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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE 

Biuro „Oddział  Programu Współpracy Transgranicznej  

POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie” 
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Sprawozdanie  

z działalności Biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej  

POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie” (OT) za rok 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów, 4 lipca 2022 r. 
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Informacje ogólne 

Polski oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 został utworzony 12 grudnia 2016 r. wraz z podpisaniem przez 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Instytucję Zarządzającą) oraz Województwo 

Podkarpackie (Wykonawcę) kontraktu na utworzenie i prowadzenie tej placówki. 

Obejmuje ona swoim oddziaływaniem cały polski obszar kwalifikowalny Programu  tj. 

województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie i podregion ostrołęcko-siedlecki woj. 

mazowieckiego. Merytorycznie podlega pod Wspólny Sekretariat Techniczny PL-BY-UA 

w Centrum Projektów Europejskich w Warszawie (jednostka budżetowa resortu), 

natomiast organizacyjnie funkcjonuje w strukturach Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego jako komórka równorzędna pn. Biuro „Oddział Programu 

Współpracy Transgranicznej POLSKA- BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie” 

(OT). 

Zgodnie z zasadami kontraktu, Biuro zatrudnia na pełnym etacie 3 tzw. 

ekspertów kluczowych (kierownika i 2 ekspertów) wyłonionych wg. unijnych zasad 

naboru na ww. stanowiska. Kontrakt nakłada także na Wykonawcę obowiązek 

zapewnienia obsługi sekretarskiej, administracyjnej, prawnej i innej niezbędnej do 

funkcjonowania biura, dlatego też ze środków kontraktu opłacane są wspomniane 

dodatkowe usługi, wykonywane przez pracowników innych departamentów UMWP. 

W początkowym okresie Biuro funkcjonowało na podstawie 14-miesięcznego 

kontraktu – Umowy Serwisowej IPBU.04.01.00-00-016/16-00 (Establishing the Branch 

Office of the ENI Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-

2020 in Rzeszow, Poland) – zwanego dalej kontraktem BU01, finansowanego ze 

środków Pomocy Technicznej  Programu na lata 2007-2013. Realizacja wydatków 

z tego kontraktu zakończyła się 11 lutego 2018 roku, została pozytywnie oceniona 

przez IZ i w pełni rozliczona.  

Jednocześnie, wraz z dniem 1 stycznia 2018 r. Biuro rozpoczęło realizację 

nowego, 4-letniego kontraktu – Umowy Serwisowej PLBU.05.01.00-18-0003/17-00 

(Operation of the Branch Office of the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 

2014-2020 in Rzeszow, Poland) na prowadzenie polskiego oddziału Programu 

z siedzibą w Rzeszowie (zwanego dalej kontraktem BU02) - zawartego pomiędzy 

Ministrem Rozwoju i Finansów a Województwem Podkarpackim i finansowanego ze 
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środków Pomocy Technicznej tego programu na lata 2014-2020. Pod koniec kontraktu 

IZ wystąpiła z propozycją przedłużenia go o kolejne 2 lata tj. do 31 grudnia 2023 r. 

Konieczność przedłużenia kontraktu wynikała głównie z potrzeb beneficjentów, którzy 

ze względu na pandemię koronawirusa musieli wydłużyć realizację swoich projektów 

z perspektywy 2014-2020 nawet do końca 2023 roku. W efekcie, 20 grudnia 2021 r. 

podpisany został stosowny aneks, a budżet obecnie 6-letniego kontraktu wzrósł 

odpowiednio z 814 800 EUR do 1 177 200 EUR. Koszty wykonania kontraktu będą 

sfinansowane w 100% z Pomocy Technicznej Programu PL-BY-UA 2014-2020.  

Należy przy tym zaznaczyć, że Biuro OT ma obowiązek równego traktowania 

całego obszaru kwalifikowalnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-

Białoruś-Ukraina (województw: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i części 

mazowieckiego) i jest pod tym względem monitorowane przez pozostałe regiony. 

