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34 miliony dla Podkarpacia uratowane!
34 miliony dla Podkarpacia uratowane. Parlamentarzyści wycofali się z wcześ-
niejszych zmian w  tzw. janosikowym. Nasze województwo mogło stracić 
w budżecie na 2014 r. prawie 34 mln zł. Dziś wiadomo, że te pieniądze zosta-
ną w regionie, z czego nie krył radości marszałek Władysław Ortyl. – Dziękuję 
wszystkim, którzy nam pomogli. Przede wszystkim senatorom z naszego regio-
nu, którzy przekonywali swoich kolegów, że poprzednie rozwiązanie jest złe. 
Dziękuję też za pozytywny przekaz podkarpackim mediom – mówił marszałek 
Władysław Ortyl.
W czwartek 12 grudnia Senat zaproponował nowe rozwiązania, na które zgo-
dzili się posłowie, wycofując się z poprzednich planów. Wcześniej 22. listopada 
Sejm chcąc pomóc Mazowszu, które wpłaca najwięcej tzw. janosikowego, 
przyjął ustawę w  której województwo mazowieckie miało wpłacić jedynie 
400 mln, a reszta kwoty czyli blisko 250 mln trafiałaby do pozostałych samo-
rządów w latach 2015-2017. Zmiany przeprowadzone pospiesznie i w okresie, 
w którym samorządy województw zakończyły już prace nad własnymi budże-
tami były krytykowane przez marszałków większości województw. Po wielu 
protestach parlamentarzyści wycofali się z  tej propozycji. Kwota subwencji 
regionalnych dla województw będzie taka sama, a województwo mazowie-
ckie otrzyma wsparcie w innej formie.
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Unijne inwestycje w Przemyślu
W listopadzie oficjalnie otwarto kilka obiektów odrestaurowanych w ramach 
projektu „Rewitalizacja zespołów klasztornego i parkowego na cele społeczne 
i edukacyjno-kulturalne oraz remont i modernizacja budynku przy ul. Grodz-
kiej 11”. W  uroczystości wziął udział członek zarządu Tadeusz Pióro, który 
w imieniu Zarządu Województwa złożył na ręce arcybiskupa Józefa Michalika 
podziękowania wszystkim, którzy mieli swój udział w  realizacji tego przed-
sięwzięcia. T. Pióro podkreślił w swoim wystąpieniu, że przywrócone do życia 
zabytki, są nie tylko ozdobą Przemyśla, ale będą dobrze służyć jego miesz-
kańcom. 
Najważniejsze jest jednak to, że w wyremontowanym budynku przy ul. Popie-
łuszki 5 znajdzie się miejsce dla chorych i  potrzebujących wsparcia. Centrum 
Terapii i Rehabilitacji oraz Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych to dowód 
wielkiej troski i dbałości o ludzi doświadczonych przez los. Cieszę się, że pienią-
dze z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczane są nie tylko na rozwój 
gospodarczy województwa, ale także na takie centra terapii i rehabilitacji, któ-
rych istotą jest niesienie pomocy bliźnim – powiedział T. Pióro.
Projekt realizowany przez Archidiecezję Przemyską to kilka powiązanych 
ze sobą inwestycji: odnowienie budynku dawnego kina „Roma” przy ulicy 
Grodzkiej 11, remont byłego klasztoru felicjanek i  ogrodów przylegających 
do tego obiektu, utworzenie parku przy ul. Pelczara 4 na cele rekreacyjne, 
edukacyjne i sportowe. Wszystkie te inwestycje wzbogacą ofertę edukacyjną 
i kulturalną oraz społeczną miasta.
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Rozmawiali o gospodarce odpadami
Przedstawiciele podkarpackich samorządów oraz instytucji odpowiedzial-
nych za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki komunalnej spotkali się 
w  Urzędzie Marszałkowskim, aby porozmawiać o  swoich dotychczasowych 
doświadczeniach związanych z  gospodarowaniem odpadami komunalnymi 
na terenie województwa podkarpackiego. Samorząd województwa na kon-
ferencji reprezentował członek zarządu Tadeusz Pióro.
Celem dwudniowej konferencji było propagowanie zachowań proekolo-
gicznych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi szczególnie 
na terenach cennych przyrodniczo. W  pierwszym dniu uczestnicy omówili 
m.in. o możliwościach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów 
komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do przetwarzania 
odpadów biodegradowalnych. Drugi dzień był dedykowany przede wszystkim 
