresie realizacji Indywidualnych 

Planów Rozwoju. 
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Stypendyści/Stypendystki  realizowali  Indywidualne  Plany  Rozwoju  przy  pomocy  Opiekunów 

dydaktycznych,  którzy  wspierali  Stypendystów/Stypendystki  w  wykorzystaniu  stypendium  na  cele 

edukacyjne  i  monitorowali  ich  osiągnięcia  edukacyjne  oraz  pomagali  w  dalszym  osiąganiu  jak 

najlepszych  rezultatów.  Postępy  w  realizacji  Indywidualnych  Planów  Rozwoju  monitorowali 

Opiekunowie dydaktyczni oraz Wnioskodawcy. 

Pracownicy zaangażowani w realizację projektu, na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące 

projektu przesyłane pocztą elektroniczną, jak również telefonicznie.  

Wydatki  ponoszone  w  ramach  kosztów  pośrednich  przeznaczono  na  zadania  związane  z obsługą 

administracyjno‐biurową  projektu,  w  tym  m.in.  zarządzanie  projektem,  obsługa  finansowa, 

administracyjna,  sekretariat,  kancelaria,  obsługa  prawna,  obsługa  księgowa  oraz  związane 

z utrzymaniem jednostki.  

Ponadto,  w  związku  z  nieosiągnięciem  wymaganej  liczby  uczestników  projektu  (planowano:  660, 

zrealizowano: 562) Instytucja Pośrednicząca, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przygotowała 

Decyzję w sprawie zmiany Decyzji o dofinansowanie Projektu. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  

2 585 200,00 zł, co stanowi 100 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Wsparciem stypendialnym objęto 562 uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie 

ogólne, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. na okres 10 miesięcy tj. od 1 września 

2020 r. do 30 czerwca 2021 r., całkowita wartość dla 1 stypendysty wynosi 4 000,00 zł.  (płatne w II 

transzach po 2 000,00 zł.).  

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji projektu. 

1.1.39–„Wsparcie  stypendialne  dla  uczniów  zdolnych  ‐  szkolnictwo  zawodowe  ‐  rok  szkolny 

2020/2021” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Edukacji, Nauki i Sportu 

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 1 920 000,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  960 000,00 zł 960 000,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  960 000,00 zł 960 000,00 zł
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Budżet Unii Europejskiej   816 000,00 zł 816 000,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  96 000,00 zł 96 000,00 zł

Budżet Państwa  48 000,00 zł 48 000,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 960 000,00 zł  tj. 100 % planu na 2021r. 

W pierwszym półroczu 2021  r.  zgodnie  z  zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz umów  

o przekazywanie stypendium zawartych pomiędzy Beneficjentem, a Stypendystami/Stypendystkami, 

wypłacona  została  druga  transza  stypendium  dla  400  stypendystów/stypendystek  w  wysokości 

2 000,00  zł/os.  Przed  uruchomieniem  II  transzy  stypendium  przeprowadzona  została,  w  oparciu 

o informacje  zawarte w  ankietach monitorowania  postępów w  zakresie  realizacji  Indywidualnych 

Planów Rozwoju weryfikacja dalszej przynależności stypendystów/stypendystek do grupy docelowej 

projektu  tj. pobieranie nauki w ponadpodstawowej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe oraz 

realizacji przez nich opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium  Indywidualnych Planów 

Rozwoju.  

Wzór  ankiety monitorującej  postępy w  zakresie  realizacji  Indywidualnego  Planu  Rozwoju,  zgodnie  

z  zapisami  Regulaminu  przyznawania  stypendium  w  ramach  projektu  został  opracowany  przez 

Beneficjenta  i  zamieszczony  w  serwisie  internetowym  www.podkarpackie.edu.pl.  Informacja  

o  zamieszczeniu  ankiety  została  przekazana  Stypendystom/Stypendystką  oraz  Wnioskodawcom 

w formie e‐maila przesłanego na adres szkolny oraz newslettera.  

Stypendyści/Stypendystki  realizowali  Indywidualne  Plany  Rozwoju  przy  pomocy  opiekunów 

dydaktycznych,  którzy  wspierali  Stypendystów/Stypendystki  w  wykorzystaniu  stypendium  na  cele 

edukacyjne  i  monitorowali  ich  osiągnięcia  edukacyjne  oraz  pomagali  w  dalszym  osiąganiu  jak 

najlepszych  rezultatów.  Postępy  w  realizacji  Indywidualnych  Planów  Rozwoju  monitorowali 

opiekunowie dydaktyczni oraz Wnioskodawcy. 

Pracownicy zaangażowani w realizację projektu, na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące 

projektu przesyłane pocztą elektroniczną jak również telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu. 

Wydatki  ponoszone  w  ramach  kosztów  pośrednich  przeznaczono  na  zadania  związane  z obsługą 

administracyjno‐biurową  projektu,  w  tym  m.in.  zarządzanie  projektem,  obsługa  finansowa, 

administracyjna,  sekretariat,  kancelaria,  obsługa  prawna,  obsługa  księgowa  oraz  związane  

z utrzymaniem jednostki.  
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Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  

1 920 000,00 zł, co stanowi 100 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Wsparciem  przeznaczonym  na  cele  edukacyjne,  objęto  400  uczniów  z  terenu  województwa 

podkarpackiego  znajdujących  się w  niekorzystnej  sytuacji materialnej,  kształcących  się w szkołach 

ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce  

w zakresie przedmiotów zawodowych bądź przedmiotów ogólnych nauczanych w szkole zawodowej. 

Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji projektu. 

1.1.40–„English4You” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zespół  Placówek  Wojewódzkich  w  Rzeszowie, 

nadzorowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/  Departament 

Edukacji, Nauki i Sportu  

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 422 710,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 

Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  272 688,00 zł 203 922,34 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  272 688,00 zł 203 922,34 zł

Budżet Unii Europejskiej   227 786,00 zł 184 136,31 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  34 065,00 zł 11 348,38 zł

Budżet Państwa  10 837,00 zł 8 437,65 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 203 922,34 zł  tj. 74,78 % planu na 2021r. 

W  I połowie 2021  roku  zakończono 18 kursów  (12  szkoleń  ‐ poziom docelowy A1 oraz 6  szkoleń  ‐  

poziom docelowych A2). 178 uczestników uzyskało zaświadczenia  ukończenia 120 godzinnego kursu  

z  j. angielskiego. 3 grupy zakończą ścieżkę szkoleniową na początku  lipca. 2 grupy kontynuują kurs. 

Zakończenie  przewidziane  jest  na  przełomie  listopada  i  grudnia  2021  r.  W  maju  i  czerwcu 
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przeprowadzono 18 egzaminów certyfikujących. 3 grupy przystąpią do egzaminu początkiem lipca. 2 

grupy zaplanowano w ostatnim okresie rozliczeniowym. Do egzaminów podeszło 176 uczestników.  

PZPW w Rzeszowie w dniu 19  stycznia 2021  r. wystosował prośbę o wydłużenie  terminu  realizacji 

projektu, ze względu na opóźnienia spowodowane pandemią Covid‐19. W dniu 4 lutego wydano zgodę 

na wydłużenie projektu do 31.12.2021r.  

W  I  półroczu  2021  PZPW w  Rzeszowie  zakończył większość  kursów  oraz  przeprowadził  egzaminy 

certyfikujące. Wskaźniki nie zostały osiągnięte ze względu na opóźnienia w ocenie przez zewnętrzny 

podmiot certyfikujący.  

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  

353 944,24 zł, co stanowi 83,73 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Wskaźniki osiągnięte w ramach projektu do 30 czerwca 2021 r.: 

•  Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie 

‐ wartość docelowa: 200 osób 

‐ wartość osiągnięta do 30.06.2021 r.:235 osób 

•  Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w projekcie 

‐ wartość docelowa: 80 osób 

‐ wartość osiągnięta do 30.06.2021 r.: 108 osób 

Liczba osób, które uzyskały certyfikat: 0 osób. 

Wyjaśnienie: 

Wskaźniki rezultatu osiągnięte w ramach projektu do 30 czerwca 2021 r.:  

•  Liczba osób w wieku 25  lat  i więcej, które uzyskały kwalifikacje  lub nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu 

‐ wartość docelowa: 140 osób 

‐ wartość osiągnięta do 30.06.2021 r. ‐ 0 osób 

•  Liczba osób w wieku 50  lat  i więcej, które uzyskały kwalifikacje  lub nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu 

‐ wartość docelowa: 56 osób 

‐ wartość osiągnięta do 30.06.2021 r. ‐ 0 osób 

Działania w tym obszarze zadania rozpoczęto w maju oraz kontynuowano w czerwcu. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 18 egzaminów certyfikujących.  

3 grupy przystąpią do egzaminu początkiem lipca br.  

2 grupy zaplanowano w ostatnim okresie rozliczeniowym – listopad br.  

Rozliczenie  zadania  odbędzie  się  przyszłym  okresie  sprawozdawczym,  ze  względu  na  długi  okres 

oczekiwania na wyniki egzaminów oraz opóźniania w dostarczeniu certyfikatów zagranicy. 
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Grupę  docelową  projektu  stanową  nauczyciele  i    pracownicy  JST  związani  z  systemem  edukacji, 

pracujący na terenie Województwa Podkarpackiego. W ramach działań w projekcie uczestnicy zyskali 

możliwość bezpłatnego udziału w kursach z języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania, 

w zależności od wcześniejszej deklaracji znajomości  języka. W ramach kursu uczestnicy wzięli udział  

w bezpłatnym egzaminie certyfikacyjnym, a co za tym  idzie uzyskali możliwość zdobycia certyfikatu 

międzynarodowego  (zgodny  z  Europejskim  Systemem  Opisu  Kształcenia  Językowego).  Wymiar 

godzinowy kursu  (poziom A1  ‐ 120 godzin dydaktycznych; poziom A2  ‐ 120 godzin dydaktycznych). 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzymał bezpłatne podręczniki i ćwiczenia. Projekt 

zakłada  objęcie  wsparciem  200  uczestników  kursami  podnoszącymi  kompetencję  językowe  na 

poziomie A1 ‐ 15 grup (150 uczestników) oraz A2 ‐ 5 grup (50 uczestników).  

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji projektu. 

1.1.41–„Koordynacja  sektora  ekonomii  społecznej  w  województwie  podkarpackim  

w latach 2020‐2022” 

 Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane 

przez  Urząd Marszałkowski Województwa  Podkarpackiego/  Departament  Ochrony  Zdrowia  

i Polityki Społecznej  

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 2 160 000,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  842 377,00 zł 349 604,42 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  842 377,00 zł 349 604,42 zł

Budżet Unii Europejskiej  731 056,00 zł 292 306,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  111 321,00 zł 57 298,42 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 349 604,42 zł  tj. 41,50 % planu na 2021r. 

W I półroczu 2021r. realizowano: 

Zadanie 1. Zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Zadanie 2. Zapewnienie funkcjonowania regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim.   

Zadanie 3. Promocja sektora ES oraz zwiększenie widoczności PES.  
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Zadanie  4.  Prowadzenie  badań  oraz  publikacja  raportów  o  stanie  rozwoju  ekonomii  społecznej 

w regionie. 

Zadanie 5. Mechanizm zakupowy. W ramach zadania dokonano przesunięć części środków budżetu 

zaplanowanego na 2020 rok na nowe zadanie w projekcie realizowane w roku 2021, tak by Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie mógł włączyć się w pomoc w walce przeciwko COVID‐19. 

W związku z pandemią realizacja części działań została zmieniona na tryb online, w związku z czym 

konieczne stało się pozyskanie odpowiednich licencji na program je obsługujący. Wszelkie opóźnienia 

w  realizacji  projektu  powstałe  w  wyniku  pandemii,  jak  również  przeciągających  się  postępowań 

zamówień publicznych są sukcesywnie usuwane. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 947 227,18 

zł, co stanowi 43,85 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Celem projektu jest zwiększenie roli sektora ES w województwie podkarpackim poprzez wzmocnienie 

współpracy  i  kooperacji  podmiotu  ekonomii  społecznej, wzrostu widoczności  PES  jako dostawców 

produktów  i  usług, promocję  sektora  ES wśród mieszkańców Regionu. Działania projektu  pozwolą 

również wzmocnić  i poszerzyć  zakres działań  sektora ES w  regionie,  zapewnią koordynację działań 

podejmowanych  na  rzecz  osób  zagrożonych  ubóstwem  i wykluczeniem  społecznym  oraz  wzrostu 

zatrudnienia w sektorze ES. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji projektu. 

1.1.42–„Opracowanie  dokumentacji  na  potrzeby  planów  ochrony  dla  pięciu  Parków 

Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej 

oraz Lasów Janowskich” 

 Zadanie  realizowane przez  Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, nadzorowane przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego /Departament Ochrony Środowiska 

 Okres realizacji zadania: 2018 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 2 349 003,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 

 Nakłady finansowe 
Plan 2021 

Poniesione 
w I półroczu br. 

1 162 351,00 zł 1 162 350,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  1 162 351,00 zł 1 162 350,00 zł

Budżet Unii Europejskiej   779 370,00 zł 779 369,99 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  382 981,00 zł 382 980,01 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł
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 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 162 350, 00 zł   tj. 100 % planu na 

2021r. 

W  I  półroczu  2021  r.  opracowano  dokumentację  na  potrzeby  planów  ochrony  dla  parków 

krajobrazowych. 

Zgodnie  z  II  i  III  etapem  umowy  zamówienia  publicznego  ZPK‐P/2019/05/01  z  dnia  18.07.2019  r.  

została  wykonana  dokumentacja  dla  pięciu  parków  krajobrazowych  obejmująca:  1)  opracowanie 

koncepcji  ochrony  zasobów,  tworów  i  składników  przyrody  oraz  wartości  kulturowych,  a  także 

eliminacji  lub  ograniczania  istniejących  i  potencjalnych  zagrożeń  wewnętrznych  i  zewnętrznych,  

w  tym  w  szczególności:  a)  określenie  strategicznych  celów  ochrony  parku  krajobrazowego,  

b)  określenie  zasad  i  kierunków  prowadzenia  gospodarki  rolnej  i  leśnej  oraz  zagospodarowania 

przestrzennego; umożliwiających realizację celów Parku, c) wskazanie obszarów parku udostępnionych 

do celów naukowych; edukacyjnych; turystycznych; rekreacyjnych i innych form gospodarowania oraz 

określenie sposobów korzystania z tych gruntów, d) określenie działań edukacyjnych; które mogą być 

prowadzone w oparciu o wartości przyrodnicze i kulturowe Parku, e) określenie potrzeb uzupełniania 

form  ochrony  pożądanych  z  punktu  widzenia  realizacji  celów  Parku,  f)  określenie  zakresu  prac 

związanych z ochroną przyrody  i kształtowania krajobrazu; w tym: priorytetów tych prac; obszarów 

realizacji  działań  ochronnych;  celów  ochrony  przyrody  oraz  przyrodniczych;  społecznych  

i gospodarczych uwarunkowań ich realizacji, zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony, 

h)  ustalenia  do  studiów  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gmin, 

miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  planu  zagospodarowania 

przestrzennego województwa, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych.  

Sporządzono tematyczne mapy  przeglądowe w skalach 1:10000 i 1:25000 (obejmujące problematykę 

II  etapu)  w  formie  cyfrowej,  spełniających  wymogi  określone  w  §  18  rozporządzenia  

w sprawie sporządzania projektu planu ochrony w układzie PUWG 1992 zawierające m. in. następujące 

warstwy: 1) zaplanowane sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych; 

2)  obszary  udostępniane  dla  lokalizacji  zagospodarowania  turystycznego;  rekreacyjnego  

i edukacyjnego; 3) projektowane  formy ochrony przyrody; 4) grunty przeznaczone do zalesienia; 5) 

grunty które nie powinny być zalesiane; 6) obszary które powinny być chronione przed zabudową  i 

lokalizacją elementów niekorzystnie wpływających na krajobraz; 7) projektowane działania ochronne. 

Ponadto  uruchomiono  dedykowany  geoportal  (interaktywne  mapy  tematyczne)  umożliwiający 

przeglądanie  informacji  o  zasobach  przyrodniczych,  historycznych,  kulturowych  i  krajobrazowych 

parków krajobrazowych poprzez udostępnione projekty  tematyczne opracowane z wykorzystaniem 

dostępnych zasobów danych oraz dedykowane warstwy/mapy tematyczne. 
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Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 2 349 000,00 

zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Realizacja projektu została zakończona w dniu 23.06.2021 r. 

Opracowano 50 dokumentów planistycznych  (operatów)  z  zakresu ochrony przyrody dla 5 parków 

krajobrazowych  administrowanych  przez  Zespół  Parków  Krajobrazowych  w  Przemyślu  na  łącznej 

powierzchni 150 573 ha. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji projektu. 

1.1.43–„Opracowanie  dokumentacji  na  potrzeby  planów  ochrony  dla  pięciu  Parków 

Krajobrazowych:  Jaśliskiego,  Ciśniańsko‐Wetlińskiego,  Doliny  Sanu,  Czarnorzecko‐Strzyżowskiego 

i Pasma Brzanki” 

 Zadanie realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, nadzorowane 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego / Departament Ochrony Środowiska 

 Okres realizacji zadania: 2018 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 2 216 631,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 

 Nakłady finansowe 
Plan 2021 

Poniesione 
w I półroczu br. 

656 820,00 zł 656 820,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  656 820,00 zł 656 820,00 zł

Budżet Unii Europejskiej   558 297,00 zł 558 297,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  98 523,00 zł 98 523,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 656 820, 00 zł  tj. 100 % planu na 2021r. 

W I półroczu 2021r. ‐ 31.05.2021 r. protokołem zdawczo‐odbiorczym odebrano III etap zamówienia 

zgodnie z umową na realizację zamówienia publicznego z dnia 9 października 2019 r.  

W ramach zamówienia wykonano zadania:  

a)  opracowanie  koncepcji  ochrony  zasobów,  tworów  i  składników  przyrody  oraz  wartości 

kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i 

zewnętrznych, 

b)  przeprowadzenie  ustaleń  do  studiów  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego  gmin,  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  planu 
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zagospodarowania  przestrzennego  województwa,  dotyczące  eliminacji  lub  ograniczenia  zagrożeń 

zewnętrznych, 

c)  przygotowanie  dokumentacji  na  potrzeby  planów  ochrony  parków  krajobrazowych, 

która zawiera działania  związane  z udostępnieniem parków  krajobrazowych dla  turystów  i na  cele 

edukacji ekologicznej, 

d) sporządzenie map tematycznych w formie cyfrowej, spełniających wymogi określone w § 18 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku (Dz.U. Nr 94 poz. 794) określającego 

tryb  sporządzania  projektu  planu  ochrony,  zakres  prac  na  potrzeby  sporządzenia  projektu, 

tryb dokonywania zmian w planie, zakres i sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody 

w układzie PUWG 1992. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 

2 216 630,00 zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Realizacja projektu została zakończona w I półroczu 2021 r. 

Opracowano  po  10  operatów  szczegółowych  dla  każdego  z  pięciu  parków  krajobrazowych 

administrowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie na łącznej powierzchni 

133 174 ha.  

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji projektu. 

1.1.44–„"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej ‐ PKA": budowa zaplecza technicznego” 

 Zadanie  realizowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2018 – 2023 

 Łączne nakłady finansowe: 146 796 620,00 zł 

 Projekt  realizowany w  ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko 2014‐

2020 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  8 200 150,00 zł 279 185,40 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  8 200 150,00 zł 279 185,40 zł

Budżet Unii Europejskiej   2 418 265,00 zł 113 490,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  5 781 885,00 zł 165 695,40 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 279 185,40 zł  tj. 3,41 % planu na 2021r. 
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W I półroczu 2021 r. wydatki stanowiły koszty z tytułu świadczenia usług związanych z pełnieniem 

funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach zadania „Budowa zaplecza technicznego – nadzór nad 

robotami budowlanymi”. 

