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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO ORAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  

I PRZYJMOWANYCH OSÓB I DELEGACJI PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO 

II kwartał 2022 r. 

4 – 7 kwietnia 2022 r., Murcja (Hiszpania) 

Udział w wizycie studyjnej w ramach projektu OUR WAY, finansowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Interreg Europa 2014-2020 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Antoni Jeż – Oddział koordynacji oraz wsparcia partnerstwa publiczno-prywatnego, Departament 

Gospodarki Regionalnej 

Anna Daleka – Oddział koordynacji oraz wsparcia partnerstwa publiczno-prywatnego, Departament 

Gospodarki Regionalnej 

Marcin Garlak – Oddział kontraktu i pozyskiwania projektów własnych, Departament Gospodarki 

Regionalnej 

 

Celem wyjazdu był udział w wizycie studyjnej w Murcji (Hiszpania), w ramach projektu OUR WAY, 

finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Interreg Europa 2014-2020. W wyjeździe wzięli 

udział również członkowie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY: Katarzyna 

Madej, Magdalena Demkowicz, Łukasz Andres i Wojciech Grzanecki. Głównym celem wizyty studyjnej 

było zapoznanie się z modelem spójnego zarządzania i finansowania budowy i utrzymania szlaków  

w Murcji (konsorcjum powołane z udziałem 19 samorządów), poznanie rozwiązań w zakresie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi przy organizacji wydarzeń na szlakach oraz zasad 

regulujących wykonywanie prac przy utrzymaniu szlaków przez osoby skazane za drobne wykroczenia. 

W pierwszym dniu wizyty, zorganizowana została konferencja w Instytucie Turystyki w Murcji, w której 

wzięli udział dyrektorzy generalni Regionu Murcja, Unii Europejskiej, Instytutu Turystyki, Generalnej 

Dyrekcji ds. Środowiska Naturalnego, jak również Europejskiego Stowarzyszenia Greenways oraz 

przedstawiciele gmin - członków Konsorcjum Greenways Regionu Murcja, które zostało utworzone jako 

podmiot publiczny w celu technicznej, ekonomicznej i administracyjnej współpracy przy zarządzaniu  

i utrzymaniu ponad 200 km szlaków greenways w tym regionie. Podczas wydarzenia, partnerzy projektu 

mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania zielonymi szlakami, promocji, 

organizacji imprez oraz współpracy z podmiotami z obszaru więziennictwa. Zaprezentowano również 

prezentacje dotyczące aktualnego stanu wdrażania „Action Planów” przez uczestniczących w spotkaniu 

partnerów projektu. Drugiego dnia, uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili północny zachód regionu 

Murcja, gdzie mieli okazję pokonać ostatni odcinek szlaku „Via Verde del Noroeste”, który prowadzi  

z Murcji do Caravaca de la Cruz. W trakcie tej aktywności, przedstawiciele konsorcjum wyjaśniali 

szczegółowo wiele kwestii dotyczących utrzymania szlaku. W Caravaca de la Cruz odbyło się spotkanie 

z burmistrzem miasta. Podczas spotkania podkreślono znaczenie szlaków greenways dla rozwoju 

turystyki oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego. 
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Koszt wyjazdu: 10 301, 42 zł (8 756,20 zł – kwota refundowana w ramach projektu pn. „Zachowanie 

 i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” OUR WAY, 

finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Interreg Europa na lata 2014-2020, 1 545,22 –  

kwota pokryta z budżetu województwa) 

13 kwietnia 2022 r., Rzeszów (Województwo Podkarpackie) 

Wizyta w Województwie Podkarpackim Markusa  Rinderspachera, Wiceprzewodniczącego 

Landtagu Bawarii 

Osoby uczestniczące w spotkaniu po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego 

Paulina Bąk-Jachna – Oddział Współpracy Międzynarodowej, Kancelaria Zarządu 

Wizyta miała charakter kurtuazyjny, a głównym tematem rozmów była pomoc dla Ukrainy, a także 

omówienie potencjalnych obszarów współpracy międzyregionalnej. Przedstawiciele samorządu 

województwa mówili o ogromnej akcji pomocowej, koordynowanej przez samorząd województwa 

podkarpackiego, która od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę przekazywana jest w różne rejony 

objętego wojną kraju oraz dociera do uchodźców. Wicemarszałek Piotr Pilch oraz członek zarządu, 

Stanisław Kruczek, szczegółowo prezentowali zarówno działania samego samorządu Podkarpacia, jak 

i pomoc płynącą z różnych zakątków Europy. W czasie spotkania marszałkowie zaapelowali do 

przedstawicieli niemieckich landów o wsparcie działań pomocowych na rzecz 

Ukrainy. Markus  Rinderspacher, wiceprzewodniczący Landtagu Bawarii deklarował chęć  pomocy ze 

strony swego regionu i jego mieszkańców. Do tej pory z Niemiec przekazane zostały transporty  

z różnorodną pomocą humanitarną, zawierające między innymi materiały higieniczne i opatrunkowe, 

sprzęt medyczny, środki medyczne i leki, odzież oraz sprzęt strażacki.  

Koszt przyjęcia delegacji: 331,00 zł 

21 kwietnia 2022 r., Rzeszów (Województwo Podkarpackie) 

Spotkanie z Przewodniczącą Lwowskiej Rady Obwodowej w sprawie pomocy humanitarnej  dla 

Ukrainy oraz nowych kierunków współpracy 

Osoby uczestniczące w spotkaniu po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: 

Władysław Ortyl – Marszalek Województwa Podkarpackiego 

Aneta Flis – Dyrektor Kancelarii Zarządu 

Marcin Fijołek – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego 

W dniu 21 kwietnia br., Marszałek Województwa Podkarpackiego spotkał się z Iryną Hrymak, 

Przewodniczącą Lwowskiej Rady Obwodowej. Ze strony ukraińskiej w rozmowach uczestniczył także 

Petro Adamyk, Radny Miasta Lwowa oraz Halyna Litwin, Kierownik Oddziału Regionalnego GIZ Ukraina 

w Czerwonohradzie. Podczas spotkania Marszałek Ortyl kompleksowo omówił zaangażowanie 

samorządu województwa w pomoc dla Ukrainy, zarówno w formie organizacji pomocy rzeczowej dla 

ofiar wojny, jak i  wsparcia przyjmowania uchodźców z Ukrainy po stronie polskiej. Zadania te 
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realizowane są przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, 

Podkarpackim Bankiem Żywności, Caritasem Archidiecezji Przemyskiej, Podkarpackim Oddziałem PCK 

czy Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych, które to uruchomiło zbiórkę 

finansową na rzecz Ukrainy. Marszałek wspomniał także, o podjętej w dniu 28 marca uchwale Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego, w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym 

na terytorium Ukrainy, w postaci pomocy rzeczowej w wysokości 1 mln. zł. Z kolei Marcin Fijołek, 

koordynator działań wspierających pomoc dla Ukrainy przy Urzędzie Marszałkowskim podsumował 

organizację wszystkich transportów z pomocą humanitarną, która została skierowana na teren Ukrainy 

do obwodów partnerskich Podkarpacia. Przewodnicząca Hrymak, przekazała podziękowania za pomoc 

nie tylko w imieniu społeczności lokalnej z Obwodu Lwowskiego, lecz także tych wszystkich, którzy 

uciekli przed działaniami wojennymi na teren Lwowszczyzny. Wsparcie, jakie Ukraina otrzymuje  

z Polski, zarówno na poziomie krajowym, jak i poprzez działania na arenie międzynarodowej, 

wzmacniają ducha obrońców Ukrainy walczących na wschodzie kraju, zarówno za wolność swojej 

Ojczyzny, jak i w obronie całej Europy. Ponadto, podkreśliła konieczność utrzymywania stałego kontaktu 

oraz dalszej współpracy przy wsparciu specjalistów z Polski, co będzie miało szczególne znaczenie 

przy odbudowywaniu Ukrainy. Podczas spotkania poruszono również temat zaangażowania Marszałka 

Ortyla w działania na forum Europejskiego Komitetu Regionów, mające na celu wsparcie Ukrainy na 

gruncie europejskim, w tym  przystąpienie Ukrainy do UE.   