nauczycielom z podkarpackich szkół, którzy rozmawiali o przyrodzie pojmo-
wanej w  kategoriach dobra społecznego. W  spotkaniu uczestniczył Janusz 
Zaleski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.
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Podkarpackie Forum Terytorialne
Zarząd województwa – chcąc stworzyć przestrzeń dla wymiany wie-
dzy, doświadczeń i  informacji – powołał do życia Podkarpackie Forum 
Terytorialne. Inauguracyjne spotkanie odbyło się 13 grudnia 2013 w Urzędzie 
Marszałkowskim. Forum otworzył marszałek Władysław Ortyl, który jest jego 
przewodniczącym.
PFT powstało w  celu wzmocnienia aktywności społecznej w  zakresie kreo-
wania i realizacji polityki rozwoju, w tym polityki regionalnej. O założeniach 
Forum, zadaniach i  sposobach procedowania mówił uczestnikom spotkania 
Jerzy Rodzeń, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.
Dr hab. Paweł Churski z  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu 
przedstawił z kolei kluczowe informacje na temat założeń polityki spójności 
na lata 2014 – 2020 w  kontekście szans i  zagrożeń dla województwa pod-
karpackiego. Tematem kończącym pierwsze spotkanie PFT było wystąpienie 
dotyczące kontraktu terytorialnego. W trakcie prezentacji omówione zostały 
także wyniki naboru propozycji przedsięwzięć priorytetowych o  kluczowym 
znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego.
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Jubileusz 70-lecia Centrum Chorób Płuc 
w Rzeszowie
W  Urzędzie Marszałkowskim odbyły się obchody Podkarpackiego Centrum 
Chorób Płuc w  Rzeszowie. Z  tej okazji zasłużonym pracownikom szpitala 
wręczono odznaczenia państwowe. Uroczystość poprzedziło otwarcie nowe-
go Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii Medycznej szpitala, który 
poświęcił Biskup Senior Kazimierz Górny.
W  jubileuszowych uroczystościach uczestniczył członek zarządu Tadeusz 
Pióro, który odniósł się do historii placówki, jej dorobku medycznego oraz 
stale dokonującej się modernizacji szpitala. Centrum przez wszystkie te lata 
zmieniało się, rozwijało i poszerzało swoją ofertę. Do dyspozycji pacjentów jest 
dziś pięć oddziałów, trzy zakłady: radioterapia, diagnostyka i  patomorfolo-
gia, a  także pracownie i  poradnie, w  których leczy się coraz więcej pacjentów 
– mówił Tadeusz Pióro – Podsumowując tych 70 lat nie sposób nie wspomnieć 
o tym, że placówka rozwija się i podnosi jakość świadczonych usług medycznych 
także poprzez inwestycje i prowadzone modernizacje. Członek Zarządu podzię-
kował także kadrze medycznej szpitala za fachowość i  umiejętne podejście 
do pacjenta.
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Przyjęcie świąteczne w Brukseli
Ambasadorowie, Posłowie do Parlamentu Europejskiego, stali przedstawiciele 
przy Unii Europejskiej, pracownicy Komisji Europejskiej i Komitetu Regionów, 
a  także polskich i  zagranicznych biur regionalnych oraz innych organizacji 
obecnych w stolicy UE, spotkali się na przyjęciu świątecznym, które zostało 
zorganizowane na początku grudnia w Domu Polski Wschodniej w Brukseli. 
Na spotkaniu był obecny marszałek Władysław Ortyl, który przebywał wtedy 
w Brukseli.
Prawdziwą atrakcją świątecznego wieczoru okazała się „przestrzeń rzemieśl-
nicza”, gdzie twórcy rękodzieła ludowego prowadzili warsztaty wykonywania 
łańcucha na choinkę ze słomy i  bibuły, wyszywania serwetek, obrusików 
i wycinanek papierowych. Największą popularnością cieszyło się jednak stoi-
sko Centrum Dziedzictwa Szkła, które zostało zaproszone do współpracy przez 
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– Panie Marszałku, nie był to łatwy rok dla Sa-
morządu Województwa Podkarpackiego. Na 
postrzeganie Podkarpacia wpływ miały nie tyl-
ko wydarzenia polityczno-gospodarcze. Prze-
jął pan władzę dokładnie w połowie 2013 roku. 
Ostatnie dni pozwalają jednak z optymizmem 
patrzeć w przyszłość?
– Wydaje mi się, że tak. Wiele problemów pozostało 