W dniu 27.04.2021 r. została podpisana Umowa z wyłonionym Wykonawcą robót (konsorcjum firm 

Inżynieria Rzeszów S.A. oraz Przedsiębiorstwo "AGAT" S.A.) na realizację Zaplecza Technicznego PKA, 

zlokalizowanego na  stacji Rzeszów Staroniwa. Przeprowadzane były  cykliczne  spotkania  techniczne 

zespołów  roboczych,  związanych  z  realizacją  przedmiotowej  inwestycji  –  w  celu  omówienia  

i uzgodnienia rozwiązań koncepcji projektowej zaplecza technicznego PKA. 

Zadanie pn.: „Wykup gruntów” w ramach zadania „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: 

Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”. 

W dniu 29.06.2021  r. skierowano do Ministra  Infrastruktury wniosek o nieodpłatne przekazanie na 

własność Województwa  Podkarpackiego  terenu  położnego w  stacji  Rzeszów  Staroniwa,  będącego 

własnością Skarbu Państwa i znajdującego się obecnie we władaniu PKP S.A. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 1 036 288,25 

zł, co stanowi 0,71% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Przedłużająca się procedura pozyskania gruntu pod budowę zaplecza technicznego ma znaczący wpływ 

na realizację zaplanowanych wydatków i dochodów. 

1.1.45–„Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zespół  Placówek  Wojewódzkich  

w  Rzeszowie,  nadzorowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Edukacji, Nauki i Sportu  

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 357 722,00 zł 

 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014‐2020 

Nakłady finansowe  Plan 2021  Poniesione w I półroczu br. 

  225 102,00 zł 129 079,64 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  225 102,00 zł  129 079,64 zł

Budżet Unii Europejskiej   190 491,00 zł 109 533,65 zł

Budżet Państwa  34 611,00 zł 19 545,99 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 
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Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 129 079,64 zł  tj. 57,34 % planu na 2021r. 

Projekt „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter” realizowany przez partnerstwo 

podmiotów: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw 

Publicznych. 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników projektu grantowego 

(nauczycieli  szkół  podstawowych  i  ponadpodstawowych)  poprzez  ukończenie    ścieżki  edukacyjnej 

obejmującej:  udział  w  40  godzinnym  szkoleniu  tematycznym  (edukacja  wczesnoszkolna, 

humanistyczna, matematyczno‐przyrodnicza, artystyczna  lub  informatyczna), przygotowaniu min. 2 

scenariuszy  zajęć,  które  podlegają  akceptacji  trenera  lokalnego,  przeprowadzeniu    min.  2 

obserwowanych  lekcji  z  uczniami  (według  przygotowanych  scenariuszy),  poddanych  ewaluacji 

wewnętrznej  zgodnie  z  wytycznymi  Operatora  oraz  wypełnieniu  ankiety  ewaluacyjnej  .  Każdy 

nauczyciel  –  uczestnik  projektu  grantowego  otrzymał  również  wsparcie  merytoryczne  trenera 

lokalnego (m.in. mentoring i dostęp do platformy e‐learningowej z wykorzystaniem narzędzi TIK). 

Grupą docelową projektu jest 707 czynnych nauczycieli z terenu Podkarpacia. 

W I półroczu 2021r. ścieżkę edukacyjną zakończyło 455 nauczycieli w 22 grupach szkoleniowych. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 261 699,97 

zł, co stanowi 73,15% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Łącznie w 86 grupach przeszkolono 843 nauczycieli. Wszystkie szkolenia w ramach projektu zostały 

zakończone. 

Liczba uczestników którzy wypełnili  formularz zgłoszeniowy na platformie – wartość docelowa 707, 

osiągnięta 870 

Liczba uczestników którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy na platformie z gmin wiejskich, miejsko‐

wiejskich i miejskich poniżej 20 000 tys. Mieszkańców – wartość docelowa 283, osiągnięta 559 

Liczba uczestników którzy ukończyli ścieżkę edukacyjną – wartość docelowa 707, osiągnięta 843 

Liczba uczestników którzy ukończyli ścieżkę edukacyjną z gmin wiejskich, miejsko‐wiejskich i miejskich 

poniżej 20 000 tys. Mieszkańców – wartość docelowa 283, osiągnięta 532 

W  ramach  projektu  założono,  że  ścieżkę  edukacyjną  ukończy  707  uczestników  projektu.  Pomimo 

trwającej,  przez  niemal  cały  okres  realizacji  projektu  pandemii  COVID  –  19,  Podkarpacki  Zespół 

Placówek  Wojewódzkich  w  Rzeszowie  dołożył  wszelkich  możliwych  starań  w  celu  zapewnienia 

zadeklarowanej  liczby  nauczycieli  tj.  707  uczestników.  Dzięki  przeprowadzonym  działaniom 

promocyjno –  informacyjnych oraz  rekrutacyjnych odniesiono ogromny  sukces,  liczba uczestników, 

którzy na platformie merytorycznej projektu wypełnili formularz zgłoszeniowy wyniosła  870 osób tj.  

o 163 uczestników więcej niż pierwotne założenia projektu. Rekrutacja była prowadzona w sposób 

umożliwiający  udział  szkoły  z  każdego  etapu  edukacyjnego  na  terenie  całego  województwa 
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podkarpackiego z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność. Grantobiorca za zgodą Operatora uruchomił dodatkowe grupy szkoleniowe, dzięki 

czemu Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zrealizował wskaźniki rezultatu na 

wyższym poziomie czyli ukończenie ścieżki edukacyjnej przez 843 uczestników (wzrost wskaźnika o 136 

osób). Wszyscy trenerzy regionalni – nauczyciele – konsultacji PCEN/PZPW zakończyli obowiązkowe 

szkolenie  organizowane  przez  Fundację  Rozwoju  Społeczeństwa  Informacyjnego  (FRSI).  Trenerzy 

lokalni również ukończyli obowiązkowe szkolenia trenerskie. Zmieniono formę szkoleń ze stacjonarnej 

na  on‐line  zgodnie  z  wytycznymi  Operatora,  co  pozwoliło  zadbać  o  bezpieczeństwo  zarówno 

uczestników    projektu,  trenerów  regionalnych  i  lokalnych.  Forma  szkoleń  zdalnych  wydłuża  czas 

trwania  szkolenia  z  zaplanowanych  4  spotkań  stacjonarnych  do maksymalnie  8  spotkań  on‐line.  

W wyniku czego założone działania w harmonogramie zostały zaburzone  i wydłużone. Od początku 

realizacji  projektu  zakończyliśmy  86  grup  szkoleniowych.  Były  to  szkolenia  z  różnych  grup 

przedmiotowych na każdym etapie edukacyjnym. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji projektu. 

1.1.46–„Lekcja: Enter ‐ Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zespół  Placówek  Wojewódzkich  

w  Rzeszowie,  nadzorowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Edukacji, Nauki i Sportu  

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 300 424,00 zł 

 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014‐2020 

Nakłady finansowe  Plan 2021  Poniesione w I półroczu br. 

  223 633,00 zł 98 901,88 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  223 633,00 zł 98 901,88 zł

Budżet Unii Europejskiej   189 261,00 zł 83 700,67 zł

Budżet Państwa  34 372,00 zł 15 201,21 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 98 901,88 zł  tj. 44,23 % planu na 2021r. 

W okresie do 30 czerwca 2021 r. utworzono szkolenia dla 50 grup. Liczba uczestników, którzy ukończyli 

ścieżkę edukacyjną i potwierdzili odbiór zaświadczenia ukończenia szkolenia do dnia 30 czerwca 2021 

r. wyniosła 440 osób.  
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Projekt  grantowy  pn.  „Lekcja:Enter  –  Podkarpacie  Uczy  Cyfrowo  (II)”  realizowany  jest  

w  ramach ogólnopolskiego projektu edukacji  cyfrowej pn.  „Lekcja:Enter” przez partnerstwo  trzech 

podmiotów: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw 

Publicznych. 

Głównym  celem  projektu  pn.  „Lekcja:Enter  –  Podkarpacie  Uczy  Cyfrowo  (II)”  jest  podniesienie 

kompetencji cyfrowych uczestników (nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych) oraz ich 

uczniów  poprzez  ukończenie  ścieżki  edukacyjnej  obejmującej:  udział  w  40  godz.  szkoleniu 

tematycznym  w  ramach  grup  przedmiotowych:  edukacja  wczesnoszkolna,  humanistyczna, 

matematyczno‐przyrodnicza, artystyczna lub informatyczna, przygotowaniu min. 2 scenariuszy zajęć, 

podlegających akceptacji trenera lokalnego, przeprowadzeniu min. 2 obserwowanych lekcji z uczniami 

(według  przygotowanych  scenariuszy),  poddanych  ewaluacji  wewnętrznej  zgodnie  z  wytycznymi 

Operatora  oraz  wypełnieniu  ankiety  ewaluacyjnej  .  Każdy  uczestnik  otrzyma  również  wsparcie 

merytoryczne  trenera  lokalnego  (m.in.  mentoring  i  dostęp  do  platformy  e‐learningowej  

z wykorzystaniem narzędzi TIK). 

Grupa docelowa projektu ‐ 570 czynnych nauczycieli z terenu województwa podkarpackiego. 

W  związku  z  trwającą  pandemią  zmieniono  formę  szkoleń  ze  stacjonarnej  na  on‐line  zgodnie  

z  wytycznymi  Operatora  –  Fundację  Orange,  co  pozwoliło  zadbać  

o bezpieczeństwo  zarówno uczestników   projektu,  jak  i  trenerów  regionalnych  i  lokalnych.  Forma 

szkoleń zdalnych wydłuża jednak czas trwania szkolenia z zaplanowanych 4 spotkań stacjonarnych do 

maksymalnie 8 spotkań on‐line. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  115 

607,36zł, co stanowi 38,48% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Liczba uczestników którzy wypełnili  formularz zgłoszeniowy na platformie – wartość docelowa 570, 

wartość osiągnięta 740 

Liczba uczestników którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy na platformie z gmin wiejskich, miejsko‐

wiejskich i miejskich poniżej 20 000 tys. Mieszkańców – wartość docelowa 228, wartość osiągnięta 541 

Liczba uczestników którzy ukończyli ścieżkę edukacyjną – wartość docelowa 570, wartość osiągnięta 

440 

Liczba uczestników którzy ukończyli ścieżkę edukacyjną z gmin wiejskich, miejsko‐wiejskich i miejskich 

poniżej 20 000 tys. Mieszkańców – wartość docelowa 228, wartość osiągnięta 333. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji projektu. 

1.1.47–„Zdrowy styl życia – myślimy globalnie, działamy lokalnie” 
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 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zespół  Placówek  Wojewódzkich  

w  Rzeszowie,  nadzorowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Edukacji, Nauki i Sportu.  

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 99 088,00 zł 

 Projekt  realizowany  w  ramach  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru 

Gospodarczego na lata 2014‐2021 

Nakłady finansowe  Plan 2021  Poniesione w I półroczu br. 

  88 119,00 zł 74 702,28 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  88 119,00 zł 74 702,28 zł

Budżet Unii Europejskiej   74 901,00 zł 63 497,41 zł

Budżet Państwa  13 218,00 zł 11 204,87 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 74 702,28 zł tj. 84,77 % planu na 2021r. 

Grupę  docelową  stanowili  dyrektorzy  i  nauczyciele  (30  osób)  szkół  podstawowych 

i ponadpodstawowych realizujących program „Szkoła Promująca Zdrowie” na terenie Województwa 

Podkarpackiego.  Projekt  ukończyli  wszyscy  uczestnicy  (30  osób).  W  ramach  działań  w  projekcie 

uczestnicy  brali  udział  w  5  dniowych  hybrydowych  warsztatach/szkoleniach  w  Ośrodku  Edukacji 

Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu w dniach 21, 22, 25, 27, 29 stycznia 

2021 r. Szkolenia realizowane były w dwóch grupach szkoleniowych po 15 osób. Każdy z uczestników 

miał zabezpieczone miejsce pracy podczas warsztatów (maseczki, środki dezynfekujące i przebywał w 

zalecanej odległości od drugiego uczestnika). Warsztaty prowadziły dwie  trenerki z Norwegii, które 

łączyły się z uczestnikami poprzez platformę ZOOM. Uczestnicy brali udział w następujących modułach 

szkolenia: 

‐ Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, a profilaktyka zdrowotna, 

‐  Zagrożenia  zdrowia w  kontekście  chorób  cywilizacyjnych:  nadwaga,  otyłość,  bulimia,  anoreksja, 

depresja, choroby układu krążenia, 

‐ Zdrowe odżywianie podstawą zdrowia – zbilansowana dieta, a dieta wysoko przetworzona, 

‐ Aktywność fizyczna – walory aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka, 

‐ Przykłady dobrych praktyk‐ Norwegia – Polska (na przykładzie szkół promujących zdrowie). 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 
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Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 85 670,98 

zł, co stanowi 86,46% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Projekt  został  zakończony 28.02.2021  r. Raport  końcowy,  który  został przedstawiony Operatorowi 

Programu Edukacja, został zatwierdzony 23.04.2021 r.  

Głównym celem projektu była kreacja zmiany postaw – ubogacenie uczestników o nowe przykłady  

i  rozwiązania  realizowane  w  norweskim  systemie  szkolnictwa.  Natomiast  szczegółowymi  celami 

projektu  było:‐  wspieranie  uczestników  szkolenia  w  realizacji  edukacji  zdrowotnej,  promocji  

i profilaktyki zdrowia dzieci i młodzieży  w szkołach województwa podkarpackiego,  

‐  przygotowanie  uczestników  szkolenia  do  realizacji  systemowych  działań  z  promocji  zdrowia  

w szkołach w obszarze zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, 

‐  aktywizacja  i  integracja  środowiska  pedagogicznego  do  działań  z  promocji  zdrowia   

w placówkach oświatowych na bazie przykładów realizowanych w szkołach w Norwegii. 

Uczestnicy  szkolenia  podnieśli  swoje  kompetencje  w  zakresie  realizowania  programów  

i tworzenia tzw. autorskich projektów z edukacji żywieniowej oraz aktywności fizycznej, stosowania 

metod aktywizujących profilaktykę zdrowotną, promocji zdrowia w kontekście chorób cywilizacyjnych 

i możliwości wykorzystania przykładów dobrej praktyki z norweskiego systemu szkolnictwa i wdrażania 

tych przykładów w szkole. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji projektu. 

1.2 Wydatki  na  programy,  projekty  lub  zadania  związane  z  umowami  partnerstwa  publiczno  – 

prywatnego; z tego: 

 Brak 

1.3 Wydatki na programy, projekty  lub zadania pozostałe  (inne niż wymienione w pkt 1.1  i 1.2), 

z tego: 

1.3.1–„Opracowanie programu aktywizacji gospodarczo‐turystycznej województwa podkarpackiego 

poprzez  promocję  cennych  przyrodniczo  i  krajobrazowo  terenów  łąkowo‐pastwiskowych  

z  zachowaniem  bioróżnorodności  w  oparciu  o  naturalny  wypas  zwierząt  gospodarskich  

i owadopylność – „Podkarpacki Naturalny Wypas III”” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem 

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 90 000,00 zł 
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 Nakłady finansowe 
Plan 2021 

Poniesione 
w I półroczu br. 

90 000,00 zł 68 000,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  90 000,00 zł 68 000,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  90 000,00 zł 68 000,00 zł

Inne  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 68 000,00 zł  tj. 75,56 % planu na 2021r. 

W I półroczu 2021 r. realizacja zadania przebiegała następująco:  

W dniu 28 stycznia 2021 r. wykonawca dostarczył projekt Programu w prawidłowej formie i ilości. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 253/4993/21 z dnia 16 lutego 2021 r. 

przyjął  projekt  programu  pn.  „Program  aktywizacji  gospodarczo‐turystycznej  województwa 

podkarpackiego  poprzez  promocję  cennych  przyrodniczo  i  krajobrazowo  terenów  łąkowo‐

pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich 

i  owadopylność  –  „Podkarpacki  Naturalny  Wypas  III””  oraz  skierował  do  konsultacji  

z  jednostkami  samorządu  terytorialnego,  partnerami  społecznymi  i  gospodarczymi  oraz  Komisją 

Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

W terminie wyznaczonym na konsultacje, tj. od 19 lutego do 25 marca 2021 r., wpłynęły trzy formularze 

zawierające propozycje zmian i uzupełnień do projektu Programu zgłoszone przez Generalną Dyrekcję 

Ochrony  Środowiska,  Urząd  Gminy  Świlcza  oraz  Departament  Rozwoju  Regionalnego  Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski 

zostały  poddane  analizie  pod  kątem  możliwości  uwzględnienia  ich  

i wykorzystania w opracowywanym Programie. 

Zarząd Województwa  Podkarpackiego  w  Rzeszowie  Uchwałą  Nr  271/5366/21  z  dnia  20  kwietnia 

2021 r. przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji oraz stanowisko w sprawie rozpatrzenia 

uwag  zgłoszonych do  projektu ww. programu. Wykonawca dostarczył w dniu  21  kwietnia  2021  r. 

ostateczną  wersję  projektu  Programu  wraz  z  recenzją  w  prawidłowej  formie  i  ilości.  Realizacja 

przedmiotu  zamówienia  została  potwierdzona  protokołem  odbioru.  Zarząd  Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 273/5425/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. przyjął program pn. 

„Program  aktywizacji  gospodarczo‐turystycznej  województwa  podkarpackiego  poprzez  promocję 

cennych  przyrodniczo  i  krajobrazowo  terenów  łąkowo‐pastwiskowych  z  zachowaniem 

bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – „Podkarpacki 

Naturalny Wypas III””. 
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Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości  68 

000,00zł, co stanowi 75,56% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Realizacja zadania została zakończona. 

Program pn. „Program aktywizacji gospodarczo‐turystycznej województwa podkarpackiego poprzez 

promocję  cennych  przyrodniczo  i  krajobrazowo  terenów  łąkowo‐pastwiskowych  z  zachowaniem 

bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – „Podkarpacki 

Naturalny  Wypas  III””  został  przyjęty  przez  Zarząd  Województwa  Podkarpackiego  w  Rzeszowie 

Uchwałą Nr 273/5425/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji projektu. 

1.3.2–„Opłata na rzecz Koncesjonariusza ‐ Centrum Wystawienniczo ‐ Kongresowe” 

 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Gospodarki Regionalnej  

 Okres realizacji zadania: 2016 – 2030 

 Łączne nakłady finansowe: 43 277 550,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  3 690 000,00 zł 1 537 500 zł 

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  3 690 000,00 zł 1 537 500 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  3 690 000,00 zł 1 537 500 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 537 500,00 zł  tj. 41,67 % planu na 

2021r. 

W I półroczu 2021 r. w Centrum Wystawienniczo‐Kongresowym WP zorganizowano 96 imprez, z czego 

86  to  konferencje/kongresy/sympozja,  3  to  targi/wystawy,  natomiast  7 miało  inny  charakter. We 

wszystkich  wydarzeniach  wzięło  udział  17  960  uczestników,  a  liczba  wystawców  podczas 

targów/wystaw wyniosła 38 podmiotów  (wg  szacunków Koncesjonariusza).  Spośród  tych  imprez 4 

miały charakter międzynarodowy, 74 charakter krajowy a 18 charakter lokalny.  

W I półroczu 2021 r. Koncesjonariusz wywiązywał się z obowiązków nałożonych umową koncesji z dnia 

29 kwietnia 2016 r. Zostały przekazane wszystkie dokumenty, które zgodnie z umową koncesji miały 
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być  przekazane  przez  Koncesjonariusza  m.in.  sprawozdanie  za  II  półrocze  2020  r.,  polisy 

ubezpieczeniowe, sprawozdanie finansowe za 2020 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. 

Z   uwagi na panującą pandemię koronowirusa SARS‐CoV‐2, większość przeprowadzonych w 2021 r. 

imprez  to  były  wydarzenia  w  formule  online,  jednak  już  w  lipcu  roku  2020,  po  zapytaniu  tut. 

Departamentu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że„(…) biorąc pod uwagę 

obecne uwarunkowania  i ograniczenia  związane  z organizacją wydarzeń  z udziałem większej  liczby 

uczestników, za uzasadnione uznaje  i dopuszczalne należy uznać organizowanie na terenie Centrum 

Wystawienniczo‐Kongresowego wydarzeń z zastosowaniem środków komunikacji zdalnej”. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku  realizacji  zadania do 30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania o wartości 28 843 

500,00zł, co stanowi 66,65% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Od  dnia  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  obiektu  Centrum  Wystawienniczo‐Kongresowego 

Województwa Podkarpackiego do dnia 30.06.2021 r. w obiekcie odbyło się 633 imprezy. 