Z punktu widzenia samego Województwa Podkarpackiego zadanie wpisuje się 

realizację Polityki Współpracy Międzynarodowej tworząc dodatkową i znaczącą 

platformę współpracy z sąsiednią Ukrainą, wspierając realizację obecnych projektów 

transgranicznych i przyczyniając się do lepszej identyfikacji tematów przyszłych 

projektów, które mogłyby być realizowane ze środków UE lub innych źródeł. 

Umiejscowienie biura w Podkarpackiem podnosi też rangę regionu na arenie 

międzynarodowej, skraca drogę wszystkich beneficjentów i zainteresowanych stron do 

źródła informacji, szkoleń i konsultacji.  

Co ważne, zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej, ze względu na ostatnie 

działania Białorusi skierowane przeciwko Ukrainie i wcześniejsze wydarzenia 

z udziałem białoruskich władz, udział Białorusi w Programie został zawieszony, 

a płatności wstrzymane. W efekcie tej decyzji Program kontynuuje swoją działalność 

w formacie dwustronnym: Polska-Ukraina, przy czym nazwa edycji 2014-2020 

pozostaje niezmieniona. Nowy Program na kolejną perspektywę finansową UE 

zachowa charakter dwustronny i będzie nosił nazwę Interreg NEXT Polska-Ukraina 

2021-2027. Po 3 latach przygotowań przerywanych wspomnianymi wydarzeniami, 

30 czerwca br. został skierowany do Komisji Europejskiej. 
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Budżet kontraktu BU02 

  6-letni budżet kontraktu BU02 na lata 2018-2023 obejmuje kwotę 1 177 200 EUR 

i składa się z 3 linii budżetowych: 

1/ koszty utrzymania biura, w tym wynagrodzenia (Expert Fees): 547 200 EUR 

2/ wydatki zadaniowe (Incidental Expenditures): 612 000 EUR 

3/ koszty obowiązkowego audytu zewnętrznego (Expenditure Verification): 18 000 EUR 

 

Ad 1/ 

Koszty utworzenia i utrzymania Biura (tzw. Expert Fees) naliczane są na 

podstawie ilości osobodni wypracowanych przez ekspertów. W roku 2021 eksperci 

Biura wypracowali łącznie 665 osobodni, co przyniosło Wykonawcy (Województwu 

Podkarpackiemu) kwotę: 84 220,00 EUR. Z tej puli, zgodnie z zasadami Programu 

ponoszone były wydatki na: 

- funkcjonowanie i doposażanie Biura (dzierżawa światłowodu, domeny 

internetowej, zakup sprzętu, materiałów biurowych, środków czystości itp.);  

- wynagrodzenia 3 pracowników i 3 osób obsługi (księgowość, sekretariat, 

sprzątanie) wraz z pochodnymi;  

oraz inne wydatki wynikające z bieżącego funkcjonowania Biura. 

 

Ad 2/  

Zakres merytoryczny i wysokość poszczególnych wydatków zadaniowych 

(Incidental Expenditures) są każdorazowo zatwierdzane przez Wspólny Sekretariat 

(WST) Programu i w roku 2021 wyniosły one łącznie 69 221,99 EUR. Kwota ta jest 

nieco niższa niż w początkowych latach funkcjonowania biura, ponieważ rok 2021 był 

jeszcze dotknięty ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, co sprawiło, że 

wiele zaplanowanych wydarzeń bezpośrednich zostało odwołanych i/lub zamienionych 

na niskokosztowe lub bezkosztowe działania on-line. Kwota objęła m.in. następujące 

zadania: 

• organizację Forum Partnerskiego i Giełdy Grantodawców z udziałem potencjalnych 

beneficjentów z 3 krajów, w ramach X Kongresu Współpracy Transgranicznej 

w Lublinie, który odbył się w dniach 5-7 października 2021. Celem całego Kongresu 

jest tworzenie platformy współpracy transgranicznej z sąsiednimi krajami, 

nawiązywania partnerstw, identyfikacja wspólnych problemów i możliwych 

rozwiązań oraz potencjalnych pól przyszłych projektów transgranicznych;  
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• organizację polskiej edycji Finału Kampanii Edukacyjnej dla szkół z Polski, Białorusi 

i Ukrainy (w wersji hybrydowej). Dzięki temu młodzi ludzie - potencjalni przyszli 

wnioskodawcy mieli okazję zapoznać się z Programem i jego projektami oraz 

wspólnym dziedzictwem kulturowym pogranicza, co tworzy platformę do przyszłej 

współpracy transgranicznej i nowych projektów. Wydarzenie ma charakter cykliczny, 

poprzedni międzynarodowy finał odbył się w Rzeszowie; 