nierozwiązanych, ale z optymizmem czekamy na ich roz-
strzygnięcie. Wielokrotnie powtarzałem, że o  wydarze-
niach związanych z  odejściem poprzedniego marszałka 
nie wypowiadam się i  trzymam się tej zasady. Ta sprawa 
odbiła się niekorzystnie na wizerunku województwa. Wraz 
ze zmianą zarządu zaczęliśmy się starać, aby ten wizerunek 
był lepszy. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. W pierw-
szej kolejności musieliśmy przyspieszyć pewne procesy. 
Zakończyliśmy pracę nad strategią województwa, ogłosi-
liśmy nabór przedsięwzięć kluczowych dla województwa 
do negocjacji w  kontrakcie terytorialnym. Zmieniliśmy 
organizację pracy i  strukturę urzędu. To było nieodzow-
ne, aby ta instytucja pracowała lepiej, skuteczniej, bez po-
wielania zadań czy kompetencji. Dość zaskakującą i  po-
wszechną praktyką było niedoszacowanie przetargów 
m.in. przy budowie oddziału onkohematologii dziecięcej, 
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym czy remontów 
na wielu drogach wojewódzkich. Musieliśmy opracować 
nowe tzw. montaże finansowe tych inwestycji.

– A co z certyfikacją?
– Wciąż wstrzymany jest proces certyfikacji, co ozna-

cza, że Komisja Europejska nie refunduje wydatków na Re-
gionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpa-
ckiego. Liczę, że wkrótce to się zmieni. Przeprowadziliśmy 
wiele rozmów w  tej sprawie, poddaliśmy się wszystkim 
dodatkowym kontrolom.

– Koniec roku to także żmudne prace nad bu-
dżetem. Zadanie już na samym początku było 

niezwykle trudne, a niewiele brakowało, by sy-
tuacja była dramatyczna…
– Mozolnie przygotowaliśmy projekt budżetu, gdy 

nagle okazało się, że prawdopodobnie trzeba będzie 
znaleźć w  nim jeszcze niemal 34 miliony oszczędności. 
Wszystko przez pomysł posłów rządzącej koalicji, którzy 
chcieli pomóc Mazowszu zmniejszając nam przyszłorocz-
ną subwencję regionalną czyli tzw. Janosikowe aż o wspo-
mniane 34 mln złotych. Była to inicjatywa nieprzemy-
ślana i spontaniczna, a tak prawo w Polsce nie może być 
stanowione. Posłowie koalicji nie przemyśleli konsekwen-
cji. Samorządowcy zaczęli protestować. Podczas Konwen-
tu wszyscy marszałkowie, oprócz Mazowsza, poparli sta-
nowisko, w  którym nie zgadzają się na odebranie tych 
pieniędzy. Przypomnę, że poza mną, są to marszałkowie 
rządzącej koalicji. Pomogli nam senatorowie i  regional-
ne media, za co jestem bardzo wdzięczny. Wycofano się 

NOWA PERSPEKTYWA 
FINANSOWA  
TO WYZWANIE  
NA 2014 ROK

rozmowa z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem
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z tego szkodliwego dla samorządów pomysłu, pani poseł 
Skowrońska najpierw podawała argumenty dlaczego war-
to zabrać nam te pieniądze, później zmieniła zdanie. Ma-
zowsze otrzyma wsparcie w innej formie, a my spokojnie 
będziemy realizować swój budżet.