Wśród 633  imprez odbyło  się 493 konferencje/kongresy oraz 137  targi/wystawy.  (11  imprez miało 

jednocześnie charakter konferencji / kongresów / sympozjów jak również targowo‐wystawienniczy). 

Biorąc pod uwagę zasięg zorganizowanych imprez należy stwierdzić, że od dnia wydania pozwolenia 

na  użytkowanie  obiektu  do  końca  czerwca  2021  r.  odbyło  się  108  imprez  o  charakterze 

międzynarodowym, 286 imprez o zasięgu krajowym oraz 239 imprez lokalnych. W imprezach wzięło 

udział 473 024 uczestników/odwiedzających (bez uwzględnienia liczby osób, które odwiedziły obiekt 

w Dniu Otwartym CWK – 25 czerwca 2016 r.), a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 5 

429 podmiotów. Wg deklarowanych przez Beneficjenta – Województwo Podkarpackie wskaźników 

rezultatu we wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Wystawienniczo‐Kongresowego 

Województwa  Podkarpackiego”  koniecznym  było  zorganizowanie  27  szt.  imprez/rok,  w  tym:  17 

lokalnych, 6 krajowych, 4 międzynarodowe oraz całkowita liczba utworzonych nowych etatów 4 szt. 

Wskaźnik rezultatu zrealizowano. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji projektu. 

1.3.3–„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014‐2020” 

 Zadanie  realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej 

 Okres realizacji zadania: 2016 – 2023 

 Łączne nakłady finansowe: 19 541 878,00 zł 

 Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 
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 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  5 700 000,00 zł 3 858 968,20 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  5 700 000,00 zł 3 858 968,20 zł

Budżet Państwa  5 700 000,00 zł 3 858 968,20 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

Budżet Państwa  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 858 968,20 zł  tj. 67,70 % planu na 

2021r. 

W  I  półroczu  2021  r.  podpisano  11 umów  o dofinansowanie  na  kwotę  23.341.631,80  zł.  Ponadto  

z  uwagi  na waloryzację  stypendiów  stażowych/szkoleniowych w  I  półroczu  2021  r.  podpisano  11 

aneksów zwiększających kwotę dofinansowania projektów już realizowanych. Wartość podpisanych w 

I półroczu 2021 r. 21 umów dla projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu 

województwa podkarpackiego wyniosła 43.569.747,00 zł. W  ramach  realizacji PO WER Wojewódzki 

Urząd  Pracy  w  Rzeszowie  pełniący  rolę  Instytucji  Pośredniczącej,  oprócz  wypłaty  beneficjentom 

środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu 

komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są 

przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem 

przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków 

budżetu województwa. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  

16 642 729,72 zł, co stanowi 85,16 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku łącznie z projektami konkursowymi i pozakonkursowymi 

dla Powiatowych Urzędów Pracy  z  terenu województwa podkarpackiego od początku  realizacji PO 

WER, podpisano 283 umowy na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 876.453.969,06 zł. Łączna 

kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach wniosków o płatność i korekt do wniosków o płatność 

wyniosła 656.958.928,61 zł. Wartość wydatków certyfikowanych we wnioskach do Komisji Europejskiej 

w ramach PO wyniosła 647.199.014,38 zł. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji projektu. 

1.3.4–„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I‐VI RPO WP na lata 2014 ‐ 2020 

realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” 
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 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 

 Okres realizacji zadania: 2016 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 10 399 002,00 zł 

 Zadanie  realizowane  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 

 Nakłady finansowe 
Plan 2021 

Poniesione 
w I półroczu br. 

5 249 624,00 zł 2 578 790,31 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  5 249 624,00 zł 2 578 790,31 zł

Budżet Państwa  5 249 624,00 zł 2 578 790,31 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 578 790,31 zł  tj. 49,12 % planu na 

2021r. 

Od początku realizacji programu zakontraktowano 27 umów w działaniu 6.3 Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej – konkurs ogólny i konkurs dedykowany MOF oraz 1 umowę  w działaniu 6.5 Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej ‐ ZIT, w których wartość dofinansowania wynosi 244 122 376,68 zł, w tym jest 

15 umów z kwotą BP w  łącznej wysokości 11 206 768,93 zł. Ponadto, w działaniu 6.3 projekt Gminy 

Iwonicz‐Zdrój  (RPPK.06.03.00‐18‐0006/18) został wybrany do dofinansowania na kwotę EFRR 3 751 

959,00 zł, a zakontraktowany w niepełnej wysokości na kwotę 1 884 018,11 zł, z uwagi na dostępny 

limit.  Jednakże,  departament  merytoryczny  poinformował  Beneficjenta,  że  ostateczna  kwota 

dofinansowania  ustalana  będzie  zgodnie  z  obowiązującym  limitem  środków  wspólnotowych  – 

dopuszczalne aneksowanie – do kwoty nie przekraczającej poziomu dofinansowania określonego we 

wniosku o dofinansowanie.   

Dodatkowo,  Ministerstwo  Finansów,  Funduszy  i  Polityki  Regionalnej  pismem  znak:  DRP‐

IV.535.18.2021.AP  z  dnia  29 marca  2021  r.    r. wyraziło  zgodę  na  zmianę  przeznaczenia  środków  

z budżetu państwa z koperty przeznaczonej na projekty realizowane z EFS (art. 9a ust. 1 pkt 4 Kontraktu 

Terytorialnego) do puli przeznaczonej na projekty dofinansowane z EFRR (art. 9a ust. 1 pkt 3 Kontraktu 

Terytorialnego) w  kwocie  5 000 000,00  zł. W  związku  z  tym  przesunięte  zostaną  środki  z  zadania 

„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII‐IX RPO WP na  lata 2014  ‐ 2020”   do 

zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I‐VI RPO WP na lata 2014 ‐ 2020 

realizujących  projekty  o  charakterze  innym  niż  rewitalizacyjny”  i  „Dotacja  celowa  na  rzecz 
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beneficjentów osi priorytetowych I‐VI RPO WP na lata 2014 ‐ 2020 realizujących projekty o charakterze 

rewitalizacyjnym”, wniosek jest w przygotowaniu.  

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji projektu. 

1.3.5 –„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I‐VI RPO WP na lata 2014 ‐ 2020 

realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  

 Okres realizacji zadania: 2016 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 78 638 980,00 zł 

 Zadanie  realizowane  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 

 Nakłady finansowe 
Plan 2021 

Poniesione 
w I półroczu br. 

16 768 376,00 zł 1 704 110,90 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  16 768 376,00 zł 1 704 110,90 zł

Budżet Państwa  16 768 376,00 zł 1 704 110,90 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 704 110,90 zł   tj. 10,16 % planu na 

2021r. 

W  ramach  przedmiotowego  przedsięwzięcia  łączne  nakłady  zostały  zaplanowane  w  kwocie 

78 638 980,00 zł i zgodnie z przedłożonymi przez Beneficjentów harmonogramami realizacji projektów, 

na rok 2021  środki z BP zaplanowano wydatkować kwotę 16 768 376,00 zł, na realizację projektów 

pozakonkursowych – w zakresie ochrony zdrowia, w klasyfikacji 85111, w tym: 

‐  kwota  4 493 809,00  zł  na  projekt  „Poprawa  jakości  i  dostępności  do  świadczeń  medycznych  

w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” realizowanego przez  

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie; 

‐ kwota 12 274 567,00 zł na projekty: „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu 

oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach 

klinicznych oraz rehabilitacją” i „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ 

Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1  im. F. Chopina w Rzeszowie”  realizowane przez   Kliniczny 

Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina. 
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Ponadto,  Ministerstwo  Finansów,  Funduszy  i  Polityki  Regionalnej  pismem  znak:  DRP‐

IV.535.18.2021.AP  z  dnia  29 marca  2021  r.    r. wyraziło  zgodę  na  zmianę  przeznaczenia  środków  

z budżetu państwa z koperty przeznaczonej na projekty realizowane z EFS (art. 9a ust. 1 pkt 4 Kontraktu 

Terytorialnego) do puli przeznaczonej na projekty dofinansowane z EFRR (art. 9a ust. 1 pkt 3 Kontraktu 

Terytorialnego) w  kwocie  5 000 000,00  zł. W  związku  z  tym  przesunięte  zostaną  środki  z  zadania 

„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII‐IX RPO WP na  lata 2014  ‐ 2020”   do 

zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I‐VI RPO WP na lata 2014 ‐ 2020 

realizujących  projekty  o  charakterze  innym  niż  rewitalizacyjny”  i  „Dotacja  celowa  na  rzecz 

beneficjentów osi priorytetowych I‐VI RPO WP na lata 2014 ‐ 2020 realizujących projekty o charakterze 

rewitalizacyjnym”, wniosek jest w przygotowaniu.  

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji projektu. 

1.3.6 –„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII‐IX RPO WP na lata 2014 ‐ 2020” 

 Zadanie  realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd 

Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/  Departament  Zarządzania  Regionalnym 

Programem Operacyjnym 

 Okres realizacji zadania: 2016 – 2023 

 Łączne nakłady finansowe: 179 806 098,00 zł 

 Zadanie  realizowane  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego 2014‐2020 

 Nakłady finansowe 
Plan 2021 

Poniesione 
w I półroczu br. 

28 796 781,00 zł 12 045 133,35 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  28 160 781,00 zł 11 924 043,29 zł

Budżet Państwa  28 160 781,00 zł 11 924 043,29 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  636 000,00 zł 121 090,06 zł

Budżet Państwa  636 000,00 zł 121 090,06 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 12 045 133,35 zł  tj. 41,83 % planu na 

2021r. 

W  I półroczu 2021 r. podpisano 58 umów na  łączną 156 438 499,48 zł. Wartość zakontraktowanych  

w  I  półroczu  2021  r.  środków  europejskich  wynosi  132 972 724,32  zł,  środków  krajowych 

20 964 328,74 zł, w tym środków z budżetu państwa 6 419 859,58 zł. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 
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Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości 

163 724 792,89 zł, co stanowi 91,06% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Według stanu na 30 czerwca 2021 r.  (od początku  realizacji programu) w ramach przedmiotowego 

przedsięwzięcia  podpisano  1  440  umów  na  łączną  kwotę  2 495 467 783,30  zł.  Wartość 

zakontraktowanych  środków  europejskich  wynosi  2 113 514 109,66  zł,  środków  krajowych 

261 761 313,40 zł, w tym środków z budżetu państwa 163 724 792,89 zł. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania 

Oś VII RPO WP 

Wystąpiły  zagrożenia  związane  z  pandemią  COVID‐19.  W  ramach  działania  7.1  utrudnienia  

w  rozliczaniu wniosków o płatność  (w  szczególności w  ramach końcowych wniosków o płatność),  

w  ramach działania 7.4  funkcjonowanie placówek  żłobkowych w zaostrzonym  reżimie sanitarnym 

(ograniczenia związane z Rozporządzeniem Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 

2021r.), w ramach działania 7.6 czasowe zaprzestanie organizacji badań.  

Oś VIII RPO WP 

Panująca sytuacja epidemiologiczna oraz wprowadzone w jej następstwie zakazy i ograniczenia, mają 

negatywny wpływ na realizację projektów. Działania projektowe w okresie od stycznia do czerwca 

2021 roku, były w większości przypadków realizowane niezgodnie z harmonogramem ‐ zamknięcie 

placówek wsparcia dziennego (dziennych domów pomocy, klubów seniora, świetlic), brak możliwości 

organizacji  szkoleń, warsztatów  i  staży, opóźnienia w  rekrutacji we wszystkich  typach projektów. 

Opóźnienia w realizacji projektów przekładają się na konieczność wydłużenia terminów zakończenia 

realizacji projektów. Wnioski o płatność  zostały w wielu przypadkach  złożone na  znacznie niższą 

kwotę niż wynikało to z harmonogramu płatności. Ostatecznie powyższa sytuacja przekłada się na 

niewykorzystanie dofinansowania na zakończenie projektów i zwroty do IP WUP.  

Oś IX RPO WP 

Sytuacja epidemiologiczna w postaci COVID‐19, przyczyniła się do opóźnień w realizacji większości 

projektów. Powyższe  spowodowane  jest np.: brakiem możliwości organizacji  szkoleń, warsztatów  

i  staży  oraz  opóźnieniami  w  procesie  rekrutacji  w  przypadku  wszystkich  typów  projektów.  

W projektach z zakresu szkolnictwa, w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego w szkołach, 

również zajęcia projektowe realizowane były w formie zdalnej. Wymusiło to rezygnację z niektórych 

form  zajęć  /wsparcia  lub  przesunięcie  w  czasie.  W  projektach  dotyczących  wsparcia  dla  osób 

dorosłych  tempo  rekrutacji do projektów  spadło, część uczestników  zwłaszcza osób  starszych nie 

wyrażała zgody na przejście na nauczanie zdalne. Zaplanowane szkolenia zostały zawieszone z uwagi 

na wprowadzone  obostrzenia  i  po wydłużeniu  okresów  realizacji  przesunięte w  czasie.  Ponadto  

w wielu przypadkach wnioski o płatność składane są na kwoty niższe niż wynikające z harmonogramu 

płatności, co z kolei przekłada się na niższe niż wstępnie zakładano wykorzystanie dofinansowania.  
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Mając na uwadze powyższe, istnieje zagrożenie niewykorzystania w pełnej wysokości zaplanowanego 

na 2021 r. planu wydatków. 

1.3.7 –„Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” 

 Zadanie  realizowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2010 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 87 451 330,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  19 342 080,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  12 842 080,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  0,00 zł 0,00 zł

Inne  12 842 080,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  6 500 000,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  0,00 zł 0,00 zł

Budżet Państwa  0,00 zł 0,00 zł

Inne  6 500 000,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

12.05.2021 r.   została zawarta umowa na ulepszenie (modernizację) oraz malowanie pudła pojazdu 

serii SA134‐022  z terminem realizacji na IV kw. 2021 r. 

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na: 

‐ naprawę okresową poziomu P5 oraz ulepszenie (modernizację) pojazdów serii SA109‐007  i SA109‐

010 (Umowa z dnia 30.06.2020 zawarta z Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Sp. k.) 

‐ naprawę okresową poziomu P4 pojazdu szynowego typu 36WEa, serii EN63A‐019 ‐ kwota szacowana 

(przetarg nieograniczony opublikowany 02.07.2021 r. z terminem składania ofert 06.08.2021 r. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożenia w realizacji zadania. 

1.3.8– „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie 

kolejowym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r.” 

 Zadanie  realizowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2021 – 2025 

 Łączne nakłady finansowe: 324 371 802,00 zł 
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 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  61 283 167 zł 0,00 zł 

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  61 283 167 zł 31 109 305,96 zł 

Budżet Województwa Podkarpackiego  56 222 970 zł 29 106 528,27 zł

Inne  5 060 197 zł 2 002 777,69 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 31 109 305,96 zł  tj. 50,76  % planu na 

2021r. 

W  I  półroczu  2021r.  wydatki  poniesiono  na  rekompensatę  z  tytułu  wykonywania  wojewódzkich 

kolejowych przewozów pasażerskich, przekazywaną w formie dotacji celowej Operatorowi tj. Spółce 

POLREGIO  sp.  z o.o. na podstawie umowy o  świadczenie usług publicznych w  zakresie kolejowych 

przewozów pasażerskich na lata 2021‐2025. Zakres zadania w I półroczu 2021 r. został zrealizowany 

zgodnie z przyjętym Rocznym Planem Finansowym na 2021 r. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 31 109 

305,96zł, co stanowi 9,59 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.9– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych” 

 Zadanie  realizowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2021 – 2024 

 Łączne nakłady finansowe: 6 011 133,00 zł 

 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  4 206 874,00 zł 282 102,92 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  4 206 874,00 zł 282 102,92 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  880 700,00 zł 61 915,69 zł

Inne  3 326 174 zł 220 187,23 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 



 
 

87 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 282 102,92 zł  tj. 6,71  % planu na 2021r. 

Wydatki w I półroczu 2021 r. poniesiono na usługi serwisowo‐utrzymaniowo‐naprawcze świadczone 

przez dostawców taboru dla pojazdów: 

‐  SA134‐029  (Umowa  nr OR‐IV.273.2.53.2013  z  dnia  21.08.2013  zawarta  z  Pojazdy  Szynowe  PESA 

Bydgoszcz S.A. z siedzibą w 85‐082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11) 

‐  SA135‐023  (Umowa  OR‐IV.273.1.22.2015  z  dnia  08.06.2015  zawarta  z  Pojazdy  Szynowe  PESA 

Bydgoszcz S.A. z siedzibą w 85‐082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11 ) 

‐ EN98‐001, EN98‐002 (Umowa OR‐IV.273.2.60.2013 z dnia 16.09.2013 zawarta z Newag S.A. z siedzibą 

ul. Wyspiańskiego 3, 33–300 Nowy Sącz). 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  282 

102,92zł, co stanowi 4,69 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.10– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 ‐ 2020” 

 Zadanie  realizowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2016 – 2027 

 Łączne nakłady finansowe: 14 103 125,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  3 369 667,00 zł 691 039,40 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  3 369 667,00 zł 691 039,40 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  1 320 841,00 zł 129 218,74 zł

Inne  2 048 826,00 zł 561 820,66 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 691 039,40 zł   tj. 20,51   % planu na 

2021r. 

Wydatki w I półroczu 2021 r. poniesiono na usługi serwisowo‐utrzymaniowo‐naprawcze świadczone 

przez dostawców taboru dla pojazdów: 
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‐  SA140‐001,  SA140‐002  (Umowa OR‐IV.273.2.32.2016  z  dnia  29.12.2016  zawarta  z Newag  S.A.  z 

siedzibą ul. Wyspiańskiego 3, 33–300 Nowy Sącz)  

‐ EN62A‐101÷105, EN76A‐101÷102 (Umowa OR‐IV.273.2.1.2017 z dnia 30.01.2017 zawarta z Pojazdy 

Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w 85‐082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11) 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.11– „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW 

nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo‐drogowego kat. 

A  km  174,744  linii  kolejowej  nr  91,  w  ramach  projektu  pn.:  "Poprawa  bezpieczeństwa  na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami ‐ Etap III"" 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2023 

 Łączne nakłady finansowe: 26 959 797,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  508 099,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  508 099,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  508 099,00 zł 0,00 zł

Inne  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

W I półroczu 2021r. została podpisana umowa na roboty budowlane (17.05.2021 r.). 

Funkcję  Inżyniera Kontraktu pełni konsorcjum firm:  INKO Consulting Sp. z o.o. & MP Consulting Sp.  

z o.o. Wykonawca  rozpoczął prace projektowe – m.in. opracowanie mapy do celów projektowych, 

koncepcji projektowej, Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, Planu Robót Geologicznych. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 0,00 zł, co 

stanowi 0 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Podpisano umowę na roboty budowlane. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 
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Umowny  termin  zakończenia  robót  branży  kolejowej  to  15.12.2022  r.,  natomiast  robót  branży 

drogowej 31.03.2023 r. Wykonawca wystąpił z roszczeniem o przedłużenie Czasu na Ukończenie do 

września 2023 ze względu na okoliczności związane  z przedłużeniem postępowania przetargowego  

i opóźnionym podpisaniem umowy. 

1.3.12– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie 

do  skrzyżowania  z  DK  77  w  Nisku  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  techniczną,  budowlami  

i urządzeniami budowlanymi" 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2023 

 Łączne nakłady finansowe: 199 948 000,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  1 871 000,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  1 871 000,00 zł 0,00 zł

Budżet Państwa  1 871 000,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

W I półroczu 2021r. Wykonawca dokumentacji budowlanej opracował: 

‐ opinię geotechniczną dla etapu I i II 

‐ dokumentację badań podłoża gruntowego oraz projekt robót geologicznych dla etapu I. 

W trakcie opracowywania jest zakres: 

‐ koncepcja projektowa 

‐ mapa  do celów projektowych 

‐ analiza hydrologiczno‐ hydraulicznej obiektów inżynierskich 

‐ karta informacyjna przedsięwzięcia.  