Koszt przyjęcia delegacji: 250,00 zł 

25 – 28 kwietnia 2022 r., Bruksela (Belgia)  

Udział w spotkaniach związanych z działalnością Przedstawicielstwa Województwa 

Podkarpackiego w Brukseli oraz w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Justyna Róg – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu 

Marszałek Władysław Ortyl podczas 149. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów rozmawiał 

nt. wojny na Ukrainie, transformacji energetycznej, potrzebie stawiania na odnawialne źródła energii, 

nowych celach klimatycznych na 2030 rok, a także konieczności promowania europejskich wartości 

demokratycznych poprzez edukację i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Obecność Marszałka 

w Brukseli była także okazją do odbycia spotkania z Giorgos Rossides, szefem gabinetu komisarz ds. 

zdrowia Stelli Kyriakides, na temat projektu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka. W ramach 

Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka, miałyby zostać utworzone deficytowe obecnie kliniki 

dziecięce, w tym m.in. Psychiatrii Dziecięcej, a także pracownie diagnostyczne i poradnie 

specjalistyczne w oparciu o istniejącą bazę kliniczną. Działalność tej placówki umożliwiłoby wyrównanie 

szans dzieci z regionu w zakresie dostępności do pediatrycznej opieki zdrowotnej na wszystkich 

szczeblach i zapewniłoby bazę do pełnoprofilowej opieki nad matką i dzieckiem. Rozmowy na szczeblu 

europejskim w sprawie powstania Centrum są niezwykle ważne. 

Koszt wyjazdu: 6792,39 zł 
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26 – 29 kwietnia 2022 r., Vratsa (Bułgaria) 

Udział w spotkaniu Komitetu Sterującego w ramach projektu pn. „Zachowanie i promocja 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki, OUR WAY” 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Antoni Jeż – Oddział koordynacji oraz wsparcia partnerstwa publiczno-prywatnego, Departament 

Gospodarki Regionalnej 

Anna Daleka – Oddział koordynacji oraz wsparcia partnerstwa publiczno-prywatnego, Departament 

Gospodarki Regionalnej 

Marcin Garlak – Oddział kontraktu i pozyskiwania projektów własnych, Departament Gospodarki 

Regionalnej 

Celem wyjazdu był udział w spotkaniu Komitetu Sterującego Projektu OUR WAY, na którym omówione 

zostały m.in kwestie związane z aktualną sytuację dotyczącą wdrożenia przygotowanych przez 

Partnerów Projektu „Action Planów” (podejmowane działania, napotkane problemy podczas wdrażania, 

oczekiwane rezultaty). Dyskutowano na temat działań planowanych w ostatnim semestrze realizacji 

projektu tj. od czerwca 2022 r. do listopada 2022 r. (organizacja konferencji końcowej w Brukseli, termin 

przekazania do Lidera Projektu ostatniego raportu z realizacji postępów w ramach projektu); omówiono 

kwestię komunikacji i rozpowszechniania informacji o projekcie. 

Koszt wyjazdu: 7 398,69 zł (6 288,88 zł  - kwota refundowana w ramach projektu pn. „Zachowanie  

i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” OUR WAY, 

finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Interreg Europa na lata 2014-2020, 1 109,81 zł - 

kwota pokryta z budżetu województwa) 

26 kwietnia – 1 maja 2022 r., Trenton (Stany Zjednoczone) 

Koordynacja działań związanych z promocją Województwa Podkarpackiego podczas misji 

gospodarczej do Trenton w Stanie New Jersey (USA) 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Wioletta Rejman –  Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej 

Patrycja Zając – Oddział współpracy gospodarczej, Oddziale Współpracy Gospodarczej  

Głównym celem wyjazdu podkarpackiej delegaci do USA była promocja Województwa Podkarpackiego 

połączona z misją gospodarczą podkarpackich przedsiębiorców do Trenton w Stanie New Jersey.  

Do udziału w misji gospodarczej zakwalifikowano pięciu przedstawicieli małych i średnich 

przedsiębiorstw reprezentujących branże z obszaru „Jakość życia” tj. turystyka i zdrowa żywność: Hotel 

i restauracja „Nowy Dwór”, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Biuro Podróży Dzikie 

Bieszczady , Biuro Turystyki  Kulturowej Pawuk, Chocolate Factory Mirosław Pelczar. W trakcie pobytu 

w USA podkarpacka delegacja uczestniczyła w spotkaniu z Wicekonsulem RP w Nowym Jorku, 

Stanisławem Starnawskim gdzie zaprezentowano walory turystyczne i gospodarcze Województwa 

Podkarpackiego. Po zakończonym spotkaniu odbyły się rozmowy B2B z przedstawicielami biur podróży 

i biznesu polonijnego, których celem było promowanie w USA atrakcyjnej oferty turystycznej naszego 

regionu. Kolejnym istotnym punktem programu, była wizyta uczestników misji w wydarzeniu 

organizowanym przez firmę Game Over Cycles, podkarpackiego producenta motocykli customowych, 
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dealera m.in. amerykańskiej marki Harley Davidson. W trakcie spotkania, jako przykład dobrej praktyki, 

został zaprezentowany najnowszy motocykl zaprojektowany i wykonany na zamówienie nowojorskiego 

klienta pochodzącego z Podkarpacia. Po prezentacji, odbyła się druga sesja spotkań B2B  

z amerykańskimi przedsiębiorcami działającymi w pokrewnych branżach z uczestnikami misji. Podczas 

pobytu w USA uczestnikom misji towarzyszyli przedstawiciele Telewizji Polonia i Programu 3 Polskiego 

Radia, których zadaniem było przygotowanie i wyemitowanie reportażu, którego celem było 

przedstawienie potencjału gospodarczego Województwa Podkarpackiego wraz z przygotowaniem 

relacji z misji gospodarczej z uwzględnieniem najważniejszy punktów programu.  

Koszt wyjazdu: 149 530,66 zł (149 230, 66 zł – kwota refundowana, sfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu własnego pn 

„Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna 

gospodarka, działanie 1.3 Promowanie Przedsiębiorczości, 300 zł – kwota pokryta z budżetu 

województwa) 

27 – 29  kwietnia 2022 r., Wenecja (Włochy) 

I posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Marek Rainer – Oddział współpracy terytorialnej, Departament Gospodarki Regionalnej 

Podczas posiedzenia I Komitetu Monitorującego Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027, 

poddano dyskusji i zatwierdzono skład Komitetu Monitorującego oraz jego regulamin. Ponadto 

omówiono i potwierdzono decyzje podjęte przez Grupę Roboczą CE21+ oraz główne elementy 

podręcznika Pomocy Technicznej. Zatwierdzono logotyp/branding programu oraz podsumowano  

pierwszy nabór projektów: dokonano prezentacji wniosków z pierwszej fazy ewaluacji programu, 

omówiono kolejne etapy wdrażania programu oraz podsumowano pierwszy nabór projektów, dokonano 

prezentacji wniosków z pierwszej fazy ewaluacji programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020. 

Koszt wyjazdu: delagacja bezkosztowa (koszty pokryte zostały przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej) 

29 – 30 kwietnia 2022 r., Strasburg (Francja) 

Udział w konferencji nt. Przyszłości Europy organizowanej przez Europejski Komitet Regionów 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Justyna Róg – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy była okazją dla obywateli UE, by włączyć się w debatę na 

temat wyzwań i priorytetów Europy. Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska, zobowiązały się 

wysłuchać Europejczyków i w ramach swoich kompetencji zastosować się do otrzymanych zaleceń.  