– Rok zaczynał pan jeszcze w senackich ławach. 
Po objęciu funkcji marszałka jeździ pan do 
Warszawy chyba równie często?
– Rzeczywiście, średnio raz na dwa tygodnie jestem 

w stolicy, zmieniłem tylko adres pod który częściej się uda-
ję. Teraz to są budynki Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go, a od niedawna Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
Stoimy u progu nowej perspektywy unijnej. To najważniej-
sze zadanie, które stoi przed samorządem, ale rozmawia-
łem też o zwiększeniu środków m.in. na budowę Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowego czy Sieci Szerokopasmo-
wej. W Ministerstwie Kultury udało się wywalczyć dodat-
kowe pieniądze na budowę Muzeum Polaków Ratujących 
Żydów im. Ulmów w Markowej.

– Najważniejsze wyzwanie przed 2014 rokiem?
– To będzie trudny rok. Czekają nas bardzo poważne za-

dania, a będzie to rok wyborczy. Po pierwsze przed nami ne-
gocjacje kontraktu terytorialnego. Przypomnę, że ogłosiliśmy 
nabór i odebraliśmy ponad 400 propozycji przedsięwzięć. Te-
raz o te projekty będziemy walczyć w Warszawie. Nie będzie 
to łatwe, bo cały czas dostajemy nowe wytyczne z Minister-
stwa Infrastruktury i Rozwoju. Konieczna będzie na pewno 
integracja wielu przedsięwzięć. Tylko w ten sposób wywal-
czymy jak najwięcej. Myśleliśmy najpierw o kilkudziesięciu 
inwestycjach. Teraz po ich zintegrowaniu będzie to kilkana-
ście dużych przedsięwzięć. Należy pamiętać, że w nowej per-
spektywie, środki będą przyznawane wg trochę innych zasad. 
Nie ma możliwości sfinansowania budowy drogi z punktu 
A do punktu B. Tylko drogi, będące częścią większego przed-
sięwzięcia mają szanse na takie wsparcie. Właśnie najwię-
cej propozycji przedsięwzięć dotyczy infrastruktury komuni-
kacyjnej. Na drugim miejscu znalazły się projekty z zakresu 
edukacji, badań i rozwoju przedsiębiorczości, czyli tych ob-
szarów, na których szczególnie zależy Unii Europejskiej w la-
tach 2014-2020. Cieszę się z tego, gdyż w naszym regionie 
coraz lepiej rozwijają się ośrodki naukowe, które muszą ściśle 
współpracować z przemysłem. Nowa perspektywa to dla nich 
duża szansa. Trzeba także pamiętać, że w nowej perspektywie 
preferowane są duże miasta, stolice województw. Dlatego już 
niejako z góry pewną kwotę w Regionalnym Programie Ope-
racyjnym musimy przeznaczyć na Rzeszowski Obszar Funk-
cjonalny. Jako samorząd będziemy mocno wspierać oczywi-
ście inne ośrodki, które rozwijają się słabiej, aby rozwój był 
województwa był wewnętrznie zrównoważony. Jeśli mówi-
my o RPO to kolejne wyzwanie na nowy rok. Czekamy na ra-
mowe zasady z ministerstwa, żeby rozpocząć nabór kluczo-
wych projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. Liczę, że potencjalni beneficjenci zapro-
ponują nie tylko pojedyncze projekty, lecz całe pakiety dłu-
gofalowych przedsięwzięć, budowanych w różnych partner-
stwach.

Rozmawiał Tomasz Leyko
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Rozpoczęły się  
wstępne konsultacje społeczne 
projektu Regionalnego Programu 
Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020

Obecnie przygotowywany nowy 
Regionalny Program Operacyjny 
dla województwa podkarpackiego 
na lata 2014-2020 będzie realizował 
cele tematyczne (od 1 do 10) określone 
w Umowie Partnerstwa, zaś jego celem 
będzie wzmocnienie i efektywne wy-
korzystanie gospodarczych i społecz-
nych potencjałów regionu dla zrów-

noważonego i inteligentnego rozwoju 
województwa

W ślad za postępem prac nad doku-
mentami programowymi na szczeblu 
krajowym oraz ustalaniem całości pa-
kietu legislacyjnego dla perspektywy fi-
nansowej 2014-2020, projekt programu 
będzie dostosowywany do wprowadza-
nych zmian i uzupełniany o stosowne 

zapisy. Możliwa jest także zmiana zało-
żonej konstrukcji programu.