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 0,00 zł, co 

stanowi 0 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

W dniu 09.11.2020 r została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej 

oraz uzyskanie decyzji ZRID. 
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 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.13–  „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr  865  Jarosław  ‐ Oleszyce  ‐  Cieszanów  ‐ 

Bełżec wraz  z budową mostu na  rzece San oraz budową  i przebudową niezbędnej  infrastruktury 

technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław" 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2019 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 1 201 883 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  578 100,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  578 100,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  115 758,00 zł 0,00 zł

Budżet Państwa  462 342,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania. 

Zadanie jest realizowane. Trwają prace projektowe.  

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  568 

432,20zł, co stanowi 47,30 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.14–  „Budowa  nowego  odcinka  drogi  wojewódzkiej  nr  855  Zaklików  ‐  Stalowa  Wola  wraz  

z  budową mostu  na  rzece  San  oraz  budową,  przebudową  niezbędnej  infrastruktury  technicznej 

budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa" 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2022 
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 Łączne nakłady finansowe: 4 700 000,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  1 900 000,00 zł 297.561,60 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,0 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  1 900 000,00 zł 297.561,60 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  380 000,00 zł 59.512,32 zł

Budżet Państwa  1 520 000,00 zł 238.049,28 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 297 561,60 zł   tj. 15,66   % planu na 

2021r. 

Zadanie jest realizowane. Trwają prace projektowe.  

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  297 

561,60zł, co stanowi 6,33 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.15–„Opracowanie  dokumentacji  projektowych  i  uzyskanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację 

inwestycji drogowych" 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2012 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 31 460 960,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  10 002 364,00 zł 337 907,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  10 002 364,00 zł 337 907,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  10 002 364,00 zł 337 907,00 zł

Inne  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 337 907,00 zł  tj. 3,39  % planu na 2021r. 
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W ramach przyznanych środków były realizowane dokumentacje na które zawarto umowy w  latach 

poprzednich:  

 Opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  innej,  uzyskanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację 

inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań polegających na przebudowie, 

budowie i rozbudowie dróg wojewódzkich: 

‐ nr 878 Stobierna ‐ Rzeszów ‐ Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka, 

‐ nr 877 Naklik ‐ Leżajsk ‐ Łańcut ‐ Dylągówka ‐ Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary, 

‐ nr 835 Lublin ‐ Wysokie ‐ Biłgoraj ‐ Sieniawa ‐ Przeworsk ‐ Kańczuga ‐ Dynów ‐ Grabownica 

Starzeńska  na  odcinku  Szklary  –  Bachórz,  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą,  budowlami  

i  urządzeniami  budowlanymi,  w  ramach  zadania  pn.:  „Przebudowa/rozbudowa  dróg 

wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz 

Nr 835 na odc. Szklary – Dynów”.  

W  ramach  postępowania  przetargowego  ogłoszonego  w  dniu  04.10.2019r.  Zawarto  umowę  

z Wykonawcą Firmą: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul.  Jana Niemierskiego 4, 

Rzeszów, za kwotę: 3.567.000,00 zł. Umowę zawarto w dniu 31.12.2019r. Termin realizacji zadania 

27.05.2022r. Zadanie jest realizowane. 

 Opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  innej  wraz  z  uzyskaniem  decyzji  o  zezwoleniu  na 

realizację  inwestycji drogowej  z  rygorem natychmiastowej wykonalności  i pełnieniem nadzoru 

autorskiego  dla  zadania  pn.  Rozbudowa  i  przebudowa  drogi wojewódzkiej  nr  865  Jarosław  – 

Oleszyce – Cieszanów – Bełżec a odcinku Koniaczów – Zapałów wraz  z budową  i przebudową 

niezbędnej  infrastruktury  technicznej, budowli  i urządzeń budowlanych w  ramach  zadania pn. 

Przebudowa/rozbudowa  drogi wojewódzkiej  nr  865  Jarosław  –  Bełżec  od m.  Szówsko  do m. 

Zapałów. W grudniu 2020 roku zawarto umowę na realizacje ww. zadania z Firmą: ZDI sp. z o.o. 

ul. Kiepury 6, 22 – 400 Zamość, za kwotę: 1.023.394,19 zł, z latami realizacji 2020, 2021 i 2022. 

Zadanie jest w realizacji. 

 Opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  innej,  uzyskanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację 

inwestycji  drogowej  z  rygorem  natychmiastowej  wykonalności  oraz  pełnienie  nadzoru 

autorskiego  dla  zadania  pn.  Rozbudowa  drogi wojewódzkiej  nr  893  Lesko  –  Baligród  –  Cisna 

polegającą na budowie mostu na cieku bez nazwy w km 29+066 wraz z przebudową/rozbudową 

dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i 

urządzeń budowlanych w m.  Jabłonki. Umowę zawarto z Firmą: Mostek Patrycjusz Mostek ul. 

Dukielska 13/16a 35‐505 Rzeszów, za kwotę 152.520,00 zł. Z okresem realizacji lata 2020 i 2021. 

Zadanie jest w realizacji. 

 Opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  innej,  uzyskanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację 

inwestycji  drogowej  z  rygorem  natychmiastowej  wykonalności  oraz  pełnienia  nadzoru 



 
 

93 

autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca 

na budowie mostu na potoku „dopływ spod lasu” w km 2+754 wraz z rozbudową dojazdów, oraz 

rozbiórką  i  budową/przebudową  niezbędnej  infrastruktury  technicznej,  budowli  i  urządzeń 

budowlanych w m.  Godowa. Umowę  zawarto  z  Firmą:  S.C.  Attila M.Królocki, W.  Jóźwiak  ul. 

Marcina Filipa 56/12, 35 – 323 Rzeszów, za kwotę: 139.531,20 zł. Z okresem realizacji lata 2020 i 

2021. Zadanie jest w realizacji. 

 Opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  innej,  uzyskanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację 

inwestycji  drogowej  z  rygorem  natychmiastowej  wykonalności  oraz  pełnienie  nadzoru 

autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Twierdza 

– Warzyce na odcinku od km 5+529   do km ok. 8+634 w m. Czudec  i Zaborów wraz z budową  

i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, w ramach zadania pn. 

Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca. 

Umowę zawarto z Firmą: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. ul. J. Matejki 7, 22‐100 Chełm, za kwotę: 

830.250,00 zł. Z okresem realizacji lata 2020, 2021 i 2022. Zadanie jest w realizacji. 

 Opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 na 

odcinku  od  km  ok.  24+170  do  km  ok.  24+370  wraz  z  rozbiórką,  budową  i  przebudową 

infrastruktury technicznej, budowli  i urządzeń budowlanych w m. Babice. Umowę na realizację 

zadania zawarto z Firmą: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. ul. J. Matejki 7, 22‐100 Chełm, za kwotę: 

830.250,00 zł. Z okresem realizacji lata 2020 i 2021. Zadanie jest w realizacji. 

 Opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  innej,  uzyskanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację 

inwestycji  drogowej  z  rygorem  natychmiastowej  wykonalności  oraz  pełnienie  nadzoru 

autorskiego  dla  zadania  pn.  Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  986  Tuszyma  –  Ropczyce  – 

Wiśniowa polegająca na budowie mostu w km 13+765 na rzece Wielopolka wraz z rozbudową 

dojazdów oraz rozbiórką, budową  i przebudową  infrastruktury  technicznej, budowli  i urządzeń 

budowlanych w m. Ostrów. Umowę na realizację zadania zawarto z Firmą: S.C. Attila M.Królocki, 

W.  Jóźwiak  ul. Marcina  Filipa  56/12,  35  –  323  Rzeszów,  za  kwotę:  198.460,00  zł.  Z  okresem 

realizacji lata 2020 i 2021. Zadanie jest w realizacji. 

 Opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  innej,  uzyskanie  decyzji  ZRID  z  rygorem 

natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa 

dr. woj. nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie wiaduktu drogowego  

w km 15+051 nad linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka wraz z rozbudową dojazdów oraz 

rozbiórka budową i przebudową infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. 

Ropczyce. Umowę na realizację zadania zawarto z Firmą: Trasal Sp. z o.o. ul. Słowackiego 20, 35 – 

060  Rzeszów,  za  kwotę:  669.120,00  zł.  Z  okresem  realizacji  lata  2020  i  2021.  Zadanie  jest w 

realizacji. 
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 Opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  innej  wraz  z  uzyskaniem  decyzji  o  zezwoleniu  na 

realizację  inwestycji  drogowej  wraz  z  rygorem  natychmiastowej  wykonalności  i  pełnieniem 

nadzoru autorskiego dla zadań pn.  

a. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – 

Bełżec  wraz  z  budowa  i  przebudową  niezbędnej  infrastruktury  technicznej  budowli  

i urządzeń budowlanych w m. Sobiecin i Koniaczów.  

b. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław wraz z budową 

i  przebudowa  niezbędnej  infrastruktury  technicznej  budowli  i  urządzeń  budowlanych  

w m. Koniaczów i Szówsko.  

Umowę  na  realizację  zadania  zawarto  z  Firmą:  Promost  Consulting  Sp.  z  o.o.  ,  za  kwotę: 

1.154.937,70 zł. Z okresem realizacji lata 2020 i 2021.. Zadanie jest w realizacji. 

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu 2021 roku ogłoszono postępowania przetargowe 

na opracowanie następujących dokumentacji:  

 Zadanie pn.: „Studium Techniczno‐Ekonomiczne ‐ Połączenie Przemyśla z Bieszczadami ‐ odcinek 

Przemyśl – Arłamów” Zadanie będzie objęte wsparciem w  ramach  formuły „projectpipeline”  ze 

środków  pomocy  technicznej  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województw 

{Podkarpackiego na lata 2014‐2020. 

 Zadanie pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz  z uzyskaniem decyzji o  zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn. Budowa 

nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w m. Łańcut i Wola 

Dalsza wraz  z budową  i  przebudową niezbędnej  infrastruktury  technicznej, budowli  i  urządzeń 

budowlanych”, w ramach zadania pn. Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94. 

 Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej  i  innej, uzyskanie decyzji o  zezwoleniu na 

realizację  inwestycji drogowej z  rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na 

budowie mostu w km 7+744 na Bonarowskim Potoku wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, 

budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Żyznów. 

 Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej  i  innej, uzyskanie decyzji o  zezwoleniu na 

realizację  inwestycji drogowej z  rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego dla zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Sieniawa – 

Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica  Starzeńska polegająca na budowie mostu w  km 

125+802 na  rzece  Lubienia wraz  z  rozbudową dojazdów oraz  rozbiórką, budową  i przebudową 

infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Rudka.  

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 
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Od początku  realizacji  zadania do 30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania o wartości 13 816 

597,84‐zł, co stanowi 43,92% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.16–„Dofinansowanie  budowy  łączników  do  węzłów  autostrady  i  drogi  ekspresowej, 

realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego" 

 Zadanie  realizowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2016 – 2023 

 Łączne nakłady finansowe: 4 200 000,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  2 050 773,00 zł 670 000,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  2 050 773,00 zł 670 000,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  2 050 773,00 zł 670 000,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 670 000,00 zł   tj. 32,67   % planu na 

2021r. 

W  I  półroczu  2021r.  powiat  rzeszowski  złożył  wniosek  o przekazanie  pomocy  finansowej.  Kwota 

pomocy wyniosła  670.000,‐  zł.  Powiat  ropczycko  –  sędziszowski  nie  złożył wniosku  o  przekazanie 

pomocy finansowej. 

Województwo Podkarpackie z powiatem rzeszowskim, ropczycko‐sędziszowskim podpisało stosowne 

porozumienia  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  na  budowę  łączników  do  węzła 

autostradowego  A‐4.  Porozumienie  zostało  zawarte  dnia  27.04.2016  r.  Zadania  zostały 

zakwalifikowane na dofinansowanie w ramach RPO WP 2014 – 2020 Oś priorytetowa V Infrastruktura 

komunikacyjna – projekty z zakresu dróg lokalnych.  

Pomoc finansowa na budowę łączników dla: 

1. Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: 

a)  "Rozbudowa  łącznika  drogi  ekspresowej  S  19  ‐  drogi  powiatowej  na  odcinku  od węzła 

Rzeszów ‐ Południe do drogi krajowej Nr 19" etap I – 670 000,00 zł  

b)  „Rozbudowa  łącznika  autostrady A4  ‐  na  odcinku  od  granic miasta  Rzeszowa  do węzła 

Rzeszów ‐ Północ" ‐ etap I – 203 000 ,00 zł  
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2. Powiatu Ropczycko ‐ Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa 

łącznika Autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" ‐ etap I – 1 177 773,00zł 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  

1 442 227,00 zł, co stanowi 34,34 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Powiat Ropczycko‐Sędziszowski wstrzymał realizację zadania z uwagi na brak wystarczających środków 

finansowych na jego realizację. 

1.3.17–„Zimowe utrzymanie dróg” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i 

Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2010 – 2023 

 Łączne nakłady finansowe: 135 977 604,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  10 500 000,00 zł 8 537 218,91 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  10 500 000,00 zł 8 537 218,91 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  10 500 000,00 zł 8 537 218,91 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 8 537 218,91zł  tj. 81,31   % planu na 

2021r. 

Sieć  dróg  wojewódzkich  jest  podzielona  na  sześć  standardów  zimowego  utrzymania  dróg 

z czego w Podkarpackim Zarządzie dróg wojewódzkich obowiązuje cztery standardy tj. od trzeciego do 

szóstego.  Zaliczanie  dróg  do  poszczególnych  standardów  uzależnione  jest  od  obciążenia  ruchem  

i funkcji  drogi w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu 

obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 

8.537.218,91 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące zakupu materiałów do zimowego utrzymania 

dróg (piasek do przemieszania z solą, sól)a przede wszystkim wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości 

i odśnieżania tj. pługi wirnikowe, pługo ‐ piaskarki, ładowarki, koparko – ładowarki 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 



 
 

97 

Od początku  realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 109 139 

892,91 zł, co stanowi 80,26 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń dla realizacji zadania. 

1.3.18–„Remonty cząstkowe nawierzchni” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2013 – 2023 

 Łączne nakłady finansowe: 38 605 498,00 zł 

 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  3 500 000,00 zł 1.087.465,72 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  3 500 000,00 zł 1.087.465,72 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  3 500 000,00 zł 1.087.465,72 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 087 465,72 zł  tj. 31,07  % planu na 

2021r. 

W I półroczu 2021r. zrealizowano: 

 remont wyboi remonterem i masą  na gorąco – 26.115 m2,  

 wykonanie krótkich nakładek – 4.543  m2, 

 frezowanie nawierzchni – 4.978 m2, 

 profilowanie masą  ‐  980  t. 

W ramach zadania rozpoczęto realizację między innymi krótkich nakładek, bieżących naprawy ubytków 

w  nawierzchni  jezdni  w  systemie  ciągłym  w  ramach  bieżących  potrzeb  wynikających  ze  stanu 

faktycznego nawierzchni.  

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku  realizacji  zadania do 30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania o wartości 27 648 

423,72zł, co stanowi 71,62% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 
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 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.19–  „Czyszczenie nawierzchni ulic  i urządzeń odwadniających w  ciągu dróg wojewódzkich na 

terenie województwa podkarpackiego” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2015 – 2023 

 Łączne nakłady finansowe: 11 700 000,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  2 000 000,00 zł 851 227,74 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  2 000 000,00 zł 851 227,74 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  2 000 000,00 zł 851 227,74 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 851 227,74 zł   tj. 42,56   % planu na 

2021r. 

Realizacja  zadania obejmuje:  czyszczenie ulic  i odcinków  dróg  o przekroju  ulicznym po  zimie oraz  

w  lecie wraz z odwozem zanieczyszczeń na wysypisko; czyszczenie chodników po zimie oraz w  lecie  

wraz  z  odwozem  nieczystości  na  wysypisko;  opróżnianie  koszy  na  śmieci  wraz  

z odwozem nieczystości na wysypisko;  czyszczenie  studzienek  ściekowych  (wraz  z przykanalikami), 

studzienek  rewizyjnych;    czyszczenie  ścieków  ulicznych,  czyszczenie  cieków  podchodnikowych, 

czyszczenie kanalizacji deszczowej pod  ciśnieniem  sprzętem  specjalistycznym,  czyszczenie ekranów 

akustycznych. Mycie przy użyciu środków czystości nie powodujących uszkadzania struktury materiału; 

czyszczenie  i  przegląd  separatorów, wraz  z  czyszczeniem  osadników  i  z wpisami  do  kart  kontroli 

separatora i osadnika. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 6 180 680,74 

zł, co stanowi 52,83 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 
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1.3.20–„Monitoring  zwierząt  na  przejściach  dla  zwierząt  zlokalizowanych  w  ciągu  dróg 

wojewódzkich” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2025 

 Łączne nakłady finansowe: 770 000,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  140 000,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  140 000,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  140 000,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

Specyfika  realizacyjna oraz umowy  są  tak  skonstruowane  że  za  realizację PZDW w Rzeszowie płaci  

w miesiącu grudniu danego roku.  

W ramach zadania na podstawie umów z 2020r. realizowane jest: 

‐ Przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego przejścia dla zwierząt (wiaduktu nad istniejącą linią 

kolejową) w ciągu 5 lat ‐ dla inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – 

Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do DK 94 (Gwizdaj)”. 

‐ Przeprowadzenie monitoringu przejść dla zwierząt w drugim,  trzecim, czwartym  i piątym  roku od 

oddania przedsięwzięcia do użytkowania dla  inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 

łączącej węzeł A‐4  Rzeszów  Zachodni  z węzłem  S‐19  Jasionka  połączonej w  sposób  bezkolizyjny  z 

istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L‐71 

‐ Etap I i III”. 

‐ Przeprowadzenie monitoringu przejść dla zwierząt w trzecim roku od oddania do użytkowania dla 

inwestycji  pn.:  „Budowa  północnej  obwodnicy  miasta  Sokołowa  Małopolskiego,  celem 

skomunikowania drogi ekspresowej S‐19 z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów 

Małopolski – Leżajsk   w miejscowości Sokołów Małopolski”. 

W I półroczu 2021r. ogłoszono nowy przetarg na realizację zadania pn. Przeprowadzenie monitoringu 

po realizacyjnego przejść dla zwierząt w ciągu 4 lat dla inwestycji pn: „Budowa obwodnicy m. Dynów 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin ‐ Przeworsk ‐ Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 



 
 

100 

i km 190+921 (długości 3,958km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, 

budowli i urządzeń budowlanych”.  Zadanie jest realizowane. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 69 372,00 

zł, co stanowi 9,01% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Zawarto 3 umowy na prowadzenie monitoringu. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.21 –„Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym” 

 Zadanie  realizowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2013 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 917 421,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  150 000,00 zł 3 659,25 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  150 000,00 zł 3 659,25 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  150 000,00 zł 3 659,25 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 659,25 zł  tj. 2,44  % planu na 2021r. 

W  I półroczu 2021r. zawarto umowę na wykonanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego 

przewozu osób (21.01.2021r.).Wykonano 17 analiz z 240. 

Realizacja zadania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na udzielenie i zmianę zezwolenia na 

przewóz  osób  w  krajowym  transporcie  drogowym  oraz  okresu  obowiązywania  stanu  epidemii  

w związku z zakażeniami wirusem SARS‐CoV‐2. 

Przed wydaniem zezwolenia wymagane jest przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej. 

Na obecnym etapie trudno jest oszacować ile wniosków zostanie złożonych przez przewoźników. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.22–„Poprawa  funkcjonalności  dróg wojewódzkich Województwa  Podkarpackiego  na  terenie 

powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” 
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 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2019 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 12 534 877,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  2 354 342,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  0,00 zł 0,00 zł

Budżet Państwa  0,00 zł 0,00 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  2 354 342,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  587 674,00zł 0,00 zł

Budżet Państwa  1 766 668,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

W  roku  2021  do  realizacji  zostało  jedno  zadanie  nr  15:  „Wykonanie  w  systemie  „zaprojektuj  

i wybuduj” dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych dla zadania pn.: Zadanie 

nr 15 ‐„Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 893 Hoczew – Cisna i Nr 897 Tylawa – Cisna – 

Wołosate – granica państwa, polegająca na budowie ronda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 

budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Cisna”, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego 

pn.; „Poprawa funkcjonalności ..." Zadanie jest w trakcie realizacji. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 8 373 307,76 

zł, co stanowi 66,80% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.23–„Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  Nr  865  polegająca  na  zaprojektowaniu  i  wykonaniu 

urządzeń wodnych  i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych  i  roztopowych  z 

terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 

121/7  oraz wody  z  pasa  drogi wojewódzkiej  działka  nr  ewid.  363  celem  likwidacji  pozostałego 

zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów” 
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 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 150 000,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  133 764,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  133 764,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  133 764,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

Na zadaniu w pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków. 