• wsparcie Rocznej Konferencji Programu w Truskawcu (UA) 27-29 października 2021 

poprzez organizację transportu i pilotaż polskiej grupy uczestników. Celem działania 

była aktualizacja wiedzy o Programie i jego projektach. Częścią konferencji była 

wizyta studyjna w projektach z zakresu dziedzictwa kulturowego realizowanych 

w Karpatach; 

• opracowanie i przygotowanie do druku rocznika Programu „The 

CROSSBORDERER” 2021 (zawartość merytoryczna: teksty, wywiady, tłumaczenia, 

zdjęcia, statystyki; opracowanie projektu graficznego);  

• produkcję i emisję telewizyjną filmu promocyjnego –  wirtualnej wizyty studyjnej 

w wybranych projektach. Został wyemitowany w telewizjach regionalnych 

w Podkarpackiem, Lubelskiem, Mazowieckiem i Podlaskiem, jest również dostępny 

on-line.  

Ponadto w roku 2021 Biuro OT m.in.: 

• udzieliło 125 konsultacji beneficjentom i wnioskodawcom projektów; 

• przeprowadziło 25 międzynarodowych lekcji online wspólnie z zagranicznymi 

oddziałami Programu; 

• uczestniczyło w 8 wydarzeniach projektów; 

• rozesłało blisko 20 000 maili do beneficjentów/ interesariuszy/ potencjalnych 

wnioskodawców Programu z informacjami o Programie i jego działaniach; 

• przetłumaczyło 164 strony dokumentów i informacji programowych, dokonało 

sprawdzenia ok. 1200 stron;  

• przygotowało 14 i przetłumaczyło 93 teksty na stronę internetową Programu; 

• zarządzało profilem Programu w mediach społecznościowych przygotowując 

i publikując 199 informacji, osiągając 35% wzrost liczby subskrybentów i łączny 

zasięg profilu ponad  94 000 użytkowników;  

• zebrało 349 publikacji medialnych i dokonało ich monitoringu. 
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Ad 3/  

Wykonanie kontraktu za rok 2021 zostało poddane obowiązkowemu audytowi 

zewnętrznemu z wynikiem pozytywnym. Wynagrodzenie dla audytora za 

przeprowadzenie audytu (Expenditure Verification) wyniosło 1603,52 EUR (łącznie 

z audytem za rok 2020). 

 

Łącznie wydatki Programu w ww. trzech liniach budżetowych kontraktu BU02 

w roku 2021 wyniosły 155 045,51 EUR i na taką kwotę został sporządzony wniosek 

o płatność do IZ, który wraz z raportem finansowym i merytorycznym został złożony we 

Wspólnym Sekretariacie Technicznym zgodnie z terminem, tj. 28 lutego br. Już 

w marcu br. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła przedłożony raport finansowy 

i merytoryczny oraz raport audytora akceptując 100% wydatków jako kwalifikowalne 

i przelewając ww. kwotę na konto Województwa Podkarpackiego. Szczegółowy opis 

wydatków w ujęciu linii budżetowych Programu oraz budżetu Województwa 

Podkarpackiego znajduje się odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego 

sprawozdania. W załączniku nr 3 ujęto dokumentację fotograficzną z wykonania części 

merytorycznej kontraktu w roku 2021. 

 

 

 

Zatwierdził:        Sporządził: 

 

 

………………………………………..   ………………………………………. 
(podpis i pieczątka nadzorującego Członka Zarządu)  

 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
1 – kopia raportu rocznego za 2021 złożonego do IZ (część merytoryczna i finansowa) 
2 – dokumentacja fotograficzna najważniejszych działań 