W konferencji z ramienia Europejskiego Komitetu Regionów uczestniczył marszałek Władysław Ortyl. 

Dyskusje były podzielone tematycznie. Po przedstawieniu zaleceń i przedyskutowaniu ich  
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z obywatelami, zgromadzenie plenarne – na zasadzie konsensusu – przedkłada swoje propozycje 

zarządowi, który z kolei sporządza sprawozdanie w pełnej współpracy ze składem plenarnym i przy 

zachowaniu pełnej przejrzystości. W skład sesji plenarnej Konferencji wchodziło 108 przedstawicieli 

Parlamentu Europejskiego, 54 przedstawicieli Rady, 3 przedstawicieli Komisji Europejskiej, 108 

przedstawicieli parlamentów narodowych na równych prawach oraz 108 obywateli, w tym: 80 

przedstawicieli europejskich paneli obywatelskich, 27 przedstawicieli krajowych paneli obywatelskich 

lub wydarzeń organizowanych w ramach Konferencji (po jednym przedstawicielu z każdego państwa 

członkowskiego), a także przewodniczący Europejskiego Forum Młodzieży. Udział wzięło również 18 

przedstawicieli Komitetu Regionów i 18 przedstawicieli Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego, 6 wybranych przedstawicieli władz regionalnych i 6 wybranych przedstawicieli władz 

lokalnych, 12 przedstawicieli partnerów społecznych i 8 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. 

Celem udziału w sesji plenarnej Konferencji było omówienie zaleceń krajowych i europejskich paneli 

obywatelskich oraz przedstawienie poglądów zgromadzonych za pośrednictwem wielojęzycznej 

platformy cyfrowej. 

Koszt wyjazdu: 3 137,39 zł 

5 – 10 maja 2022 r., Stany Zjednoczone (Chicago) 

Udział w Paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

Katarzyna Gieroń – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu  

W dniach 5-10 maja br. delegacja w składzie Pani Ewa Draus, Wicemarszałek Województwa 

Podkarpackiego, Pan Jerzy Borcz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pani 

Joanna Bril, Radna Sejmiku Województwa, Pan Jacek Magdoń, Radny Sejmiku Województwa oraz 

Katarzyna Gieroń, pracownik Kancelarii Zarządu, Oddział współpracy międzynarodowej, przebywała  

w Chicago. Głównym celem wizyty był udział w Paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja organizowanej przez 

Związek Klubów Polskich w Chicago. Parada przebiegała przez centralną ulicę miasta Columbus Drive 

& Balbo. Tegoroczne hasło parady to „Wolność i Pokój dla Świata!”. Parada stanowi jedną  

z największych manifestacji patriotyzmu na świecie i jedno z najważniejszych wydarzeń polonijnych  

w Stanach Zjednoczonych. W tym roku celebrowano 231 lat powstania Konstytucji 3 Maja. W trakcie 

swego pobytu delegacja odbyła szereg spotkań z mediami polonijnymi, udzielając wywiadów w Radiu 

Deon, Radiu Polskie Fm, Radiu Maryja oraz telewizji Polvision. Podczas spotkań oraz pobytu, delegacja 

promowała Podkarpacie oraz Rok Łukasiewicza w związku z obchodami 200. rocznica urodzin tego 

wielkiego patrona przemysłu naftowego i gazowniczego. Media, które były zaangażowane podczas 

pobytu, cieszą się dużą popularnością wśród Polonii, a ich misją jest dostarczanie unikalnych  

i wartościowych treści w języku polskim, które wzbogacają, angażują i edukują polską społeczność  

w Chicago. Niezwykle interesujące dla słuchaczy okazały się informacje nt. pomocy Ukrainie i działań 

podjętych przez Marszałka i Zarząd Województwa Podkarpackiego. W trakcie audycji delegacja 

opowiadała o działaniach pomocowych kierowanych na obszar Ukrainy, współpracy z obwodami  
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i podmiotami partnerskimi, o współpracy Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami charytatywnymi 

m.in. z Caritas, Polskim Czerwonym Krzyżem czy też Podkarpackim Bankiem Żywności. Podkarpacka 

delegacja odbyła spotkanie z Kongresem Polonii Amerykańskiej Oddział w Chicago, wzięła udział  

w Gali z okazji 50-lecia uruchomienia połączenia lotniczego Chicago-Warszawa PLL LOT, złożyła kwiaty 

pod pomnikiem Tadeusz Kościuszki, w ramach uroczystości rocznicowych. Na zaproszenie Związku 

Klubów Polskich uczestniczyła w bankiecie z okazji 231. rocznicy konstytucji 3 Maja, gdzie Pani 

Marszałek Draus odczytała list Marszałka Władysława Ortyla skierowany do Polonii. Ważną częścią 

pobytu w Chicago był udział delegacji we Mszy Św., w intencji Ojczyzny, w ramach obchodów 

rocznicowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Delegacja złożyła ponadto wizytę w Polskim Muzeum  

w Ameryce, które jest jednym z najstarszych i największych muzeów etnicznych w Stanach 

Zjednoczonych, a poprzez zawarte tu dokumenty i dzieła sztuki, ma stanowić hołd dla życia i twórczości 

Polaków oraz umożliwić społeczeństwu amerykańskiemu poznanie i zrozumienie naszej narodowej 

egzystencji. 

Koszt wyjazdu: 19 046, 86 zł 

10 – 13 maja 2022 r., Paryż (Francja) 

Udział w wydarzeniach: Tydzień Innowacyjnych Regionów w Europie (WIRE 2022) oraz Paris 

Spring (Paryska Wiosna) 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Magdalena Kowalik – Oddział wspierania innowacyjności regionu, Departament Rozwoju Regionalnego 

Piotr Czerepiuk – Oddział wspierania innowacyjności regionu, Departament Rozwoju Regionalnego 

Justyna Bartnicka – Oddział wspierania innowacyjności regionu, Departament Rozwoju Regionalnego 

Anna Tendera-Cioch – Oddział wspierania innowacyjności regionu, Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Tydzień Innowacyjnych Regionów w Europie (WIRE), to główne europejskie forum polityczne na rzecz 

innowacji i rozwoju regionalnego. Tegoroczna paryska edycja wydarzenia koncentrowała się na 

zagadnieniach związanych ze znaczeniem przełomowych innowacji dla rozwoju europejskiej 

gospodarki oraz koniecznością zwiększenia synergii między działaniami Unii Europejskiej i państw 

członkowskich w tym obszarze. W ramach wydarzenia uczestnicy delegacji poszukiwali również 

możliwości realizacji projektów partnerskich m.in. w ramach programu Interreg. Wzięli ponadto udział  

w wizycie studyjnej, w ramach wydarzenia Paris Spring (Paryska Wiosna) w firmie Safran. Podczas 

wizyty zaprezentowane zostały m.in. Aerogarage i FabLab, będące przestrzeniami pracy twórczej dla 

wszystkich pracowników Safran Group. 