Po problemach ze współfinansowaniem zadania przez GDDKiA o/Rzeszów oraz brakiem rozstrzygnięcia 

postępowania  przetargowego  na  opracowanie  dokumentacji w  roku  2020  PZDW w  Rzeszowie  po 

przeprowadzeniu negocjacji w GDDKiA przygotowało i złożyło w miesiącu czerwcu 2021 roku wniosek 

o wydłużenie realizacji zadania na rok 2022 oraz o przywrócenie niewydatkowanych środków z roku 

2020 na rok 2022 i przeniesienie zaplanowanych wydatków z roku 2021 na rok 2022. Obecnie PZDW 

ogłosiło  ponowny  przetarg  na  opracowanie  dokumentacji  budowlanej  na  realizację  zadania.  Po 

opracowaniu dokumentacji i po uwzględnieniu wniosku o zmianę WPF zadanie będzie realizowane w 

roku  2022. W  roku  2021  PZDW w  Rzeszowie  nie  planuje wydatkować  środków  na  realizację ww. 

zadania. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o wydłużenie realizacji zadania na rok 2022.  

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.24–„Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA" 

 Zadanie  realizowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2021 – 2030 

 Łączne nakłady finansowe: 34 672 002,00 zł 

   



 
 

103 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  5 274 667,00 zł 654 529,12 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  5 274 667,00 zł 654 529,12 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  5 274 667,00 zł 654 529,12 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 654 529,12 zł   tj. 12,41   % planu na 

2021r. 

Wydatki  w  I  półroczu  2021  r.  poniesione  zostały  na  usługi  serwisowo‐utrzymaniowo‐naprawcze 

świadczone przez dostawcę taboru dla pojazdów: 

‐ SA140‐003÷004 (Umowa OR‐IV.273.2.36.2019 z dnia 31.07.2019 r. zawarta z Newag S.A. z siedzibą 

ul. Wyspiańskiego 3, 33–300 Nowy Sącz)   

‐ EN63B‐101÷108 (Umowa OR‐IV.273.2.35.2019 z dnia 31.07.2019 r. zawarta z Newag S.A. z siedzibą 

ul. Wyspiańskiego 3, 33–300 Nowy Sącz) 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 654 529,12 

zł, co stanowi 1,89% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania.   

1.3.25–„Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób 

‐ w ramach użyteczności publicznej PKA” 

 Zadanie  realizowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2021 – 2025 

 Łączne nakłady finansowe: 143 597 998,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  23 993 652,00 zł 12 055 820,75 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  23 993 652,00 zł 12 055 820,75 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  20 118 302,00 zł 12 055 820,75 zł

Inne  3 875 350,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł
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 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 12 055 820,75 zł  tj. 50,25  % planu na 

2021r. 

Wydatki w I półroczu 2021 r. przeznaczone zostały na rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych 

przewozów  pasażerskich  w  ramach  Podkarpackiej  Kolei  Aglomeracyjnej,  przekazywanej  w  formie 

dotacji celowej Operatorowi tj. Spółce POLREGIO sp. z o.o. na podstawie umowy o świadczenie usług 

publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2021‐2025 z dnia 15.07.2020 r.  

Zakres  zadania  w  I  półroczu  2021  r.  został  zrealizowany  zgodnie  z  przyjętym  Rocznym  Planem 

Finansowym na 2021 r., stanowiącym załącznik do ww. umowy. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania.  

1.3.26–„Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2030 

 Łączne nakłady finansowe: 4 680 000,00 zł   
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 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  610 000,00 zł 253 926,21 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  610 000,00 zł 253 926,21 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  610 000,00 zł 253 926,21 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 253 926,21 zł  tj. 41,63  % planu na 

2021r. 

W pierwszym półroczu 2021 roku na realizację zadania wydatkowano: 253.926,21 zł 

W  ramach wydatków wykonano niezbędne decyzje wodnoprawne oraz  zawarto  stosowne umowy  

z Wodami Polskimi. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 601 977,81 

zł, co stanowi 12,86% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.27–„Rozbudowa,  nadbudowa  i  przebudowa  budynku    laboratoryjno  ‐  administracyjnego  na 

działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 1 500 000,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  850 000,00 zł 255 433,95 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  850 000,00 zł 255 433,95 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  850 000,00 zł 255 433,95 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 255 433,95 zł  tj. 30,05 % planu na 2021r. 
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W 2021r. zadanie jest na etapie wykonania robót wykończeniowych. 

Planowane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: 30.10.2021r. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 833 627,49 

zł, co stanowi 55,58% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

W ramach realizacji zadania wykonano stan surowy budynku wraz z podłączeniem do niezbędnych 

instalacji. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.28–„Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 

990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz 

obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów 

odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 100 000 000,00 zł 

 Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  29 036 030,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  29 036 030,00 zł 0,00 zł

Budżet Państwa   29 036 030,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

W ramach realizacji zadania ogłoszono postępowania przetargowe na następujące zadania:  

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 

58+250  do  km  58+500  wraz  z  zabezpieczeniem  osuwiska  w  km  58+400  oraz 

przebudową/rozbudową  niezbędnej  infrastruktury  technicznej,  budowli  i  urządzeń 

budowlanych w m. Barycz. 

2. Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 877 w miejscowości Dylągówka w km ok. 65+265 do 

65+600. 
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3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki 

Górne  –  Wołosate  –  Granica  Państwa  wraz  z  zabezpieczeniem  osuwiska  oraz  

przebudową/rozbudową  niezbędnej  infrastruktury  technicznej,  budowli  i  urządzeń 

budowlanych w km ok. 3+100 w m. Daliowa. 

4. Przebudowa drogi woj. nr 835 na odcinku Wara – Niewistka w km ok. 199+150 do 202+000. 

5. Przebudowa  drogi woj. nr  835 na odcinku Niewistka  –  Krzemienna w  km ok.  203+300 do 

206+500. 

6. Przebudowa drogi woj. nr 897 w miejscowości Wisłok Wielki w km ok. 21+400 do 26+300. 

7. Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 897 w miejscowości Wola Michowa w km ok. 47+700 

do 58+900. 

8. Rozbudowa drogi woj. nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+090 do km ok. 

17+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury 

technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja. 

9. Rozbudowa drogi woj. nr 893 Lesko – Baligród – Cisna wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz 

przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych 

w km. ok. 36+400 m. Cisna. 

10. Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 890 w miejscowości Krościenko w km ok. 24+400 do 

24+570. 

11. Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 890 w miejscowości   Krościenko w km ok. 24+570 do 

24+950. 

12. Przebudowa drogi woj. nr 894 w miejscowości Polana w km ok. 36+270 do 39+100. 

13. Przebudowa drogi woj. nr 896 na odcinku Czarna – Lutowiska w km 17+040 do 26+300. 

14. Przebudowa drogi woj. nr 897 na odcinku Majdan – Cisna w km ok. 65+220 do 67+220. 

Umowy z Wykonawcami zawarto na następujące zadania:  

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 

58+250  do  km  58+500  wraz  z  zabezpieczeniem  osuwiska  w  km  58+400  oraz 

przebudową/rozbudową  niezbędnej  infrastruktury  technicznej,  budowli  i  urządzeń 

budowlanych w m. Barycz. Umowa na roboty budowlane oraz Inżyniera Kontraktu i badania 

laboratoryjne. 

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki 

Górne  –  Wołosate  –  Granica  Państwa  wraz  z  zabezpieczeniem  osuwiska  oraz  

przebudową/rozbudową  niezbędnej  infrastruktury  technicznej,  budowli  i  urządzeń 

budowlanych  w  km  ok.  3+100  w  m.  Daliowa.  Umowa  na  roboty  budowlane  i  badania 

laboratoryjne. 
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3. Rozbudowa drogi woj. nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+090 do km ok. 

17+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury 

technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja. Umowa na roboty budowlane 

i badania laboratoryjne. 

Na zadaniach, na których zostały zawarte umowy trwają prace przygotowawcze oraz opracowywanie 

dokumentacji na zadaniach których jest wymagane opracowanie  

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 0,00 zł, co 

stanowi 0% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.29–„Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów” 

 Zadanie  realizowane  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Rzeszowie, 

nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg 

i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 Okres realizacji zadania: 2022 – 2027 

 Łączne nakłady finansowe: 40 000 000,00 zł 

 Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł  0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  0,00 zł 0,00 zł

Budżet Państwa   0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

Zadanie oczekuje na udzielenie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Kierownika Jednostki na 

ww. zadanie co pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego w roku 2021. Obecnie PZDW w 

Rzeszowie  wystąpiło  do  GDDKiA  o  wydanie  warunków  technicznych  na  opracowanie  węzła.  Po 

otrzymaniu warunków oraz zgody na zaciąganie zobowiązań w roku 2021 planowane jest ogłoszenie 

przetargu na opracowanie wstępnego projektu budowy węzła.  

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 
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1.3.30–„Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 

2022 wraz  z planem  inwestycyjnym  stanowiącym  załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania 

projektu planu na środowisko” 

 Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego /Departament 

Ochrony Środowiska 

 Okres realizacji zadania: 2019 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 141 452,00 zł 

 

 Nakłady finansowe 
Plan 2021 

Poniesione 
w I półroczu br. 

1 000,00 zł 1 000,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  1 000,00 zł 1 000,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  1 000,00 zł 1 000,00 zł

Inne   0,00 zł  0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł  tj. 100  % planu na 2021r. 

W  grudniu  2020  roku  do Ministra  Klimatu  i  Środowiska  przekazano  II wersję  projektu  aktualizacji 

Wojewódzkiego  Planu  Gospodarki  Odpadami  (WPGO)   wraz  z  Planem  Inwestycyjnym  (PI)  oraz 

Prognozą odpowiednio do zaopiniowania i uzgodnienia.  

Pismem z dnia 29.01.2021 r. Minister Klimatu i Środowiska przekazał kolejne uwagi do przedłożonych 

dokumentów. Wydanie pozytywnej opinii do projektu WPGO oraz uzgodnienie PI ponownie zostało 

uzależnione od przedstawienia  tych dokumentów  z uwzględnieniem  załączonych uwag. Biorąc pod 

uwagę powyższe dokonano stosownych poprawek i pismem z dnia 18.02.2021 r. Zarząd przekazał  do 

Ministra Klimatu i Środowiska III wersję projektu aktualizacji WPGO wraz z Planem Inwestycyjnym oraz 

Prognozą  odpowiednio  do  zaopiniowania  i  uzgodnienia.  Ostatecznie  projekt  aktualizacji   Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 

roku został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Klimatu i Środowiska pismem z dnia 17.03.2021 

r., znak: DGO‐SP.0311.6.2020.KR, a Plan Inwestycyjny uzgodniony przez Ministra Klimatu i Środowiska 

ww. pismem. Po uzyskaniu przewidzianych prawem opinii  i uzgodnień projektu  aktualizacji WPGO 

opracowano  zestawienie  uwag  i  wniosków.  Sejmik  Województwa  Podkarpackiego  Uchwałą  Nr 

XXXVI/584/21  z  dnia  26  kwietnia  2021  r.  uchwalił  Plan  Gospodarki  Odpadami  dla Województwa 

Podkarpackiego  na  lata  2020  –  2026  z  perspektywą  do  2032  roku  (WPGO)  wraz  z  Planem 

Inwestycyjnym  stanowiącym  załącznik  do WPGO  oraz  Prognozą  oddziaływania  projektu WPGO  na 

środowisko. 
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Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 141 450,‐ 

zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 

2032  roku  (WPGO) wraz  z Planem  Inwestycyjnym  stanowiącym  załącznik do WPGO oraz Prognozą 

oddziaływania projektu WPGO na środowisko został uchwalony. W związku z zapisami art. 36 ust. 3 

ustawy o odpadach uchwalony WPGO został przekazany Ministrowi Klimatu i Środowiska.  

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.31–„Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej” 

 Zadanie  realizowane  przez  Muzeum  Podkarpackie  w  Krośnie,  nadzorowane  przez  Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury    i Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego  

 Okres realizacji zadania: 2019 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 2 995 062,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  1 307 162,00 zł 678 336,77 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  1 307 162,00 zł 678 336,77 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  1 307 162,00 zł 678 336,77 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 678 336,77 zł   tj. 51,89   % planu na 

2021r. 

W  I  półroczu  2021r.  kontynuowano  roboty  budowlane  w  zakresie:  branży  budowlanej,  instalacji 

wodno‐kanalizacyjnej,  instalacji  c.o,  elektrycznej,  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji,  okablowania 

strukturalnego,  systemu  sygnalizacji  pożaru,  systemu  włamania  i  napadu  i  telewizji  dozorowej. 

Zakończono  dostawę  i  montaż  pętli  indukcyjnej.  Pełniony  był  nadzór  inwestorski  i  autorski. 

Kontynuowano zarządzanie projektem. Wykonano ekspertyzę p.poż oraz Urząd Dozoru Technicznego 

dokonał badania urządzenia‐ dźwigu. 

Roboty budowlane  zostały  zakończone  i odebrane protokołem końcowym w dniu 28 maja 2021  r. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego i autorskiego również zakończyli pełnienie swojej funkcji. 

Przeprowadzono postępowania przetargowe w zakresie dostaw wyposażenia i aranżacji wystawy.  
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Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 

2 366 236,77 zł, co stanowi 79,00% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Roboty budowlane  zostały  zakończone  i odebrane protokołem końcowym w dniu 28 maja 2021  r. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego i autorskiego również zakończyli pełnienie swojej funkcji. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.32–„Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament 

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 

 Okres realizacji zadania: 2022 – 2027 

 Łączne nakłady finansowe: 22 000 000,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

Zadanie planowane  jest do  realizacji od 2022  roku, w  związku  z  czym na dzień 30  czerwca br. nie 

osiągnięto żadnych efektów i nie zrealizowano żadnego zakresu zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.33–„Podziemna trasa turystyczna w Przemyślu” 

 Zadanie  realizowane  przez  Muzeum  Narodowe  Ziemi  Przemyskiej  w  Przemyślu, 

nadzorowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/  Departament 

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 

 Okres realizacji zadania: 2019‐2021 

 Łączne nakłady finansowe: 1 303 550, 00 zł 
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 Nakłady finansowe 

 
Plan wydatków na 

2021 
 

Wydatki 
w I półroczu br. 

  1 206 050,00 0,00

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 0,00

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  1 206 050,00 0,00

Budżet Woj. Podkarpackiego  1 206 050,00 0,00

Budżet Państwa  0,00 0,00

 

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0  % planu na 2021r. 

 

W I półroczu 2021r. wykonano zakres rzeczowy: 

1. REMONT ELEWACJI (kamienica przy ul. Rynek 9 i ul. Serbańska 7) 

2. MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ ( w kamienicy przy ul. Serbańskiej 7) 

3. PRACE BUDOWLANE W PATIO I PRZESTRZENI WIELOFUNKCYJNEJ (ul. Serbańska 7) 

Inwestycja realizowana jest w sąsiadujących ze sobą dwóch obiektach usytuowanych na dz. o nr  ewid. 

nr 730 w centrum Przemyśla. Budynek przy ul. Serbańskiej 7 oraz budynek przy Rynek 9 to obiekty 

wpisane do  rejestru  zabytków. Obydwie  kamienice połączone  są  ze  sobą  funkcyjnie poprzez patio 

(wewnętrzny zabudowany dziedziniec). Kamienica mieszczańska przy ul. Rynek 9 o pow. zabudowy 

366,1  m2  i  łącznej  pow.  użytkowej  753,2  m2  obecnie  pełni  funkcję  muzealno‐ekspozycyjną 

udostępnioną dla zwiedzających. Natomiast kamienica przy ul. Serbańskiej 7 pow. zabudowy 122,6 m2 

i  łącznej  pow.  użytkowej  280,7  m2  pełni  funkcję  biurową.  Na  parterze  kamienicy  zlokalizowano 

pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą o pow. 28,9m2 (handel/usługi).  Obydwa 

obiekty to budynki murowane z c. pełnej, podpiwniczone, o drewnianej konstrukcji dachu z trzema 

kondygnacjami  naziemnymi.  Projekt  przewiduje  wykonanie  niezbędnych  prac  budowlanych 

umożliwiających  dostosowanie  obiektów  do  współczesnych  standardów  architektonicznych  oraz 

instalację, montaż, urządzeń  i aplikacji multimedialnych wykorzystujących dostępną  technologię do 

interaktywnej prezentacji walorów średniowiecznych kamienic przemyskich. 

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  z  budżetu 

województwa o wartości 97 500,80 zł, co stanowi 7,48% planowanych łącznych nakładów na realizację 

zadania. 

W ramach zadania:  
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wybrano  inspektora  nadzoru,  wybrano  wykonawcę  robót  budowlanych,  wyremontowano  klatkę 

schodową  (kamienica  przy  ul.  Serbańskiej  7),  wyremontowano  sanitariaty  (kamienica  przy  ul. 

Serbańskiej 7 i ul. Rynek 9 ‐ piwnice), wykonano adaptację pomieszczeń na I i II piętrze na kino 4D i 

hologram  (Kamienica  przy  ul.  Serbańskiej  7),  wykonano  roboty  elektryczne  (Kino  i  hologram),

wymieniono pokrycie dachu (kamienica przy ul. Rynek 9), wykonano remont elewacji (kamienica przy 

ul. Rynek 9 i ul. Serbańska 7), wykonano montaż stolarki drzwiowej( w kamienicy przy ul. Serbańskiej 

7),wykonano prace budowlane w patio i przestrzeni wielofunkcyjnej (ul. Serbańska 7). 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na realizację inwestycji może się okazać nadmierny wzrost cen 

materiałów  budowlanych  o  ponad  100%  w  stosunku  do  poprzedniego  roku  oraz  trudności  

z pozyskaniem materiałów budowlanych. 