Koszt wyjazdu: 20 064,60 zł (refundacja 100% w ramach RPO WP 2014-2020) 
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16 – 18 maja 2022 r., Bruksela (Belgia) 

Udział w wydarzeniu inaugurującym realizację projektu “Partnership for Regional Innovation” 

(Partnerstwo na rzecz innowacji regionalnych) w Brukseli 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego 

Na zaproszenie Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC) oraz Europejskiego 

Komitetu Regionów Pani Wicemarszałek Ewa Draus uczestniczyła w Brukseli w inauguracyjnym 

spotkaniu pilotażowego projektu „Partnerstwa na rzecz innowacji regionalnych”. Przy wspólnym stole 

zasiedli m.in. Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, 

Marija Gabriel, Komisarz do spraw spójności i reform, Elisa Ferreira oraz wiceprzewodniczący 

Europejskiego Komitetu Regionów, Markku Markkula. Zainaugurowany projekt  zrzesza 63 europejskie 

regiony, cztery państwa i siedem miast. Inicjatywę opracowały wspólnie Komisja Europejska i Komitet 

Regionów. Uczestnicy projektu pilotażowego mogą dzielić się dobrymi praktykami oraz wspólnie 

opracowywać i testować narzędzia służące uruchomieniu źródeł finansowania i strategii politycznych,  

a także łączyć programy regionalne i krajowe z inicjatywami UE na rzecz transformacji ekologicznej  

i cyfrowej. Wicemarszałek Ewa Draus, w swoim wystąpieniu, wskazała na specyfikę Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, która pozwoliła Województwu znaleźć się  

w elitarnym gronie uczestników projektu. W spotkaniu inaugurującym Partnerstwo uczestniczył również 

Paweł Wais, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, który będzie odpowiadał za realizację 

projektu z ramienia podkarpackiego samorządu. Realizację działań projektowych zaplanowano do 

czerwca 2023 roku. 

Koszt wyjazdu: 9 114,05 zł 

18 – 21 maja 2022 Lubjana (Słowenia) 

Udział w roboczym spotkaniu nt. wdrażania incjatywy ALMA (ang. Aim, Learn, Master, Achieve 

– mierz wysoko, ucz się, osiągaj biegłość, realizuj cele) 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Wojciech Magnowski – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO  

Podczas wyjazdu uczestniczono w seminarium, podczas którego zapoznano się z inicjatywą ALMA, 

która ma na celu wzmocnienie pozycji społecznej młodzieży w wieku 18–29 lat, niekształcącej się, 

niepracującej ani nieszkolącej się (tzw. młodzieży NEET). Realizacja inicjatywy rozpocznie się w 2022 

r. Jest ona finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). 

Podczas wyjazdu nawiązane zostały kontakty z osobami koordynującymi wdrażanie inicjatywy ALMA 

oraz z przedstawicielami instytucji i podmiotów, które już zdobyły doświadczenia w tym zakresie. 
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Koszt wyjazdu: 6 356,65 zł (5403,15 zł – kwota refundowana z Pomocy Technicznej (RPO WP),  

953,49 zł – kwota pokryta z budżetu województwa) 

26 – 28 maja 2022 r., Mons (Belgia) 

Promocja Województwa Podkarpackiego podczas Dnia Polskiego w siedzibie NATO 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego  

Wioletta Rejman – Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej 

Monika Kopeć-Kontek – Oddział Promocji Regionu, Departament Promocji, Turystyki i Współpracy 

Gospodarczej  

Aldona Cyrańska-Stachowicz – Oddział Promocji Regionu, Departamentu Promocji, Turystyki  

i Współpracy Gospodarczej 

Polska społeczność w Naczelnym Dowództwie Sił Sojuszniczych NATO w Europie (SHAPE) świętowała 

231.rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości, zorganizowanej na terenie kampusu 

wojskowego w Shape k.Mons (Belgia), oprócz przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, żołnierzy, 

pracowników cywilnych SHAPE, wzięła udział delegacja z województwa podkarpackiego. Głównym 

celem wyjazdu podkarpackiej delegacji do Belgii, była promocja Województwa Podkarpackiego podczas 

Dnia Polskiego w siedzibie NATO. Województwo Podkarpackie zaprezentowało szeroką ofertę 

turystyczną i wypoczynkową zarówno dla turystów zagranicznych, jak i dla Polaków. Uczestnicy 

wydarzenia mieli możliwość, na stoisku Województwa Podkarpackiego, wziąć udział w żywej historii 

fotografii pozwalającej poczuć klimat XIX wieku oraz podstawowe zasady powstawania fotografii 

analogowej,  

w tym również wykonania pamiątkowego portretu w plenerze. Efektem warsztatów były błękitne obrazy, 

które uczestnicy mogli zabrać do domu na pamiątkę. Województwo Podkarpackie zaprezentowało 

potrawy kulinarne charakterystyczne dla regionu. Przygotowane tradycyjne proziaki, podawane były  

z masłem czosnkowym, z podkarpackim miodem oraz z regionalną konfiturą z róży. W trakcie pobytu 

podkarpacka delegacja uczestniczyła w spotkaniu z Generałem Stanisławem Mąkosą. 

Tego samego dnia, w Domu Polski Wschodniej, w Brukseli, miało miejsce spotkanie przedstawicieli 

województw Polski wschodniej z Panem Miłoszem Łabędziem, chargé d’affairs Ambasady RP  

w Królestwie Belgii, podczas którego omówiono kalendarz nadchodzących wydarzeń oraz perspektywy 

realizacji wspólnych działań. 

Koszt wyjazdu: 44 864,25 zł 

29 maja (1) – 3 czerwca 2022 r., Bruksela (Belgia) 

Wypełnianie przez Województwo obowiązków członka sieci NEREUS – międzynarodowego 

zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne. 

Sympozjum regionalne w Redu / Walonii oraz spotkanie networkingowe w Ambasadzie RP  

w Brukseli z uczestnikami spotkania w Redu 
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Osoby uczestniczące w delegacji: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Danuta Cichoń – Dyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej (1-3.06.2022) 

Mariusz Stec– Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej (1-3.06.2022) 

Justyna Róg – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu 

Ewa Strug- Świderska – Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli  

W Europejskim Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Kosmicznej Europejskiej Agencji Kosmicznej  

w Redu, w Belgii odbyło się sympozjum regionalne na temat budowania harmonijnego rozwoju 

regionalnego w oparciu o zasoby kosmiczne. Sympozjum zgromadziło uczestników z branży 

kosmonautycznej, przedstawicieli europejskich regionów zrzeszonych w sieci NEREUS z wielu krajów. 

Wśród prelegentów i uczestników znaleźli się m.in. przedstawiciele takich firm jak Europejska Agencja 

Kosmiczna, Airbus, Telespazio Belgium, Skywin, Cesah, Dolina Kosmiczna oraz regionów takich jak 

Walonia, Apulia, Emilia Romania, Basilicata, Wenecja, Hesja, Bretania, Oksytania, Badenia 

i Wirtembergia, Mazowsze, Małopolska. Technologie kosmiczne, satelitarne stanowią motor wzrostu dla 

gospodarki w bardzo wielu obszarach rynku. Najbardziej widocznym trendem był rozwój zastosowania 

technologii satelitarnych w zakresie rolnictwa, ochrony środowiska, zmian klimatu i zapobiegania 

klęskom żywiołowym. Dzięki uprzejmości Ambasadzie RP w Brukseli, Województwo Podkarpackie oraz 

podkarpaccy przedstawiciele nauki i biznesu mogli nawiązywać rozmowy podczas spotkania 

networkingowego w siedzibie ambasady. Wśród uczestników z Podkarpacia znaleźli się przedstawiciele 

Politechniki Rzeszowskiej - prof. Andrzej Majka i prof. Tomasz Rogalski, i Marcin Rudnicki -

przedstawiciel Podkarpackiego Centrum Innowacji. Bogaty program spotkań zachęcał do poszerzania 

wiedzy, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, zacieśniania współpracy dwustronnej i dzielenia 

się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania technologii kosmicznych, m.in. w administracji 

publicznej.  