1.3.34–GreenFilmTourism 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament 

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego  

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 95 117,00 zł 

 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  55 739,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  46 739,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  46 739,00 zł 0,00 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  9 000,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  9 000,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

W I pół. 2021 r., w ramach realizacji zadania: 

1. Stworzenie portalu  internetowego  z bazą danych  Filmowego Dziedzictwa Kulturowego  (FDK)  i 

bazą  lokalnych  wątków  tematycznych  obszaru  transgranicznego  w  3  językach  (PL,  SK,  ENG), 

podjęto takie działania jak:  

 opracowanie koncepcji i struktury bazy FDK,  

 przygotowanie  i  przekazanie  Partnerom  wytycznych  i  instrukcji  gromadzenia  i 

opracowywania danych do bazy FD, w celu pozyskania ujednoliconych danych do portalu, 
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 omówiono  wspólne  zasady  gromadzenia  danych  do  FDK  i  prowadzono  na  bieżąco 

konsultacje z Partnerami,  

 opracowano Listy produkcji filmowych na Podkarpaciu,  

 zebrano od Partnerów  i przeanalizowano dane z List produkcji filmowych ze wszystkich 

terenów właściwych dla obszaru programu Interreg PL‐SK,  

 prowadzono proces  gromadzenia  i opracowywania danych do bazy  FDK na podstawie 

zestandaryzowanych metryczek, w tym formularza metryczki filmu, lokacji głównej, lokacji 

szczegółowej, postaci, 

 nadzorowano poprawność merytoryczną i techniczną prac nad bazą FDK,  

 opracowano  koncepcję  i  strukturę  danych  do  bazy  nr  2  tj.  bazy  lokalnych  wątków 

tematycznych obszaru transgranicznego (dalej, bazy Inspiracji), będącej częścią portalu, 

 opracowano koncepcje i strukturę portalu WWW, 

 przygotowano makiety stron portalu WWW oraz przekazano je Partnerom do konsultacji, 

2. Utworzenie  transgranicznego  Szlaku  Filmowego  Dziedzictwa  Kulturowego  (SFDK)  na  obszarze 

programu, podjęto takie działania jak:  

 przygotowanie  listy  lokacji  filmowych  na  terenie  Podkarpaci  właściwym  dla  obszaru 

programu Interreg PL‐SK, 

 przygotowanie  i  złożenie  Partnerom  do  konsultacji  propozycji  szczegółowej  realizacji 

zadania i jego integracji z zadaniem dot. stworzenia portalu WWW, 

 aktywny udział w przygotowaniu i omówieniu wspólnych zasad dot. organizacji konsultacji 

społecznych, 

 aktywny udział w dyskusji nad kształtem zbiorczych informacji w formie raportów w celu 

wytyczenia szlaku SFD i stworzenia 2 raportów (część PL i SK),  

 aktywny  udział  w  dyskusji  nad  przeprowadzeniem  analizy  obiektów  dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego, 

 w dniach 10  i 11.06.2021r. udzielono wsparcia merytorycznego w  realizacji 2  spotkań 

warsztatowych w formie konsultacji społecznych w celu ustalenia przebiegu SFDK, 

 aktywny udział w konsultacjach w sprawie wzoru ankiet i raportu podsumowującego,  

 wsparcie merytoryczne  partnera  – RARR  S.A w  przygotowaniu  zbiorczej  informacji po 

warsztatach, 

3. Działania  edukacyjno‐informacyjne  w  zakresie  Filmowego  Dziedzictwa  Kulturowego  (FDK), 

podjęto takie działania jak: 
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 analizowanie możliwości organizacji seminariów, wizyt studyjnych, jak również pitchingu 

dla  branży  filmowej  w  odniesieniu  do  aktualnie  panującej  sytuacji  pandemicznej  na 

świecie, 

 dyskusja  nad  zakresem  merytorycznym  planowanego  przewodnika  i  materiałów 

warsztatowych, 

4. Wdrożenie zrównoważonych praktyk oraz opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych 

standardów  i  wytycznych  wspierających  zachowanie  i  ochronę  dziedzictwa  przyrodniczego  i 

kulturowego obszaru programu, podjęto takie działania jak: 

 analizowanie możliwości organizacji warsztatów ekologicznych dla przedstawicieli sektora 

produkcji filmowej i TV i ich łańcucha dostaw na obszarze programu właściwym dla Woj. 

Podkarpackiego, w odniesieniu do aktualnie panującej sytuacji pandemicznej na świecie, 

 dyskusja nad systemem ewaluacji,  

 współudział w  opracowaniu  przewodnika  zrównoważonej  produkcji  filmowej  i  TV  dla 

przedstawicieli branży,  

 prace nad programem i materiałami warsztatów ekologicznych, 

5. Promocja projektu, podjęto takie działania jak:  

 promocja projektu w mediach społecznościowych i na stronie www PKF oraz WDK, 

 opracowanie i konsultacja z partnerami koncepcji merytorycznej zawartości newsletterów 

w projekcie,  

 opracowanie  i  konsultacja  z  Partnerami  procedur  pozyskiwania  treści  i  dystrybucji 

newsletterów wśród docelowych odbiorców, ‐ 

 opracowanie pierwszych komunikatów marketingowych promujących projekt,  

 zebranie i zredagowanie materiałów merytorycznych i graficznych do pierwszego numeru 

newsletteru i ulotki,  

 przeprowadzenie  postępowania  wyłaniającego  wykonawców  newsletteru  i  ulotki,  ‐ 

opracowanie  wytycznych  i  podjęcie  prac  nad  opracowaniem  graficznym  logotypu  i 

identyfikacji wizualnej projektu oraz newsletteru i ulotki,  

 zastosowanie planu komunikacji wewnętrznej,  

 udział w  spotkaniach  z  lokalnymi  interesariuszami  projektu  (gminy,  komisje  filmowe, 

przedstawiciele  branży  filmowej,  Punkty  Informacji  Turystycznej,  instytucje  kultury, 

regionalne organizacje turystyczne, regionalne organizacje pozarządowe), 

 dystrybucja ulotki i pierwszego numeru newslettera, 

 prace nad utworzeniem portalu internetowego. 

6. Zarządzanie projektem, podjęto takie działania jak:  



 
 

116 

 udział  w  PL‐SK  spotkaniach  Zespołu  Projektowego  organizowanych  w  formie  online 

(18.03.2021, 15.06.2021),  

 udział  w  spotkaniach  grup  roboczych:  20.01.2021  (PW,  P3),  3.02.2021  (PW,  P2,  P3), 

18.02.2021 (PW, P1, P2, P3, P4, P5),  

 przeprowadzenie  postępowania  wyłaniającego  wykonawcę  tłumaczeń  bieżących 

dokumentów związanych z realizacją projektu,  

 prowadzenie komunikacji wewnątrz partnerstwa poprzez Freedcamp (system zarządzania 

projektem),  

 bieżąca obsługa finansowo‐księgowa projektu. 

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  z  budżetu 

województwa o wartości 3.176,27 zł, co stanowi 3,34% planowanych łącznych nakładów na realizację 

zadania. 

Projekt GreenFilmTourism  jest realizowany w ramach programu  Interreg V‐A Polska‐Słowacja 2014‐

2020,  decyzja  22/2019  o  przyznaniu  dofinansowania  projektu  nr  PLSK.01.01.00‐18‐0143/17. 

Wojewódzki  Dom  Kultury  jest  partnerem  w  projekcie,  liderem  projektu  jest  Agencja  Rozwoju 

Regionalnego z siedzibą w  Bielsku‐Białej. 

Celem Projektu jest właściwe wykorzystanie, promocja  i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego 

obszaru  pogranicza,  zwiększenie  jego  atrakcyjności  turystycznej,  wypracowanie  zrównoważonych 

rozwiązań  i  narzędzi  mających  na  celu  rozwój  produkcji  filmowej  przyjaznej  środowisku  oraz 

stworzenie  stabilnego  partnerstwa  na  rzecz  zapewnienia  trwałości  osiągniętych  rezultatów  do 

30.10.2022 r. 

Zadania  realizowane  w  projekcie  pokrywają  się  ze  statutowymi  działaniami  realizowanymi  przez 

Wojewódzki Dom Kultury i Podkarpackiej Komisji Filmowej. Udział w projekcie pozwoli na rozszerzenie 

współpracy  z  partnerami  na  terenie  Polski  i  Słowacji.  Wspólne  działania  partnerów  pozwolą  na 

rozszerzenie oferty  turystycznej o produkt branżowy, oferty przeznaczonej dla produkcji  filmowych 

oraz  promocji  regionów  transgranicznych.  Stworzenie  portalu  oraz  elektronicznej  bazy  danych 

filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru, utworzenie transgranicznego szlaku filmowego, działania 

edukacyjno‐informacyjne w ww. zakresie wpisują się we wspólną strategię rozwoju instytucji i regionu. 

Opracowanie  i wdrożenie  zrównoważonych praktyk oraz wspólnych  transgranicznych  standardów  i 

wytycznych wspierających zachowanie  i ochronę dziedzictwa przyrodniczego  i kulturowego obszaru 

programu, w  tym m.in. działania mające na  celu  redukcję  emisji CO2, wyposażą WDK w  aktualną 

wiedzę  i  narzędzia,  które  będzie wykorzystywać współpracując  z  filmowcami  i  rozwijając  fundusz 

filmowy. 
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 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

W budżecie projektu nie przewidziano  środków na  zakup  licencji na materiały graficzne dotyczące 

filmowego  dziedzictwa  kulturowego  prezentowanego  w  formie  bazy  na  portalu WWW.  Rodzi  to 

problem z pozyskaniem materiałów graficznych do portalu. 

1.3.35– „www.muzeach” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament 

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego  

 Okres realizacji zadania: 2019 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 190 918,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  74 448,00 zł 39 037,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  69 115,00 zł 39 037,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  69 115,00 zł 39 037,00 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  5 333,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  5 333,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 39 037,00 zł  tj. 52,44  % planu na 2021r. 

W  I  półroczu  2021r.  w  ramach  Zadania  1  Administracja  projektem  i  koordynacja  działań  zespół 

zarządzający kilkukrotnie brał udział w spotkaniach z pozostałymi partnerami projektu. Przygotowane 

zostały  i złożone  również wnioski o płatność za  I  i  II kw.2021  r. W  ramach Zadania 2 Digitalizacja  i 

publikacja 2D muzealiów – fotografia z opisem prowadzono prace digitalizacyjne, ogłoszono przetarg 

całościowy  dla  partnerstwa  na  tłumaczenia.  Przygotowane  zostało  ogłoszenie  o  zamówieniu  na 

modyfikację  strony  www.  W  ramach  Zadania  3  Digitalizacja  i  publikacja  zbiorów  cyfrowych 

z wykorzystaniem zaawansowanych technik prezentacji 2D (Gigapixel i RTI).  

Protokołem z dnia 31.03.2021r. zostały odebrane prace.   

W  ramach  Zadania  4  Digitalizacja  i  publikacja  zbiorów  cyfrowych  3D  z  wykorzystaniem  technik 

fotogrametrycznych i  skanowania światłem strukturalnym.  

Protokołem z dnia 31.03.2021r. zostały odebrane prace. Tym samym zadanie 4 zostało zakończone.  

W  ramach  Zadania  5   Digitalizacja  i  publikacja  danych  przestrzennych  z wykorzystaniem  Systemu 

Informacji  Przestrzennych  (GIS).zespół  merytoryczny  obrabiał  otrzymany  materiał  zgodnie  z 

wymogami projektu przygotowując go do publikacji. 

W ramach Zadania 6 Budowa wspólnej strony z multiwyszukiwarką pracownicy zespołu projektowego 

z  MZŁ  biorą  udział  w  pracach  zespołu  opracowującego  mulitwyszukiwarkę  na  poziomie  całego 
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partnerstwa. W  ramach  Zadania  7  Promocja.  prowadzone  były  działania  promocyjne  związane  z 

projektem.  MZŁ  okresowo  publikuje  informacje  w  mediach  społecznościowych.  Odpowiednie 

informacje o projekcie są również zamieszczone na stronie www Muzeum.   

W  ramach  Zadania  8  Rozwój  infrastruktury  ‐  zakupy  związane  z  rozwojem  serwerowni,  pracowni 

digitalizacyjnej ‐ sprzęt i oprogramowanie, prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń.  

W  I połowie 2021r. dokonano zamówienia stacji roboczych. Zamówiony sprzęt został dostarczony  i 

odebrany przez MZŁ 19.06.2021r. W ramach Zadania 9 Szkolenie pracowników.  w miesiącach styczeń 

–  luty pracownicy odbyli  szkolenia w zakresie m.in.:  Instruktaż AutoCAD, wprowadzanie danych do 

systemu GIS i obsługa programu. Zadanie to zostało zrealizowane w całości.  

W  ramach Zadania 10 Działania edukacyjne prowadzone przez  instytucje osoby odpowiedzialne  za 

działania  edukacyjne  w  MZŁ  biorą  udział  w  pracach  zespołu  na  poziomie  partnerstwa 

odpowiedzialnego za przygotowanie treści edukacyjnych. Zespół ten opracował już scenariusze ścieżek 

edukacyjnych. W ramach Zadania 11 – koszty pośrednie. Działania  prowadzone były w I połowie 2021 

roku na bieżąco. 

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  z  budżetu 

województwa  o wartości    127 078,45  zł,  co  stanowi  66,56 %  planowanych  łącznych  nakładów  na 

realizację zadania. 

Do 31.06.2021r. wykonano dokumentację fotograficzną  łącznie ponad 1200 obiektów. Wytworzono 

0,244 TB danych. Obecnie prace te są kontynuowane, a obiekty przygotowywane do publikacji.  

Zostały  zakończone:  Zadanie  3  Digitalizacja  i  publikacja  zbiorów  cyfrowych  z wykorzystaniem 

zaawansowanych technik prezentacji 2D (Gigapixel i RTI),Zadanie 4 Digitalizacja i publikacja zbiorów 

cyfrowych 3D z wykorzystaniem  technik  fotogrametrycznych  i   skanowania  światłem strukturalnym 

zostało zakończone. 

W  ramach  zadania 5 w 2020r.  zostały przeprowadzone wszystkie prace  związane  ze  skanowaniem 

obiektów. 

W ramach Zadania 9 Szkolenie pracowników.  w miesiącach styczeń – luty pracownicy odbyli szkolenia 

w  zakresie m.in.:  Instruktaż AutoCAD, wprowadzanie danych do  systemu GIS  i obsługa programu. 

Zadanie  zostało zrealizowane w całości. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 
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1.3.36–„Bardzo Młoda Kultura” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament 

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego  

 Okres realizacji zadania: 2019 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 516 260,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  198 150,00 zł 100 000,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  198 150,00 zł  100 000,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  198 150,00 zł 100 000,00 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł   tj. 50,47   % planu na 

2021r. 

W pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano następujące obowiązujące operatorów zadania: 

‐ prowadzona była strona  internetowa Projektu Bardzo Młoda Kultura – Podkarpacie oraz profil FB. 

Jednocześnie najważniejsze bieżące informacje były umieszczane na stronie Centrum Kulturalnego w 

Przemyślu. 

‐  przeprowadzono  działania  reklamowo  –  informacyjne  w  następujących  mediach:  prasie,  radiu, 

telewizji  i portalach  internetowych,  zostały  również wysłane maile do prawie wszystkich  instytucji 

oświatowych i kulturalnych na Podkarpaciu oraz jednostek samorządu terytorialnego, NGO oraz parafii 

rzymsko‐katolickich. Wykonano również szereg rozmów telefonicznych; 

‐  podpisano  umowy  o  partnerstwie  z:  Samorządowym  Centrum  Kultury w Mielcu, Wojewódzkim 

Domem  Kultury  w  Rzeszowie,  Jasielskim  Domem  Kultury  w  Jaśle,  Miejskim  Domem  Kultury  

w  Stalowej  Woli,  Miejskim  Domem  Kultury  w  Łańcucie,  Sanockim  Domem  Kultury  w  Sanoku, 

Tarnobrzeskim Domem Kultury w Tarnobrzegu i Muzeum Kresów w Lubaczowie; 

‐ zrealizowano bezpłatne szkolenia dla edukatorów i animatorów kultury z całego Podkarpacia, które 

ze  względu  na  pandemię  miały  formę  webinarów.  Prowadzone  były  przez  wykwalifikowanych 

specjalistów z określonych dziedzin a tematy wybrane zostały na podstawie badań  i analizy potrzeb 

oraz zainteresowania uczestników:19.04.2021r. „Gry planszowe i fabularne”,  23.04.2021r. „Od deski 

do  deski  –  animacja  tekstów  literackich  metodami  pedagogiki  zabawy”,  28.04.2021r.  „Edukacja 

filmowa  –  praktyczne wykorzystanie  filmów w  pracy wychowawczej  i  dydaktycznej”,  29.04.2021r. 

„Umuzykalnianie dzieci metodą Carla Orffa”,   07.05.2021r. „Teatr wyobraźni”, 13.05.2021r. „Jak się 
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uczy mózg,  czyli  podstawy  neurologii  uczenia  się  i  neurodydaktyki”,  14.05.2021r.  „Metody  pracy 

kartami MASTPI”,  

‐ w  terminie od 15 marca 2021r.  został ogłoszony  konkurs o współorganizację  inicjatyw  z  zakresu 

edukacji  kulturowej  ,  skierowanych  do  dzieci  i  młodzieży.  Konkurs  przebiegał  dwuetapowo.  Do 

pierwszego etapu spłynęło 68 wniosków, 25 maja br. Komisja ostatecznie wybrała najlepsze propozycje 

.Uwzględniając  wytyczne  Regulaminu  pod  względem  formalnym  zostały  dopuszczone  wszystkie 

propozycje do oceny merytorycznej. 

Decyzją Jury dofinansowanie otrzymało 11 inicjatyw najwyżej punktowanych. 

Łączna  kwota  dofinansowania  wyniosła  140 000zł.  Ramowy  termin  realizacji  inicjatyw  

to  od  1  czerwca  do  15  października  2021r.  Sposób  poszczególnych  działań  będzie  dostosowany  

do bieżącej sytuacji związanej z Covid‐19 oraz obowiązujących zaleceń rządu i służb sanitarnych. 

‐ rozpoczęły się badania dot. ewaluacji projektu na Podkarpaciu, które zakończą się Raportem. 

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  z  budżetu 

województwa  o  wartości  415 059,02  zł,  co  stanowi  80,40%  planowanych  łącznych  nakładów  na 

realizację zadania. 

Powstały  cztery  Raporty:  dwa  z  ewaluacji  Projektu  i  po  jednym  ze  stanu  edukacji  kulturowej  na 

Podkarpaciu i analizy SWOT jak w przestrzeni wirtualnej przebiega ta edukacja, zrealizowano w sumie 

12  spotkań  informacyjno‐sieciujących  w  następujących  miastach:  Rzeszowie,  Sanoku  (dwa  ), 

Tarnobrzegu,  Jaśle,  Lubaczowie,  Przemyślu  (dwa),  Dębicy,  Mielcu,  Stalowej  Woli  i  Łańcucie, 

przeprowadzono  łącznie  27  szkoleń  dla  edukatorów  i  animatorów,  przeprowadzono  konkurs  o 

współorganizację inicjatyw, do którego przystąpiło 135  edukatorów z Podkarpacia (23 w 2019 r., 44 w 

2020 r. i 68 w I półroczu 2021r.). Ostatecznie w drodze eliminacji zrealizowano szesnaście projektów 

(łącznie w 2019r. i 2020 r.),a w 2021r. w trakcie realizacji jest 11 inicjatyw, których odbiorcami są dzieci 

i  młodzież.  Przeprowadzono  szeroko  zakrojoną  część  promocyjno‐reklamową,  obejmującą  całe 

województwo  za  pomocą  wszystkich  mediów  oraz  przy  zaangażowaniu  Partnerów  operatora  – 

instytucji kultury i oświaty. Wydrukowano album podsumowujący dwa lata działań BMK 2019 i 2020.  

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.37–  „Prowadzenie  jako wspólnej  instytucji  kultury Województwa  Podkarpackiego  i Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w 

Rzeszowie przy ul. Chopina 30” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament 

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego  

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2022 



 
 

121 

 Łączne nakłady finansowe: 21 070 999,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  7 000 000,00 zł 3 934 348,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  7 000 000,00 zł 3 934 348,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  7 000 000,00 zł 3 934 348,00 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 934 348,00 zł  tj. 56,20  % planu na 

2021r. 

W I półroczu 2021 r. działalność Filharmonii Podkarpackiej została znacznie ograniczona ze względu na 

panującą  pandemię  COVID  ‐  19.  Mimo  trudności  związanych  z  realizacją  koncertów  udało  się 

przeprowadzić w  znacznej mierze  założenia przyjęte w  koncepcji programowej na 2021  rok,  która 

zakładała    realizację  repertuaru, który  z  jednej  strony  spełnia oczekiwania publiczności, a  z drugiej 

pozwala zaprezentować różne formy i gatunki muzyczne. Działania zrealizowane w I półroczu 2021 r. 

odbywały się z udziałem publiczności w II połowie lutego i w marcu, a następnie od 21 maja. W okresie 

w którym z powodu pandemii COVID‐19 nie można było gościć publiczności w Filharmonii zrealizowano 

kilkanaście nagrań, które dostępne są do tej pory na stronach internetowych Filharmonii. Dzięki tym 

działaniom  Filharmonia  nie  straciła  kontaktu  z  odbiorcami  koncertów,  a  wręcz  podwoiła  swoją 

publiczność. Intensyfikacja tego typu aktywności pozwoliła zaprezentować publiczności szeroką ofertę 

repertuarową.  

Realizacja poszczególnych elementów planu działalności merytorycznej przedstawia się następująco: ‐ 

na 2021 r. zaplanowano realizację 1010 wydarzeń artystycznych (w tym 930 form edukacyjnych i  80 

koncertów).  

Od  stycznia  do  końca  czerwca  br.  wykonano    334  wydarzenia  (w  tym  odbyło  się  294  audycje 

umuzykalniających dla dzieci i młodzieży oraz 1 koncert dla dzieci transmitowany przez TVP3 Rzeszów). 