Zwieńczeniem całodniowego wydarzenia było spotkanie w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej  

w Brukseli, w którym wzięli udział naukowcy, delegacje europejskich regionów zrzeszonych  

w sieci NEREUS oraz przedsiębiorcy. Uczestnicy spotkania mieli okazję nawiązania nowych kontaktów 

biznesowych, zacieśniania współpracy dwustronnej i dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie 

wykorzystania technologii kosmicznych, m.in. w administracji publicznej. Bezpieczeństwo energetyczne 

oraz rozwój sektora gazów niskoemisyjnych i odnawialnych – to główne tematy poruszane podczas 

posiedzenia Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii działającej w ramach Europejskiego Komitetu 

Regionów w Brukseli. Udział w wydarzeniu wziął Marszałek Władysław Ortyl. W Brukseli Marszałek 

uczestniczył także w debacie dotyczącej sytuacji na Ukrainie. Zabierając głos na forum, marszałek 

zwracał uwagę na konieczność solidaryzowania się z narodem ukraińskim. Marszałek Władysław Ortyl 

spotkał się w Brukseli z Vsevolodem Chentsovem, Ambasadorem Ukrainy w Unii Europejskiej. 

Rozmowy dotyczyły obecności Ukrainy w Unii Europejskiej, a także działań pomocowych kierowanych 

do naszych wschodnich sąsiadów. Marszałek poinformował Ambasadora między innymi o organizacji 

letniego wypoczynku dla dzieci z Ukrainy. Samorząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję 

organizacji letnich kolonii dla dzieci i młodzieży z regionów partnerskich, tj. lwowskiego, iwano-

frankiwskiego i zakarpackiego, oraz przeznaczył na ten cel środki finansowe z budżetu województwa. 



11 
 

Koszt wyjazdu: 15 900,43 zł 

30 maja – 2 czerwca 2022 r., Carrick on Shannon (Irlandia) 

Udział w wizycie studyjnej u Partnera Projektu tj. Northern & Western Regional Assembly  

w Irlandii, w ramach projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego  

i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Antoni Jeż – Oddział koordynacji oraz wsparcia partnerstwa publiczno-prywatnego, Departament 

Gospodarki Regionalnej 

Marcin Garlak – Oddział kontraktu i pozyskiwania projektów własnych, Departament Gospodarki 

Regionalnej 

Kinga Aleksandrowicz-Kostępska – Oddział rozwoju i promocji turystyki, Departament Promocji, 

Turystyki i Współpracy Gospodarczej 

 

Celem wyjazdu był udział w wizycie studyjnej u partnera projektu tj. Northern & Western Regional 

Assembly w Irlandii, w ramach projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego  

i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY). W wyjeździe wzięli udział również członkowie 

Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY: Katarzyna Zachwiej, Rafał Grela, 

Grzegorz Wilusz, Łukasz Andres. Podczas wizyty studyjnej zaprezentowany został sposób tworzenia  

i zarządzania trasami greenways w północno-zachodnim regionie Irlandii. Przedstawione zostały 

prezentacje dotyczące m.in. korzyści społecznych i ekonomicznych wielofunkcyjnych tras greenways, 

metodologii utworzenia tras Blueways, narzędzi i metod wspierających rozwój tych tras oraz planów 

dalszego rozwoju tras rowerowych w Irlandii. Uczestnicy wizyty studyjnej dyskutowali na temat 

stosowanych w różnych regionach Europy rozwiązań służących powstawaniu i utrzymywaniu zielonych 

szlaków oraz działaniom strategicznym służącym rozwojowi wielofunkcyjnych tras greenways. Podczas 

pierwszego dnia wizyty studyjnej uczestnicy przejechali na rowerach odcinek Shannon Blueway Cycle 

z Leitrim do Drumshanbo wzdłuż rzeki Shannon i jeziora Lough Allen, a w drugim dniu, z Lough Key 

Forrest & Activity Park do Boyle. Podczas tych wizyt była możliwość obserwacji zastosowanych na trasie 

rozwiązań, w tym wykorzystania brzegów kanałów i rzek do prowadzenia tras rowerowych, a także 

łączenia różnorodnych form turystyki aktywnej. W wizycie uczestniczyli partnerzy z Hiszpanii, Polski  

i Węgier, którzy w swoich Planach Działania zamierzają wykorzystywać dobre praktyki stosowane  

w Irlandii w zakresie tworzenia i zarządzania szlakami greenways. 

Koszt wyjazdu: 11 658,65 zł (9 909,85  zł – kwota refundowana, w ramach projektu pn. „Zachowanie  

i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” OUR WAY, 

finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Interreg Europa na lata 2014-2020, 1 748,80 – kwota 

pokryta z budżetu województwa) 

31 maja – 1 czerwca 2022 r., Bruksela (Belgia) 

Udział w spotkaniach dotyczących projektu Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka, w ramach 

Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, z przedstawicielami 

Komisji Europejskiej 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  
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Wojciech Magnowski – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO  

Jacek Nowocień – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych 

Adrianna Obutelewicz-Pyrzyńska – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia 

W trakcie wyjazdu miały miejsce dwa spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczące 

planów wsparcia Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka (PCZD) w ramach Programu 

Regionalnego Fundusze Europejskie dl Podkarpacia 2021-2027. W dniu 31 maja z przedstawicielami 

DG Sante (Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności). W trakcie spotkania 

omówiono kwestie dotyczące stanowiska KE w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  

i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz umiejscowienia modelu funkcjonowania PCZD wobec 

wyzwań ze strony KE. W kolejnym dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami DG Regio (Dyrekcji 

Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej). W spotkaniu z DG Regio, wziął udział również 

Władysław Ortyl,  Marszałek Województwa Podkarpackiego. Omówiono uwarunkowania wsparcia  

w obszarze zdrowia ze środków finansowych perspektywy 2021-2027, w kontekście założeń zawartych 

w Umowie Partnerstwa oraz zakładany kształt wsparcia dla projektu dotyczącego PCZD w ramach 

Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dl Podkarpacia 2021-2027. 

Koszt wyjazdu: 9 816,27 zł (8 343,83 zł – refundacja w ramach Pomocy Technicznej  (RPO WP),  

1 472,44 zł – kwota pokryta z budżetu województwa)  

31 maja – 2 czerwca 2022 r., Spiska Nova Wieś (Słowacja) 

Udział w posiedzeniu grupy roboczej ds. przygotowania projektu programu współpracy 

transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Maria Michur-Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Regionalnej 

Aleksander Wójcik – kierowca  

Podczas posiedzenia omówiono następujące kwestie: działania kwalifikowalne i beneficjenci 

kwalifikowalni, kryteria oceny projektów drogowych, system oceny projektów oraz partycypacja 

społeczna w przygotowywaniu wniosków projektowych. 

Koszt wyjazdu: 2 560,24 zł 

12 – 14 czerwca 2022 r., Wenecja (Włochy) 

Promocja Województwa Podkarpackiego w związku z uruchomieniem bezpośredniego 

połączenia lotniczego na trasie Rzeszów – Wenecja 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

Wioletta Rejman – Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej 

Małgorzata Kwiatkowska – Oddział Współpracy Międzynarodowej, Kancelaria Zarządu 

Daniel Kozik –  Biuro Prasowe, Kancelaria Zarządu,  

Mateusz Romankiewicz – Biuro prasowe, Kancelaria Zarządu 
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Pierwszy lot z Rzeszowa do Wenecji na lotnisko im. Marco Polo odbył się 12 czerwca br. Na pokładzie 

Bombardiera Q400, obsługiwanego przez przewoźnika PLL LOT podróżowała delegacja  

z Województwa Podkarpackiego na czele z Piotrem Pilchem, wicemarszałkiem Województwa 

Podkarpackiego. Na weneckim lotnisku promowano Województwo Podkarpackie i bezpośrednie 

połączenie lotnicze między Rzeszowem a Wenecją, które stanowi ogromną szansę dla obu miast.  

W Palazzo Ferro Fini, siedzibie Rady Regionalnej Wenecji została zorganizowana konferencja prasowa 

w której udział wzięli: Wicemarszałek Piotr Pilch oraz Adam Hamryszczak, Prezes Zarządu Portu 

Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”. Konferencję prasową z udziałem weneckich mediów poprzedziło 

oficjalne spotkanie z władzami Regionu Wenecja Euganejska oraz przedstawicielami spółki lotniskowej 

SAVE. Spotkanie zdominowała tematyka  współpracy między Podkarpaciem a Wenecją Euganejską. 

W spotkaniu z przedstawicielami Rady Regionalnej wzięli udział również Anna Golec-Mastroianni, 

Konsul RP w Mediolanie, Anna Brzechowska, Dyrektor Biura Podkarpackiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej i Ewa Borowiak, Zastępca Dyrektora Biura Podkarpackiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej w Rzeszowie. Roberto  Ciambetti, przewodniczący Rady Regionalnej Wenecji, odniósł się 

do wspólnych akcentów z historii łączących Wenecję z Polską, mówił również o szansach i nadziejach 

związanych ze współpracą z Podkarpaciem. Wspomniał, że relacje gospodarcze między Polską  

a Włochami są bardzo bogate i prężnie się rozwijają. W 2012 r., Polska znajdowała się na 13 miejscu 

jeśli chodzi o wymianę gospodarczą z Italią, natomiast w 2021 roku zajmowała już 6 miejsce, a wymiana 

gospodarcza wzrosła do 180 mld euro. Fakt ten pokazuje dynamikę tego wzrostu, który z pewnością 

byłby jeszcze wyższy gdyby nie pandemia - mówił przewodniczący Rady Regionalnej. Podczas 

spotkania poruszano również kwestie udzielanego wsparcia na rzecz dotkniętej wojną Ukrainy.  

Koszt wyjazdu: 13 650, 65 zł  

14 czerwca 2022 r., Koszyce (Słowacja) 

Udział w konferencji: Catching up Regions Initiative (Regiony Rozwijające się) 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego 

Kamil Pelc – kierowca 

Konferencja służyła podsumowaniu efektów realizacji Inicjatywy Catching up Regions (Regiony 

Rozwijające się) w Republice Słowackiej. Zgodnie z prośbą organizatorów, przedstawiciel Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wziął udział w panelu dyskusyjnym nt. regionalnej 

polityki innowacji i podejścia do współpracy między biznesem a nauką. W trakcie panelu zostały 

przedstawione doświadczenia samorządu województwa podkarpackiego płynące z udziału  

w pilotażowych inicjatywach KE. Przedstawione zostały doświadczenia województwa w zakresie 

zarządzania inteligentnymi specjalizacjami oraz budowania regionalnego systemu innowacji. 

Koszt wyjazdu: 703 zł 
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14 – 15 (16) czerwca 2022 r., Bardejovske Kupele (Słowacja) 

Udział w III Forum Słowacko-Polskim 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Rozalia Mazur – Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu 

Maria Michur-Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Regionalnej (14-16.6.2022) 

Mateusz Pryk – Oddział współpracy terytorialnej, Departament Gospodarki Regionalnej (14-16.06.2022) 

Dariusz Pawłowski – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu 

Joanna Socha-Kotula – Oddziału współpracy gospodarczej, Departament Promocji, Turystyki  

i Współpracy Gospodarczej 

Paweł Tarnawski – Oddział współpracy gospodarczej, Departament Promocji, Turystyki i Współpracy 

Gospodarczej 

Zgodnie z priorytetami współpracy zagranicznej, Województwo Podkarpackie prowadzi 

wielokierunkową współpracę międzynarodową, która ma wspomagać wzrost gospodarczy, podnoszenie 

konkurencyjności regionu oraz poziomu życia mieszkańców, rozwój kontaktów międzyludzkich, a także 

zachowanie walorów unikalnego środowiska przyrodniczego i kulturowego. Jednym z głównych celów 

współpracy zagranicznej jest wpomaganie rozwoju gospodarczego poprzez wzrost bezpośrednich 

inwestycji w regionie, pozyskiwanie know-how, pobudzanie eksportu i wymiany gospodarczej 

województwa z innymi regionami, a także wspieranie przedsiębiorstw z regionu na zagranicznych 

rynkach. Służą temu m.in. misje gospodarcze zagranicznych przedsiębiorców do Województwa 

Podkarpackiego, jak również podkarpackich za granicę, udział w międzynarodowych targach  

i wydarzeniach promocyjnych. Najbardziej ożywiona współpraca, ze względu na bliskość geograficzną 

i wspólne interesy, koncentruje się na regionach przygranicznych, w tym na Kraju Preszowskim, na 

Słowacji. Wspólna granica i interesy o charakterze transgranicznym wpływają na stały rozwój 

dobrosąsiedzkich kontaktów, czego wyrazem są chociażby realizowane z partnerami ze Słowacji 

projekty w ramach programu Interreg Polska – Słowacja. Celem III Forum Słowacja-Polska było 

wzmocnienie relacji sąsiedzkich między Słowacją a Polską na poziomie lokalnym i państwowym, oraz 

stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat wspólnych wyzwań na najbliższe lata. Głównym 

gospodarzem wydarzenia był Region Preszowski, a współorganizatorem – Fundacja Instytut Studiów 

Wschodnich. Partnerami honorowymi wydarzenia było Województwo Podkarpackie, Interreg Polska-

Słowacja oraz Regionalne Centrum Doradztwa i Informacji w Preszowie. W wydarzeniu wzięło udział 

ok. 250 osób, w tym przedstawiciele rządów, parlamentów, życia politycznego, samorządów, 

dyplomacji, biznesu, uczelni wyższych, ośrodków analitycznych i think tanków z Polski i ze Słowacji. 

Marszałek Władysław Ortyl wziął udział w oficjalnym otwarciu wydarzenia oraz w panelu dyskusyjnym 

pt. „Rezultaty i priorytety polsko-słowackiej współpracy transgranicznej”, który był poświęcony 

doświadczeniom w obszarze realizacji projektów transgranicznych oraz wyzwaniom na przyszłość. 

Podczas forum dostępne było stoisko promocyjne Województwa Podkarpackiego, obsługiwane przez 

pracowników Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej, na którym 

rozpowszechniane były informacje oraz dystrybuowane materiały promujące region.  



15 
 

Zorganizowane było również stoisko promocyjne Programu Interreg PL-SK, na którym prezentowano 

efekty realizowanych w jego ramach projektów przez beneficjentów z woj. podkarpackiego i kraju 

preszowskiego. Zaprezentowano m.in. produkty turystyczne powstałe w ramach realizowanych przez 

samorząd województwa podkarpackiego projektów takie jak: „Szlak Maryjny Światło ze Wschodu”, 

„Szlakiem obiektów Unesco na pograniczu polsko-słowackim”, „Góry bez granic”, „W sercu Karpat – 

granica, która łączy” oraz „Karpackie Morza”. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego 

Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”. W ramach prezentacji przedstawiony został także projekt 

„Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat”, realizowany przez Muzeum 

Podkarpackie w Krośnie i Tripolitana - Krajské múzeum w Preszowie. Przedstawiciele beneficjenta ze 

skansenu archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy zaprezentowali uczestnikom Forum 

dziedzictwo kulturowe Karpat obszaru polsko-słowackiego. Efektami projektu są m.in zrekonstruowany 

na terenie Karpackiej Troi wał z VIII w. n.e. oraz wytyczony transkarpacki szlak kulturowy prowadzący 

z Trzcinicy do Hanuszowiec, na którego trasie można zapoznać się z wieloma cennymi zabytkami 

archeologicznymi. 