Łącznie wszystkich działań Filharmonii wysłuchało 144.285 osób /dane na 1 lipca br./w tym 125.630 

odbiorców internetowych i telewizyjnych. Analizując zarówno liczbę zrealizowanych koncertów, jak i 

odbiorców w  I  półroczu  2021  roku  z  całą  pewnością można  stwierdzić,  że    nastąpił wzrost  liczby 

publiczności.  

Wprowadzone ograniczenia związane z pandemią koronawirusa sprawiły,  że ważniejszą  i właściwie 

jedyną możliwą ofertą  koncertową  była działalność w  Internecie.  Filharmonia  Podkarpacka w  tym 

obszarze swojego funkcjonowania zrealizowała m.in.  koncert kameralny z okazji 202. Rocznicy urodzin 

S. Moniuszki, koncert z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz 11 koncertów symfonicznych, na które 
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złożyły  się  utwory  m.in.  L.  van  Beethovena,  W.  Lutosławskiego,  W.A.  Mozarta,  J.  Brahmsa,  R. 

Schumana, G. Bizeta, W.  Żeleńskiego. W okresie: 20  czerwca – 2  lipca br.  zrealizowano 60. Edycję 

Muzycznego  Festiwalu  w  Łańcucie,  w  ramach  której  odbyło  się  8  koncertów  festiwalowych  i  6 

koncertów promenadowych. W czasie Festiwalu wystąpił m.in. IvoPogorelic, Zemlinsky Quartet, Zespół 

San Luis Tango. W czerwcu br. odbył się także koncert w ramach Festiwalu w Leżajsku i jeden wieczór 

w  ramach  projektu  „Przestrzeń  otwarta  dla muzyki”. Na  pewno wśród  nadzwyczajnych wydarzeń 

artystycznych  należy  wymienić  także  realizację  opery M.  de  Capua  „La  Forza  del Merito”,  którą 

wystawiono w Filharmonii z udziałem artystów krakowskiej sceny operowej. Propozycja ta spotkała się 

z ogromnym zainteresowaniem zarówno odbiorców lokalnych, jak i w skali międzynarodowej gdyż jej 

twórca, pochodzący z Rzymu Marcello di Capua był kompozytorem rezydentem w Łańcuckim Zamku.   

Koncepcja  programowa  Filharmonii  Podkarpackiej  pomimo  zmiennych  zasad  funkcjonowania 

związanych z COVID‐19, spełniła swoje założenia poprzez osiągnięcie  rezultatów w postaci wzrostu 

liczby odbiorców dzięki obecności Filharmonii " w sieci". Strony internetowe, a także emisja niektórych 

koncertów przez TVP3 Rzeszów spotkały się z ogromnym zainteresowaniem publiczności i wskazały na 

potrzebę  rozwijania  tego profilu.  Jest  to  także dowodem na poprawę dostępności do dóbr kultury, 

poszerzenie  grona odbiorców działań  Filharmonii,  a  także  podniesieniem  prestiżu  Filharmonii  jako 

Instytucji  Artystycznej  wpisującej  się  w  realizację  zadań  o  znaczeniu  ogólnopolskim  i 

międzynarodowym. 

Podsumowując działalność Filharmonii Podkarpackiej w  I półroczu 2021 należy stwierdzić, że efekty 

osiągnięte  przez  Instytucję  są  bardzo  satysfakcjonujące,  a  zakres  zrealizowanych  zadań  spełnił 

oczekiwania zarówno organizatorów jak i odbiorców przedsięwzięć artystycznych. 

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  z  budżetu 

województwa o wartości 11 005 347,00  zł,  co  stanowi 52,23% planowanych  łącznych nakładów na 

realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Część  okresu  objętego  niniejszym  sprawozdaniem    to  czas  ograniczeń  związanych  z  pandemią 

koronawirusa, co stanowiło realne zagrożenie w realizacji przyjętych dużo wcześniej planów i założeń. 

Sytuacja ta, niezależna od Filharmonii, spowodowała zawieszenie działalności z udziałem publiczności, 

a w konsekwencji brak wpływów z tytułu sprzedaży biletów, czy wynajmów pomieszczeń Filharmonii.  

Nie  spowodowało  to  jednak  zaprzestania  koncertowego  funkcjonowania  Instytucji,  która  swoją 

działalność prezentowała na stronach Internetowych oraz na antenie TVP3 Rzeszów i Polskiego Radia 

Rzeszów. 
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1.3.38–  „Prowadzenie  jako wspólnej  instytucji  kultury Województwa  Podkarpackiego  i Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament 

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego  

 Okres realizacji zadania: 2022 – 2026 

 Łączne nakłady finansowe: 15 023 450,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  0,00 zł 0,00 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

Zadanie planowane  jest do  realizacji od 2022  roku, w  związku  z  czym na dzień 30  czerwca br. nie 

osiągnięto żadnych efektów i nie zrealizowano żadnego zakresu zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.39– „Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy – wsparcie produkcji filmowej” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament 

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego  

 Okres realizacji zadania: 2020 – 2024 

 Łączne nakłady finansowe: 3 000 000,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  830 800,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  830 800,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  830 800,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 
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W I półroczu 2021r. Podkarpacka Komisja Filmowa ogłosiła V Konkurs na wspieranie produkcji filmowej 

ze środków Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego (8 kwietnia 2021 r.) Celem Konkursu 

jest wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem podkarpackim. Zrealizowane filmy i 

seriale mają się przyczynić do kulturalnej, turystycznej  i gospodarczej promocji regionu. Warunkiem 

otrzymania wsparcia finansowego jest powiązanie produkcji z województwem podkarpackim poprzez 

m.in.:  tematykę,  twórców  (przedsiębiorców  i  specjalistów  z  branży  audiowizualnej  działających w 

regionie) lub miejsce realizacji filmu. Minimum 100% równowartości wkładu koprodukcyjnego netto, 

finansowanego  z  Podkarpackiego  Regionalnego  Funduszu  Filmowego, musi  być  wydatkowane  na 

terenie województwa podkarpackiego. Nabór projektów do konkursu  trwał do 7 maja. W    ramach 

naboru do PRFF, wpłynęło 12 wniosków. Do etapu oceny eksperckiej zostało zakwalifikowanych 12 

wniosków.  

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  z  budżetu 

województwa  o  wartości  369  200,00  zł,  co  stanowi  12,31%  planowanych  łącznych  nakładów  na 

realizację zadania. 

Zadanie jest realizowane z budżetu województwa, ze środków własnych WDK oraz środków 

Gminy Miasto Rzeszów. 

Komisja konkursowa wyłoniła 4 wnioskodawców którzy otrzymali dofinansowanie w 2020r. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.40– „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno ‐ budowlanej 

dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament 

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego / Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 

 Okres realizacji zadania: 2021 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 700 000,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  130 000,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  130 000,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  130 000,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 
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Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

W  związku  z  procedowaniem  zmiany w/w  zadania  z  zadania  realizowanego w  trybie  rocznym  na 

zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021‐2022 stan zaawansowania prac (na dzień 30.06.2021r.) 

planowanych do sfinansowania z dotacji celowej jest zerowy. 

Akceptacja realizacji zadania w  trybie wieloletnim nastąpiła w dniu 28 czerwca 2021 r. Uchwałą Nr 

XXVIII/622/21 podjętą przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. 

Do  dnia  30.06.2021  r.  zrealizowano  jedną  pozycję  z  planowanego  zakresu  prac  tj.  przygotowanie 

wniosku o ustalenie  lokalizacji  inwestycji celu publicznego w  zakresie Budowy Nowej Sceny Teatru 

w wysokości  3  tys.  zł  brutto,  sfinansowaną  z własnych  środków  Teatru  im. Wandy  Siemaszkowej 

w Rzeszowie. 

Po  podpisaniu  Umowy  dotacji  realizacja  prac  nastąpi  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo‐

finansowym. 

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  z  budżetu 

województwa o wartości 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.41– „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo  ‐ kosztorysowej dla dostosowania 

budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament 

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego / Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 

 Okres realizacji zadania: 2021 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 600 000,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  50 000,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  50 000,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  50 000,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 
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W  związku  z procedowaniem  zmiany w/w  zadania    z  zadania  realizowanego w  trybie  rocznym na 

zadanie  wieloletnie  w  latach  2021‐2022  stan  zaawansowania  prac  (  na  dzień  30.06.2021  r.) 

planowanych do sfinansowania z dotacji celowej jest zerowy. 

Akceptacja realizacji zadania w  trybie wieloletnim nastąpiła w dniu 28 czerwca 2021 r. Uchwałą Nr 

XXVIII/622/21 podjętą przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. 

Po  podpisaniu  Umowy  dotacji  realizacja  prac  nastąpi  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo‐

finansowym. 

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  z  budżetu 

województwa o wartości 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.42– „Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" ‐ stypendia” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament 

Edukacji, Nauki i Sportu 

 Okres realizacji zadania: 2008 – 2025 

 Łączne nakłady finansowe: 4 016 480,00 zł 

 

 Nakłady finansowe 
Plan 2021 

Poniesione 

w I półroczu br. 

330 000,00 zł 198 000  zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  330 000,00 zł 198 000 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  330 000,00 zł 198 000 zł

‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł
 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 198 000,00 zł  tj. 60,00  % planu 

na 2021r. 

W I półroczu 2021r. wypłacono stypendia na łączną kwotę 198 000 zł dla 110 uczniów. Stypendia te 

zostały  przyznane  uchwałą  Zarządu  Województwa  Podkarpackiego  nr  209/4254/20  z dnia  13 

października 2020 r. (zm. uchwała nr 239/4726/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.). 

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  

2 470 030,00zł, co stanowi 61,50 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 
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Program  wspierania  edukacji  uzdolnionej  młodzieży  „Nie  zagubić  talentu”  realizowany  jest  na 

podstawie uchwały nr XXIII/381/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  z dnia 25 maja 2020  r. 

(Dz.Urz.Woj.Podka.  z  2020  r.  poz.  2722,  ze  zm.)  w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków 

wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” . Program finansowany jest w całości z budżetu 

Województwa. Celem Programu jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, wspieranie uczniów 

województwa podkarpackiego w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości 

udziału m.in. w olimpiadach, konkursach, przeglądach, festiwalach, turniejach, promowanie młodzieży 

szczególnie  uzdolnionej,  doprowadzenie  do wzrostu  aspiracji  edukacyjnych  i  aktywności  uczniów, 

a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej. 

W ramach Programu przyznawane są, m. in. stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe oraz stypendia 

za wybitne osiągnięcia artystyczne. Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe udzielane są uczniom 

podkarpackich szkół, po ukończeniu klasy VI szkoły podstawowej, którzy posiadają wybitne osiągnięcia 

edukacyjne, odpowiednią  średnią ocen. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje 

uczniom, po ukończeniu klasy VI szkoły podstawowej, jeżeli posiadają oni wybitne i udokumentowane 

osiągnięcia artystyczne. Stypendia przyznawane są na okres od września do czerwca następnego roku. 

Od początku realizacji do 30.06.2021 stypendia otrzymało 806 uczniów. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania 

1.3.43–„Promocja  Województwa  Podkarpackiego  za  pośrednictwem  międzynarodowego 

przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej 

 Okres realizacji zadania: 2015 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 59 400 000,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  10 598 025,00 zł 2 371 868,28 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  10 598 025,00 zł 2 371 868,28 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  10 598 025,00 zł 2 371 868,28 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 371 868,28 zł  tj. 22,38  % planu na 

2021r. 
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1.  Promocja  Województwa  Podkarpackiego  za  pośrednictwem  międzynarodowego 

przewoźnika lotniczego. 

W I półroczu 2021 r. na realizację zadania wydatkowano1 121 868,28  zł (stan na dzień 30.06.2020). 

Kwota  stanowi  równowartość  należności  za  jeden  miesiąc  (grudzień  2020)  usług  promocyjnych 

zrealizowanych przez Airport Marketing Services Limited zgodnie z umową (529 697,00) oraz podatku 

VAT dot. importu usług za 6 miesięcy (grudzień 2020 – maj 2021), zapłaconego przez Województwo do 

organu  podatkowego w związku  z  przedmiotową  umową,  pomniejszonego  o  kwotę  138 810,58  zł, 

która  została odliczona w  związku  z  zawieszeniem  realizacji usługi na 5 miesięcy. W  II poł. 2021  r. 

planowane jest odliczenie pozostałej kwoty nadpłaconego podatku. 

W związku z zawieszeniem przez Przewoźnika lotów spowodowanym wprowadzeniem przez większość 

krajów UE zakazów  lotów  lub  innych restrykcji z powodu pandemii COVID 19, strony na podstawie 

podpisanych  aneksów  do  umowy  zawiesiły  od  stycznia  2021  r.  realizację  wszelkich  działań 

marketingowych  wynikających  z  przedmiotowej  umowy  oraz  wszystkie  płatności,  do  czasu 

zmniejszenia w/w ograniczeń. Realizacja przedmiotu umowy została wznowiona od czerwca 2021 r.  

2. Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego lotniska 

W  I  półroczu  2021  r.  poniesiono  wydatki    w  wysokości  1.250.000,00  zł  tytułem  zrealizowanych 

świadczeń promocyjnych w okresie 01.01‐31.03.2021r., za poniższe działania: 

‐ Posty w social mediach – profile PLL LOT (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Box graficzny – internetowa strona PLL LOT (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Reklama na kartach pokładowych – PLL LOT (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Reklama na stronie odprawy on‐line – PLL LOT (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Preloader w procesie rezerwacji – PLL LOT (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Reklama w aplikacji mobilnej – PLL LOT banner (styczeń, luty, marzec 2021), aplikacja (marzec 2021) 

‐ Mailing do bazy własnej – PLL LOT (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Strefa relaksu – II piętro, terminal pasażerski PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Kaseton podświetlany – 3 sztuki, terminal pasażerski PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Panele szklane w środku airbridge – 12 sztuk, terminal pasażerski PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Stojaki z materiałami promocyjnymi – 4 sztuki, terminal pasażerski PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Wózki bagażowe – 50 sztuk, terminal pasażerski PL RZE (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Citylight w strefie przylotów – terminal pasażerski PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Komunikat głosowy – emisja w terminalu pasażerskim PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Wystawa fotografii – terminal pasażerski PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Panele szklane przy suficie – terminal pasażerski PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Reklama na części frontalnej airbridge – terminal pasażerski PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Citylighty na parkingu (styczeń, luty, marzec 2021) 
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‐ Oklejenie autobusu płytowego (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Siatka nad VIP (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Dedykowane duże leżaki (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Miesięcznik lotniskowy AirGo! – reklama całostronicowa (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Okładki na bilety (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Banner graficzny – internetowa strona główna PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Posty na profilach FB i Instagram – profile PLRZE (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Megabillboard (nastąpiła zmiana nośnika na wielkopowierzchniowy podświetlany nośnik zewnętrzny 

znajdujący się na elewacji budynku terminala pasażerskiego), (styczeń, luty, marzec 2021) 

‐ Emisja  filmu promocyjnego na monitorach LCD – terminal pasażerski PLRZE  (styczeń,  luty, marzec 

2021) 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania 

1.3.44–„Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław” 

 Zadanie  realizowane przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej  im. Prof. 

Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej  

 Okres realizacji zadania: 2019 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 2 012 404,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  313 035,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  313 035,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  313 035,00 zł 0,00 zł
 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

W I półroczu 2021r.: 

Budynek Nr 1:wykonano wentylację  I piętra,  instalację  solarną,  instalację  ciepła  technologicznego, 

docieplenie części  stropu, docieplenie części elewacji, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż części 

opraw oświetleniowych, modernizacja wentylacji mechanicznej 

Budynek Nr 8 – wykonano docieplenie stropodachu  wełną mineralną, docieplenie ścian zewnętrznych, 

wymieniono oka i drzwi, wymieniono oświetlenie. 
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Budynek  Nr  1,  2,  3  i  8  –  Audyt  podwykonawczy  ma  zostać  wykonany  po  zakończeniu  prac 

termomodernizacyjnych. 

SPZOZ  Jarosław  poinformował  o  wydłużeniu  czasu  realizacji  zadania  do  końca  listopada  

2021  r.  ze względu  na  stan  epidemii  SARS‐  COV‐2  oraz występujące  przypadki  zakażeń wirusem 

zarówno wśród personelu jak również wykonawcy. 

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  

1 701 377,69  zł, co stanowi 84,54 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Budynek Nr  1:  stan  zawansowania  robót  od  początku  umowy  ‐  70 %  ‐  docieplenie  części  stropu, 

docieplenie części elewacji  , wymiana drzwi   zewnętrznych, montaż części opraw oświetleniowych, 

instalacja ciepła technologicznego, solarna, modernizacja wentylacji mechanicznej. 

Budynek Nr 8: stan zawansowania robót od początku umowy ‐ 80 % ‐ docieplenie stropodachu  wełna 

mineralną, docieplenie ścian zewnętrznych, wymieniono oka i drzwi, wymieniono oświetlenie. 

Po przeprowadzeniu termomodernizacji obiektów Szpitala zostaną osiągnięte efekty energetyczne, co 

pozwoli uzyskać niższe koszty eksploatacji obiektów.  

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania 

1.3.45–„Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo ‐ Terapeutycznej/ych” 

 Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane 

przez  Urząd Marszałkowski Województwa  Podkarpackiego/  Departament Ochrony  Zdrowia 

i Polityki Społecznej  

 Okres realizacji zadania: 2016 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 15 124 365,00 zł 

 

 Nakłady finansowe 
Plan 2021 

Poniesione 
w I półroczu br. 

3 424 351,00 zł 1 551 506,52 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  3 424 351,00 zł 1 551 506,52 zł

Inne  3 424 351,00 zł 1 551 506,52 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 551 506,52 zł  tj. 45,31  % planu na 

2021r. 
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W  I  półroczu  2021r.średni miesięczny  koszt  utrzymania  dziecka w Placówkach,  zgodnie  z art.  196 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

821 ze zm.) od 01.01.‐ 31.03.2021 r. wynosił: 6 536,33 zł dla Placówki prowadzonej przez Podkarpackie 

Hospicjum  dla  Dzieci,    5 938,23  zł  dla  Placówki  prowadzonej  przez  Zgromadzenie  Sióstr NMP  NP 

Prowincja Przemyska. Powyższy koszt był ustalony w oparciu o Zarządzenie Marszałka Województwa 

Podkarpackiego Nr 11/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków na 

utrzymanie  dziecka  w regionalnej  placówce  opiekuńczo  terapeutycznej  ogłaszany  w  Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2020 r. poz. 1511. Od 01.04.2021 r. średni 

miesięczny  koszt  utrzymania  dziecka  w  Placówkach    został  ogłoszony  w  Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z dnia 12 marca 2021 r. poz. 1043 Nr 14/2021 z dnia 12 marca 2021 r. 

i wynosi dla: RPOT „Tęczowy Domek”  7 127,49 zł, natomiast dla RPOT im. Ks. Mieczysława Lisińskiego 

w Jarosławiu  6 366,37 zł. 

Na dzień 30.06.2021 r. w RPOT „Tęczowy Domek” przebywało 19 dzieci, natomiast w RPOT im. Ks. M. 

Lisińskiego w Jarosławiu 20 dzieci.  

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  

8 576 012,32  zł, co stanowi 56,70 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Uchwałą Nr  359/7629/17  Zarząd Województwa  Podkarpackiego  z  dnia  30  października  2017  r. w 

sprawie zlecenia prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w latach 2018 ‐ 2022 

wybrał dwa podmioty do realizacji powyższego zadania tj.:  

‐  Fundację  Podkarpackie Hospicjum  dla Dzieci w  Rzeszowie  na  prowadzenie  Regionalnej  Placówki 

Opiekuńczo Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie, 

‐ Zgromadzenie Sióstr NMP NP Prowincja Przemyska na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo 

– Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu. 

W dniu 28 grudnia 2017 r. zostały zawarte umowy z ww. Podmiotami – na okres obowiązywania 5 lat. 