Koszt wyjazdu: 2 243,17 zł (402,16 zł – refundacja ze środków Unii Europejskiej – EFRR, w ramach 

projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”,1 841,01 zł – kwota pokryta  

z budżetu województwa) 

15 czerwca 2022 r., Bruksela (Belgia) 

Udział w spotkaniu z Maciejem Popowskim, dyrektorem Dyrekcji Generalnej ds. rozszerzenia UE  

(Komisja Europejska), ws. możliwości udzielenia wsparcia organizacjom pozarządowym na 

pomoc uchodźcom z Ukrainy na terenie województwa podkarpackiego 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Marcin Fijołek – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego 

Ewa Strug- Świderska – Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli  

Podczas przedmiotowego spotkania z dyrektorem Dyrekcji Generalnej ds. rozszerzenia UE  (Komisja 

Europejska), Maciejem Popowskim poruszone zostały tematy związane z założeniem planowanej 

platformy pomocowej dla Ukrainy pn. RebuildUkraine, jak również tematy związane z możliwościami 

pozyskania funduszy dla organizacji pozarządowych oraz przebudowy polsko – ukraińskiej 

infrastruktury kolejowej. 

Koszt wyjazdu: 4 121,77 zł 

21 – 27 czerwca 2022 r., Berlin (Niemcy) 

Udział w Międzynarodowych Targach Lotniczych ILA BERLIN 2022 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego (21-23.06.2022) 

Tomasz Leyko – Rzecznik Prasowy (21-24.06.2022) 

Michał Hubala – Biuro Prasowe, Kancelaria Zarządu (21-24.06.2022) 
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Magdalena Szpytma – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu (21-23.06.2022) 

Piotr Kwaśniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej 

(21-27.06.2022) 

Joanna Barańska – Oddział współpracy gospodarczej, Departament Promocji, Turystyki, Sportu  

i Współpracy Gospodarczej (21-27.06.2022) 

Mariusz Stec – Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej (21-27.06.2022) 

Marcin Dojnik – p.o. Kierownika Oddziału Wspierania Rozwoju Gospodarczego (COIiE) (21-27.06.2022) 

ILA BERLIN, to obok Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace w Paryżu i Farnborough 

International Airshow, najważniejsza i największa wystawa lotnicza w Europie. Organizatorem wystawy 

jest Niemiecka Federacja Lotnictwa i Przemysłu Kosmicznego. Tegoroczna edycja targów ILA BERLIN 

odbyła się w dniach 22–26 czerwca. Centrum wystawiennicze Schonefeld stało się platformą wymiany 

poglądów na temat przyszłości przemysłu lotniczego. Pod hasłem "Pioneering Aerospace" zebrali się 

przedstawiciele międzynarodowego przemysłu, polityki, sił zbrojnych i nauki. Około 550 wystawców  

z 29 krajów zaprezentowało szeroką gamę zaawansowanych technologicznie produktów oraz projektów 

badawczo-rozwojowych. Około 260 prelegentów omawiało na pięciu scenach najnowsze tematy  

z dziedziny lotnictwa i kosmonautyki. Wśród kluczowych zagadnień znalazły się m.in. lot neutralny dla 

klimatu, bezpieczeństwo militarne oraz korzyści dla ludzkości płynące z lotów kosmicznych.  W tym roku 

na ILA zaprezentowano również około 60 samolotów wszystkich wielkości i kategorii. Były wśród nich 

"giganty nieba" - samolot pasażerski A380 i transportowiec Beluga firmy Airbus, samoloty wojskowe,  

w tym wielozadaniowy samolot bojowy Lockheed Martin F-35, ciężki śmigłowiec Boeing CH-47 Chinook, 

a także makiety innowacyjnych urządzeń, takich jak latająca taksówka Volocopter, w pełni elektryczny 

Rolls Royce Spirit of Innovation czy napędzany wodorem Apus i-2. ILA Berlin ponownie potwierdziło 

swoją pozycję wiodącej europejskiej wystawy lotniczej. W Pawilonie Kosmicznym skupiono się na 

korzyściach płynących z lotów kosmicznych dla życia na Ziemi. W ramach pokazów Advanced Air 

Mobility, zaprezentowano całe spektrum bezzałogowych systemów powietrznych oraz elektrycznych 

samolotów pionowego startu i lądowania (eVTOL). W Future Lab, głównym tematem była droga do 

osiągnięcia neutralności klimatycznej lotnictwa do 2050 roku. W Centrum Wsparcia Wojskowego, 

przedstawiciele Luftwaffe oraz przemysłu lotniczego pokazali, jak wspólnie pracują nad zapewnieniem 

gotowości operacyjnej samolotów i sprzętu. Na scenie Międzynarodowego Centrum Dostawców ISC 

skupiono się na najnowszych tematach, które dotyczą dostawców - m.in. na neutralnym klimatycznie 

lotnictwie, cyfryzacji i stabilności łańcuchów dostaw. W programie imprez towarzyszących znalazły się 

różnorodne konferencje, prelekcje, prezentacje poświęcone najbardziej zaawansowanym technologiom 

i produktom z branży lotnictwa i astronautyki oraz pokazy lotnicze. Stoisko Podkarpacia znajdujące się 

w jednej z hal wystawowych zostało przygotowane przy współpracy samorządów: Województwa 

Podkarpackiego, Miasta Rzeszowa oraz Stalowej Woli. Głównym celem udziału w targach była 

promocja Partnerów, w tym szczególnie podkarpackiego sektora lotniczego i kosmicznego.  

W dniu 22 czerwca br., nastąpiło oficjalne otwarcie ekspozycji, którego po stronie Województwa 

dokonał, reprezentujący Zarząd Województwa Podkarpackiego, wicemarszałek Piotr Pilch. W ramach 

wydarzenia wspólnie ze stowarzyszeniem Dolina Lotnicza zorganizowana została również misja 

gospodarcza dla firm z branży lotniczej. W ramach misji w targach wzięli udział przedstawiciele 32 firm.  

Lotnictwo i kosmonautyka, to jedna z inteligentnych specjalizacji Województwa Podkarpackiego  

i główny motor wzrostu podkarpackiej gospodarki, to także wieloletnie tradycje związane z sektorem 
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lotniczym. To na Podkarpaciu funkcjonuje światowej klasy klaster „Dolina Lotnicza”, skupiający 90% 

krajowej produkcji przemysłu lotniczego. To również kooperacja z globalnymi liderami branży m.in.  

z firmami Boeing, Airbus, Bombardier. To tutaj, od niedawna funkcjonuje Podkarpacki Klaster 

Technologii Kosmicznych, powołany do życia  5 listopada 2021 r. Tworzy go ok. 30 podmiotów, a jego 

głównym celem jest rozbudowa krajowych kompetencji w obszarze technologii kosmicznych i technik 

satelitarnych przy udziale sektora komercyjnego i naukowego. Jednym z pierwszych ambitnych celów 

jest zaprojektowanie i wyniesienie do 2026 roku pierwszej polskiej konstelacji mikrosatelitów 

obserwacyjnych. Projekt znany jest pod nazwą Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ). 

Udział w targach był doskonałą okazją do rozmów, spotkań biznesowych, wymiany doświadczeń  

i kontaktów, wizytacji poszczególnych stoisk, a także promocji potencjału gospodarczego województwa 

podkarpackiego. Targi ILA Berlin wróciły do kalendarza lotniczych imprez po dwuletniej przerwie.  