Do RPOT „Tęczowy Domek” w Rzeszowie w dniu 26 sierpnia 2019 roku zostało skierowane 1 dziecko, 

w sprawie  którego  toczy  się  spór  o  właściwość  pomiędzy  powiatem  strzyżowskim,  a  powiatem 

dębickim,  w  przedmiocie  wskazania  powiatu  właściwego  do  ponoszenia  wydatków  na  opiekę 

i wychowanie małoletniej w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek” 

w Rzeszowie. Sprawa została skierowana na drogę sądową ‐ pobyt dziecka finansowany jest zgodnie z 

Uchwałą Nr 248/4897/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2021 r. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania 
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1.3.46–„Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym” 

 Zadanie  realizowane  przez  Kliniczny  Szpital  Wojewódzki  Nr  2  im.  Św.  Jadwigi  Królowej 

w Rzeszowie,  nadzorowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej  

 Okres realizacji zadania: 2019 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 8 568 233,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  8 325 067,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  8 325 067,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  8 325 067,00 zł 0,00 zł
 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

Zadnie nie jest realizowane. Ze względu na potrzebę przygotowania miejsc do hospitalizacji pacjentów 

podejrzanych  lub  u  których  stwierdzono  obecność  koronawirusa  w  szpitalu  wydzielono  takie 

pomieszczenia w obszarze Kliniki Neurologii Dzieci.  

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 243 166 ,00 

zł, co stanowi 2,84% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Istnieje  zagrożenie w wykorzystaniu  środków w  roku  2021  i  konieczność  ich  przesunięcia  na  rok 

następny. Brak wykorzystania przyznanych  środków spowodowany  jest potrzebą zabezpieczenia   w 

obszarze  Kliniki Neurologii Dzieci  oddziału  do  hospitalizacji  pacjentów  podejrzanych  lub  u  których 

stwierdzono obecność koronawirusa. 

1.3.47–„Profilaktyka,  diagnostyka  i  kompleksowe  leczenie  chorób  układu  oddechowego  

z chirurgicznym  i chemicznym  leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych 

oraz rehabilitacja” 

 Zadanie  realizowane  przez  Kliniczny  Szpital Wojewódzki  Nr  1  im.  F.  Chopina w  Rzeszowie, 

nadzorowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/  Departament 

Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej  

 Okres realizacji zadania: 2019 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 8 273 397,00 zł 

 Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
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 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  3 429 045,00 zł 233 475,18 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  3 429 045,00 zł 233 475,18 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  629 045,00 zł 233 475,18 zł

Budżet Państwa   2 800 000,00 zł 0,00 zł
 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 233 475,18  zł  tj. 6,81  % planu na 2021r. 

W  I  półroczu  2021r.  realizowane  były  roboty wykończeniowe  budynku:  tynki, wykładziny,  gładzie 

malowania, montaż balustrad  i poręczy, płyt ochronnych,  żaluzji  zadaszeń. Trwał montaż  instalacji 

elektrycznych,  teletechnicznych,  wentylacji  i  klimatyzacji  oraz  osprzętu  elektroinstalacyjnego. 

Zrealizowano wewnętrzne instalacje gazów medycznych.  

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  o  wartości  

1 878 257,18 zł, co stanowi 22,70 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

Stan zaawansowania prac: 

‐ powstał nowoczesny  budynek  zakładu opieki zdrowotnej tj. 5 –cio kondygnacyjny budynek  łóżkowy 

dla Kliniki Pulmonologii Chemioterapii i Kliniki Gruźlicy i Chorób Płuc z bezdechem sennym i zapleczem. 

Budynek wyposażony jest również w instalacje: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, z zamontowaną 

instalacją  fotowoltaiczną, która pozwoli na osiągnięcie oszczędności   w kosztach za zużytą   energię 

elektryczną. 

‐ wybudowano nowy budynek gazów medycznych i stacji transformatorowej, 

‐ wykonano dojazd do nowego budynku od strony drogi  publicznej tj. zjazd z  ul. Lubelskiej. 

‐ wykonano dojścia, dojazdy,  chodniki oraz wykonano nasadzenia zieleni, 

‐ został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyposażenie medyczne i niemedyczne. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.48–„Poprawa  jakości  i  dostępności  do  świadczeń  medycznych  w  Klinicznym  Szpitalu 

Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” 

 Zadanie  realizowane  przez  Kliniczny  Szpital  Wojewódzki  Nr  2  im.  Św.  Jadwigi  Królowej 

w Rzeszowie,  nadzorowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej  

 Okres realizacji zadania: 2019 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 2 256 072,00 zł 
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 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  1 442 310,00 zł 187 476,12 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  1 442 310,00 zł 187 476,12 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  1 442 310,00 zł 187 476,12 zł
 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 187 476,12 zł   tj. 13,00   % planu na 

2021r. 

W  I pół. 2021r.: 

‐ dla Kliniki Gastroenterologii: zakupiono sprzęt medyczny tj. aparat USG dla kliniki gastroenterologii, 

monitory funkcji życiowych 4 szt., łózka z szafkami  24 szt., wyposażenie medyczne i niemedyczne:  

meble, wózki,  fotele do pobierania krwi, biurka szpitalne, stojaki na kroplówki, blaty robocze, kosze 

na odpady medyczne, krzesła, parawany, itp.) 

‐ Zakończono  roboty budowlane ( tynki, malowania , okładziny, instalacje elektryczne, wentylacji , 

klimatyzacji, gazów medycznych). 

‐ dla Oddziału Noworodków rozpoczęto roboty budowlane; roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, 

roboty murarskie, roboty branży elektrycznej, wentylacji, gazów medycznych,  tynki. 

Trwają  roboty  budowlane  i  modernizacyjne  na  odcinku  przebudowy  i  modernizacji  Kliniki  IOM 

Noworodków. 

Efekty osiągnięte do dnia 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 1 001 

237,38  zł, co stanowi 44,38 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

‐ zakończono i oddano do użytkowania przebudowane 3 sale operacyjnej pomieszczenia towarzyszące 

na Bloku Operacyjnym Ogólnym 

‐ zakończono i oddano do użytkowania zmodernizowane pomieszczenia Kliniki Gastroenterologii 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.49–„Przebudowa  pomieszczeń  II  piętra  w  budynku  „A”  i  „BG”  użytkowanych  przez  Klinikę 

Ginekologii  i  Położnictwa  w  Klinicznym  Szpitalu  Wojewódzkim  nr  1  im.  Fryderyka  Chopina  

w Rzeszowie” 

 Zadanie  realizowane  przez  Kliniczny  Szpital  Wojewódzki  nr  1  im.  Fryderyka  Chopina  

w  Rzeszowie,  nadzorowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej  
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 Okres realizacji zadania: 2021 – 2023 

 Łączne nakłady finansowe: 18 000 000,00 zł 

 Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  5 600 000,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  5 600 000,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  2 800 000,00 zł 0,00 zł

Budżet Państwa   2 800 000,00 zł 0,00 zł
 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

W I półroczu 2021r. wykonano zakres rzeczowy: 

1. Uaktualniono   projekt budowlany  i projekty wykonawcze wg obowiązujących przepisów    / dla 

uzyskania pozwolenia na budowę / 

2. Uaktualniono przedmiary  robót  

3. Uaktualniono kosztorysy inwestorskie 

4. Uaktualniono Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) 

Biuro  Projektów:  Autorska  Pracownia  Projektowa  mgr  inż.  arch.  Iwona  Matlingiewicz  wykonała 

uaktualnienie  projektu  budowlanego,  który  w  dniu  31.05.2021  r.  złożony  został  w  Wydziale 

Architektury Miasta Rzeszowa. Obecnie Szpital czeka na otrzymanie nowego, aktualnego pozwolenia 

na budowę, poprzednie utraciło ważność w listopadzie 2020 r.  

Po  uzyskaniu  pozwolenia  na  budowę  i  zakończeniu  aktualizacji  dokumentacji  projektowej 

wykonawczej Szpital ogłosi przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych 

oraz ogłosi przetarg nieograniczony na wykonanie usługi Nadzoru Inwestorskiego 

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  z  budżetu 

województwa o wartości 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.50–„Modernizacja kliniki ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie” 

 Zadanie  realizowane  przez  Kliniczny  Szpital  Wojewódzki  Nr  2  im.  Św.  Jadwigi  Królowej 

w Rzeszowie,  nadzorowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej  

 Okres realizacji zadania: 2021 – 2022 
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 Łączne nakłady finansowe: 9 000 000,00 zł 

 Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  4 558 000,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  4 558 000,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego                 558 000,00 zł 0,00 zł

Budżet Państwa   4 000 000,00 zł 0,00 zł
 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

Realizacja zadania nie została rozpoczęta. 

Zakres  rzeczowy  zadania  obejmuje  przebudowę  i  modernizację  pomieszczeń  Kliniki  Ortopedii 

Dorosłych o łącznej powierzchni ok 811.00 m².   

Celem przebudowy  jest dostosowanie pomieszczeń Kliniki Ortopedii Dorosłych do obowiązujących 

przepisów  tj.  Rozporządzenia Ministra  Zdrowia  z  dnia  26 marca  2019r. w  sprawie  szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 595) oraz w zakresie wymagań ochrony P.poż.  

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  z  budżetu 

województwa o wartości 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Szpital  nie  rozpoczął  realizacji  zadania.  Ze  względu  na  opóźnienia  istnieje  prawdopodobieństwo  

przeniesienia środków na przyszły rok. 

1.3.51–„Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej” 

 Zadanie  realizowane  przez  Kliniczny  Szpital  Wojewódzki  Nr  1  im.  Fryderyka  Chopina 

w Rzeszowie,  nadzorowane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego/ 

Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej  

 Okres realizacji zadania: 2021 – 2023 

 Łączne nakłady finansowe: 3 850 000,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  1 283 350,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  1 283 350,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  1 283 350,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł
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 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

Wyłoniono  dostawcę  narzędzi  do  zabiegów.  Pierwsza  partia  narzędzi  (o wartości  1.110.170,85  zł) 

została dostarczona. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2021 r.  

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  z  budżetu 

województwa o wartości 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.52–„E‐usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” 

 Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ, nadzorowane 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony  Zdrowia  i 

Polityki Społecznej  

 Okres realizacji zadania: 2019 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 1 951 562,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  1 951 562,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  1 951 562,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  1 951 562,00 zł 0,00 zł
 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

Został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót. 

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  z  budżetu 

województwa o wartości 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 
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1.3.53–„Zwiększenie  efektywności  energetycznej  budynku  Obwodu  Lecznictwa  Kolejowego  w 

Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii” 

 Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ, nadzorowane 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony  Zdrowia  i 

Polityki Społecznej  

 Okres realizacji zadania: 2018 – 2022 

 Łączne nakłady finansowe: 560 825,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  554 745,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  0,00 zł 0,00 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  554 745,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  554 745,00 zł 0,00 zł
 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł  tj. 0,00 % planu na 2021r. 

Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót termomodernizacyjnych.  

Trwa ocena ofert. 

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  z  budżetu 

województwa o wartości 3.800,‐zł, co stanowi 0,68 % planowanych  łącznych nakładów na realizację 

zadania. 

Opracowano dokumentację techniczną. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń w realizacji zadania. 

1.3.54–„Utrzymanie projektu pn. PSeAP ‐ Podkarpacki System e‐Administracji Publicznej” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Społeczeństwa Informacyjnego 

 Okres realizacji zadania: 2016 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 1 789 920,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  330 000,00 zł 27 089,00 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  330 000,00 zł 27 089,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  330 000,00 zł 27 089,00 zł
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 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  0,00 zł 0,00 zł
 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 27 089zł  tj. 8,21 % planu na 2021r. 

Zadania związane z utrzymaniem projektu PSeAP: 

- administracja i utrzymanie oraz monitorowanie infrastruktury i oprogramowania zlokalizowanego 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w Centrum Przetwarzania Danych 

projektu. 

- obsługa  umowy  OR‐IV.273.2.39.2017  „Usługa  wsparcia  serwisowego  urządzeń  zakupionych 

w ramach projektu PSeAP – część regionalna”. Zgłaszanie awarii urządzeń. 

- współpraca z Partnerami Projektu w zakresie integracji z Centrum Przetwarzania Danych. 

zadanie wyłączania usług CDP dla PSeAP‐ Etap  II. Opracowanie szczegółowych czynności  i zadań dla 

administratora wyłączenia usług CPD dla Etapu II. Wyłączenie usług sieciowych dla j.s.t. pracujących  

domenie sieciowej pseap.net. Działanie Portalu PSeAP wraz z usługami utrzymane były do 31.12.2020 

r. Do 30.06.2021 r. pozostawiono usługi CPD. Od 01.07.2021 r. wszystkie usługi w ramach PSeAP zostały 

wyłączone. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń dla realizacji zadania. 

1.3.55–„Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Społeczeństwa Informacyjnego 

 Okres realizacji zadania: 2014 – 2021 

 Łączne nakłady finansowe: 4 738 598,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  2 285 000,00 zł 389 153,81 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  2 125 000,00 zł 389 153,81 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  2 125 000,00 zł 389 153,81 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  160 000,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  160 000,00 zł 0,00 zł
 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 389 153,81 zł  tj. 17,03 % planu na 2021r. 

Zadania realizowane w ramach projektu: 



 
 

140 

 nadzór i współpraca z Administratorem RCIM, który świadczy usługi administracyjne na rzecz 

RCIM. Umowa nr OR‐IV.273.1.31.2020 podpisana w dniu 09.11.2020  z Asseco Poland S. A. 

„Pełnienie  funkcji  Administratora  Regionalnego  Centrum  Informacji  Medycznej  RCIM”  

na kwotę 602 700 PLN brutto. Umowa obowiązuje do 31.12.2021 r. 

 nadzorowanie  realizacji  usługi  wsparcia  serwisowego  oprogramowania  regionalnego 

dostarczonego w  ramach projektu PSIM. Umowa nr OR‐IV.273.1.37.2020 podpisana w dniu 

20.11.2020 z Asseco Poland S. A. „Usługa świadczenia wsparcia serwisowego Oprogramowania 

aplikacyjnego w tym e‐Usług dostarczonego w ramach projektu PSIM” na kwotę 755 000 PLN 

brutto. Umowa obowiązuje do 31.12.2021 r. 

 współpraca  Departamentu  Społeczeństwa  Informacyjnego  z  Departamentem  Ochrony 

Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez 

Partnerów Projektu. 

 bieżące utrzymanie infrastruktury serwerowni RCIM, Opłaty za wynajem, prąd, Internet. 

 nadzór  nad  pracami  związanymi  z  wykonaniem  zadania  „Darowizna  środków  trwałych 

zakupionych w ramach projektu PSIM dla Partnerów Projektu”, dla wojewódzkich jednostek 

ochrony zdrowia, użytkujących je na podstawie umów użyczenia. 

 przygotowanie  postępowania  „Wdrożenie  nowego  systemu  macierzy  dyskowej  z  RCIM 

z migracją danych”. 

 przygotowanie  postępowania  „Usługa  wsparcia  serwisowego  dla  urządzeń  sieciowych 

i serwerowych dostarczonych w ramach projektu PSIM – część regionalna RCIM”. 

 nadzór integracji nowych jednostek medycznych z RCIM w ramach projektu PSIM. 

 przygotowywanie modernizacji e‐Rejestracji w portalu PSIM, pod kątem wsparcia procesu e‐

Skierowań. 

 przekazanie  zbędnych  urządzeń  z  serwerowni  PSIM  do  dyspozycji  Oddziału  zarządzania 

mieniem ruchomym. 

 weryfikacja rejestru ryzyk RODO. 

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r. 

Od początku realizacji zadania do 30.06.2021 roku zrealizowano zakres zadania z budżetu 

województwa o wartości 2.607.220,06 zł, co stanowi 55,02% planowanych łącznych nakładów na 

realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń dla realizacji zadania. 
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1.3.56–„Utrzymanie  projektu  pn.  Sieć  Szerokopasmowa  Polski  Wschodniej  ‐  Województwo 

Podkarpackie” 

 Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament 

Społeczeństwa Informacyjnego  

 Okres realizacji zadania: 2015 – 2023 

 Łączne nakłady finansowe: 1 455 254,00 zł 

 

 Nakłady finansowe  Plan 2021 
Poniesione 

w I półroczu br. 

  288 000,00 zł 88,722,13 zł

 ‐ wydatki bieżące, z tego:  238 000,00 zł 88,722,13 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  238 000,00 zł 88,722,13 zł

 ‐ wydatki majątkowe, z tego:  50 000,00 zł 0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego  50 000,00 zł 0,00 zł
 

 Informacja opisowa ‐ zakres zrealizowany w I półroczu 2021 roku/ stan zaawansowania realizacji 

zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. (osiągnięte efekty); 

Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 88 722,13 zł  tj. 30,81 % planu na 2021r. 

Zadania realizowane w ramach projektu: 

 analiza  dokumentacji  SSPW_WP  i  wydawanie  opinii  do  wniosków  zainteresowanych 

inwestorów i ich pełnomocników w sprawie decyzji  lokalizacyjnych dla realizowanych przez  

 nadzór  nad  realizacją  umowy  Partnerstwa  Publiczno  ‐  Prywatnego  w  fazie  operowania 

w zakresie: 

 wydania  i przedłużania ważności warunków    technicznych na zabezpieczenie  istniejącej 

infrastruktury  SSPW  w miejscach  kolizji    z  planowaną  i  budowaną  przez  inwestorów 

infrastrukturą, 

 opiniowania dokumentacji projektowych  inwestorom pod kątem zgodności z wydanymi 

warunkami technicznymi,  

 pozyskania  informacji  na  wniosek  zainteresowanych  stron  o  wolnych  zasobach 

w istniejącej sieci SSPW, 

 bieżący nadzór nad  infrastrukturą szerokopasmową  i monitorowanie  jej stanu technicznego 

pod kątem usuwania stwierdzonych uszkodzeń i wad fizycznych w sieci SSPW, 

 monitoring i utrzymanie wskaźników projektu SSPW, 

 współpraca z operatorem w zakresie poprawności działania sieci SSPW, 

 działania  związane  z  wdrożeniem  zaleceń  pokontrolnych  PARP  z  kontroli  trwałości  

nr K/DPI/12/2020 projektu nr POPW.02.01.00‐18‐048/10 pn. " Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej ‐ województwo podkarpackie”, 
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 zgłaszanie wad awarii infrastruktury teletechnicznej w sieci SSPW, 

 bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej w  związku  z przebudową/rozbudową  innych 

liniowych inwestycji kolidujących z siecią SSPW, 

 obsługa zapytań o udzielenie informacji publicznej, 

 obsługa  zapytań  w  sprawie  zgłaszanych  problemów  związanych  z  dostępem  do  usług 

szerokopasmowych na terenie Województwa Podkarpackiego, 

 postępowania w sprawie  skarg związanych z nieprawidłowościami przy  realizacji projektów 

unijnych realizowanych przez Orange Polska S.A. i Voice Net ,  

 obsługa wniosków w sprawie zmian decyzji zezwalających Województwu Podkarpackiemu na 

umieszczenie urządzeń  infrastruktury  technicznej w pasie drogowym w  zakresie wysokości 

stawki opłaty, 

 analiza  dokumentacji  powykonawczej    sieci  SSPW_WP  oraz  przygotowanie  danych 

o infrastrukturze teletechnicznej dla potrzeb wizji lokalnych w terenie pod kątem nadzoru nad 

siecią szerokopasmową SSPW_WP i bieżącego monitorowania jej stanu technicznego, 

 postępowanie zgodne z Zarządzeniem nr 29/2021 Marszałka Województwa Podkarpackiego  

 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie udzielenia zamówienia dla zadania p.n. „Zakup reflektometru 

optycznego wraz z wyposażeniem i akcesoriami do badania kabli światłowodowych w ramach 

nadzoru  nad  siecią  szerokopasmową  SSPW_WP  i bieżącego  monitorowania  jej  stanu 

technicznego”, postępowanie w sprawie zakupu sprzętu, narzędzi i odzieży roboczo‐ochronnej 

dla  potrzeb  sprawowania  nadzoru  nad  siecią  szerokopasmową  SSPW_WP  w  terenie  oraz 

bieżącej analizy i monitorowania jej stanu technicznego. 

Efekty osiągnięte na dzień 30.06.2021r. 

Od  początku  realizacji  zadania  do  30.06.2021  roku  zrealizowano  zakres  zadania  z  budżetu 

województwa  o  wartości  755  975,62zł,  co  stanowi  51,95%  planowanych  łącznych  nakładów  na 

realizację zadania. 

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: 

Brak zagrożeń dla realizacji zadania. 
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