W 2020 roku imprezę odwołano ze względu na rozprzestrzeniającą się pandemię Covid-19. Branża 

lotnicza bardzo mocno odczuła jej gospodarcze skutki. Należy również podkreślić cele udziału eksperta 

COIE/UMWP w targach ILA: 1. Przedstawienie województwa podkarpackiego jako atrakcyjnej 

lokalizacji dla potencjalnej inwestycji firm z branży lotniczej, jak największej liczbie firm z branży 

lotniczej, poszukujących dostawców czy też rozważających zwiększenie swoich możliwości 

produkcyjnych, prezentacja potencjału oraz oferty firm z sektora lotniczego zlokalizowanych na 

Podkarpaciu, nawiązanie kontaktów z regionami oraz organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców 

(klastrami, izbami handlowymi) w celu identyfikacji możliwych obszarów współpracy i organizacji 

wspólnych wydarzeń typu misje oraz spotkania dwustronne. Spotkania z firmami, z którymi uprzednio 

ekspert spotykał się podczas targów, misji oraz ich wizyt w województwie podkarpackim, 

2. Spotkania z firmami zainteresowanymi województwem podkarpackim, z którymi COIE wymienił 

kontakty, przedstawił ofertę inwestycyjną oraz przesłał materiał w postaci prezentacji dotyczącej 

potencjału inwestycyjno – gospodarczego: OpTecBB - Optec-Berlin-Brandenburg (sieć kompetencji  

w zakresie technologii optycznych i technologii mikrosystemów w regionie Berlin-Brandenburgia, 

Glenair (producent technologii i rozwiązań dla przemysłu lotniczego), ALA SpA (wiodący na świecie 

dystrybutorem części i dostawcą rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw dla rynków lotniczych  

i obronnych, rynku wtórnego w branży lotniczej, energii, kolei i przemysłu z siedzibą w Neapolu we 

Włoszech), ASTROFEIN (firma zajmująca się produkcją wysokiej jakości komponentów i systemów 

kosmicznych), Steel Trading and Technology (firma oferująca kompletny łańcuch dostaw od materiału 

surowego po części końcowe), Aero Master Corporation (firma, która odgrywa kluczową rolę w rozwoju 

awioniki i związanego z nią oprogramowania w Korei), RAFAEL – Rafael Advanced Defense Systems 

Ltd. (izraelska firma odpowiedzialna za rozwój uzbrojenia oraz wojskowej technologii), AIRBUS (jeden 

z 2 największych producentów samolotów pasażerskich oraz wojskowych na świecie), ZOLLERN 

(Grupa ZOLLERN jest jedną z najstarszych firm rodzinnych w Niemczech, opracowuje, produkuje  

i serwisuje szeroką gamę wysokiej jakości produktów metalowych), Advanced Space Power Equipment 

(dostawca energoelektroniki do statków kosmicznych i wyrzutni), INSITU (spółka będąca częścią 

koncernu BOEING, pionier w projektowaniu, rozwoju, produkcji i eksploatacji wysokowydajnych, 

ekonomicznych bezzałogowych systemów lotniczych), JETRO (odpowiednik polskiego PAIH w Japonii), 

Ferdinand-Braun-Institut gGmbH, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH -  instytut badawczy 

zorientowany na zastosowania w dziedzinie elektroniki wysokiej częstotliwości, fotoniki i fizyki 

kwantowej), GRAPHEN Flagship (Projekt Graphene Flagship, dysponujący budżetem 1 miliarda euro, 
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stanowi nową formę wspólnych, skoordynowanych badań na bezprecedensową skalę, tworząc 

największą w historii europejską inicjatywę badawczą), ACT1 (firma konsultant, zatrudniana przez 

agencje federalne i sojuszniczych partnerów, aby wspierać ich najbardziej złożone programy w zakresie 

lotnictwa, współpracy międzynarodowej oraz rozwiązań kosmicznych). 

Koszt wyjazdu: 165 086,48 zł (137 314,83 zł - kwota sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu własnego pn.” Promocja 
Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, 
działanie 1.3 Promowanie Przedsiębiorczości, 27 771,65 zł -  kwota pokryta z budżetu województwa) 

28 – 30 czerwca 2022 r., Bruksela (Belgia) 

Udział w spotkaniach w ramach Przedstawicielstwa Województwa Podkarpackiego w Brukseli, 

sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów oraz 20-lecie istnienia Przedstawicielstwa 

Województwa Małopolskiego w Brukseli 

Osoby uczestniczące w delegacji: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Justyna Róg – Oddział współpracy międzynarodowej, Kancelaria Zarządu 

Ewa Strug- Świderska – Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli  

Podczas czerwcowej sesji Europejskiego Komitetu Regionów wybrane zostały nowe władze.  

Przewodniczącym EKR-u został Vasco Cordeiro. Dotychczasowy przewodniczący – Apostolos 

Tzitzikostas, został pierwszym wiceprzewodniczącym. Komitet Regionów, to organ doradczy Unii 

Europejskiej, w którym zasiadają przedstawiciele samorządów ze wszystkich państw UE. 

W czerwcowej sesji uczestniczył Marszałek Władysław Ortyl. Dotychczasowy przewodniczący - 

Apostolos Tzitzikostas podczas swojego pożegnalnego wystąpienia powiedział, że oblicze Europy musi 

się zmienić, by była silniejsza, otwarta, bardziej przejrzysta i skuteczniejsza. Mówił także o wyzwaniach, 

z jakimi się mierzył na stanowisku przewodniczącego. W Brukseli, podczas obrad Europejskiego 

Komitetu Regionów, rozmawiano o skutkach wojny w Ukrainie, formach pomocy uchodźcom  

i następstwach dla funduszy spójności. Głos w debacie zabrał Marszałek Władysław Ortyl. Drugiego 

dnia sesji Komitetu Regionów wśród spraw lokalnych wiele uwagi poświęcono zaangażowaniu unijnych 

regionów i lokalnych samorządów w pomoc uchodźcom i walczącej Ukrainie. Dyskusję rozpoczął 

burmistrz Pragi Zdeněk Hřib, którego kraj przejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Hřib 

powiedział, że europejskie regiony i miasta  mogą odegrać ważną rolę w odbudowie Ukrainy i wsparciu 

uchodźców. Małopolska, jako pierwsze polskie województwo, otworzyła swoje regionalne 

przedstawicielstwo w Brukseli 13 maja 2002 roku, tzn. na 2 lata przed wejściem Polski do Unii 

Europejskiej. Okazją do dokonania bilansu dwóch dekad jego działalności była jubileuszowa gala, która 

odbyła się 28 czerwca 2022 r. w Brukseli. Województwo Małopolskie reprezentowali przedstawiciele 

Zarządu Województwa Małopolskiego: Józef Gawron, Iwona Gibas i Łukasz Smółka oraz radni 

Województwa Małopolskiego: Marta Mordarska, Kinga Skowrońska, Piotr Dziurdzia i Jerzy Fedorowicz. 

Wśród uczestniczących gości obecny był Ambasador RP w Brukseli Rafał Siemianowski, posłowie do 

Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Regionów, 

przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, polskich i europejskich biur regionalnych oraz 
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międzynarodowych sieci, do których należy Małopolska. Województwo Podkarpackie reprezentował 

Marszałek Władysław Ortyl. Małopolska prowadzi zintensyfikowaną współpracę z Domem Polski 

Wschodniej w Brukseli. 

Koszt wyjazdu: 7803,30 zł 
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Podsumowanie wyjazdów zagranicznych członków Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych 

delegacji przez Urząd Marszałkowski w II kwartale 2022 

WYJAZDY ZAGRANICZNE 

Liczba wyjazdów zagranicznych 21  

Główne destynacje Belgia (7); Słowacja (3); Stany Zjednoczone (2); 

Włochy (2); Francja (2); Hiszpania (1); Irlandia (1); 

Niemcy (1); Słowenia (1); Bułgaria (1) 

Łączny koszt wyjazdów 510 150, 91 zł 

Koszty refundowane 345 714, 16 zł  

Koszty pokryte z budżetu 

województwa 

164 436, 75 zł 

PRZYJMOWANE DELEGACJE 

Liczba przyjętych delegacji 2 

Łączny koszt przyjęcia delegacji  581 zł 

  

 

 