Najnowsza wersja projektu Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-
2020) z dnia 29 listopada 2013 r. zo-
stała poddana wstępnym konsultacjom 
społecznym, które rozpoczęto w dniu 
3 grudnia 2013 r. W dniu 6 grudnia 
2013 r. w ramach ww. konsultacji zor-
ganizowano również 2 konferencje, 
do udziału w których zaproszono m.in. 
przedstawicieli wszystkich jedno-
stek samorządu terytorialnego, a także 
Wojewodę Podkarpackiego, General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad o. Rzeszów, PKP PLK S.A., or-
ganizacje pozarządowe, instytucje 
otoczenia biznesu, agencje rozwoju 
regionalnego, szkoły wyższe. W kon-
ferencjach wzięło udział łącznie po-
nad 250 osób. Celem wstępnych kon-
sultacji jest zebranie opinii oraz uwag 
środowisk i partnerów społeczno-go-
spodarczych, pozwalających na doko-
nanie ewentualnych zmian w zakresie 
wsparcia ujętego w projekcie Progra-
mu, a w konsekwencji określenie właś-
ciwego kierunku rozwoju regionu.

Wstępny podział środków w ra-
mach projektu Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014-2020 (podział 
wg osi priorytetowych zgodnie z wersją 
projektu Programu z dnia 29 listopada 
2013 r.) prezentuje się następująco:

Zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa celem regional-
nych programów operacyjnych będzie zwiększanie konkuren-
cyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców 
poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i  skoncen-
trowane niwelowanie barier rozwojowych. Z uwagi na fakt, iż 
nowe regionalne programy operacyjne będą dwufunduszowe, 
nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przed-
siębiorczości, edukacji, zatrudnienia i  włączenia społecznego, 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury 
ochrony środowiska, energetyki oraz transportu.
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Lp. Nazwa osi 
priorytetowej Fundusz Cel tematyczny

% alokacja 
na oś 

priorytetową

1
Konkurencyjna 
i innowacyjna 
gospodarka

EFRR

CT 1 – Wspieranie badań nauko-
wych, rozwoju technologicznego 
i innowacji
CT 3 – Podnoszenie konkurencyj-
ności małych i średnich przedsię-
biorstw, sektora rolnego oraz sekto-
ra rybołówstwa i akwakultury

18,26

2 Cyfrowe 
Podkarpackie EFRR

CT 2 – Zwiększenie dostępności, 
stopnia wykorzystania i jakości 
technologii informacyjno – komuni-
kacyjnych

3,13

3 Czysta energia EFRR
CT 4 – Wspieranie przejścia na go-
spodarkę niskoemisyjną we wszyst-
kich sektorach

9,00

4

Ochrona 
środowiska 
naturalnego 
i dziedzictwa 
kulturowego

EFRR

CT 5 – Promowanie dostosowania 
do zmiany klimatu, zapobiegania 
ryzyku i zarządzania ryzykiem
CT 6 – Ochrona środowiska natu-
ralnego i wspieranie efektywności 
wykorzystywania zasobów

11,87

5 Infrastruktura 
komunikacyjna EFRR

CT 4 – Wspieranie przejścia na go-
spodarkę niskoemisyjną we wszyst-
kich sektorach
CT 7 – Promowanie zrównoważo-
nego transportu i usuwanie niedo-
borów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur 
sieciowych

21,20

6 Regionalny rynek 
pracy EFS CT 8 – Wspieranie zatrudnienia 

i mobilności pracowników 11,44

7 Integracja 
społeczna EFS, EFRR CT 9 – Wspieranie włączenia spo-

łecznego i walka z ubóstwem 13,02

8
Jakość edukacji 
i kompetencji 
w regionie

EFS, EFRR
CT 10 – Inwestowanie w edukację, 
umiejętności i uczenie się przez całe 
życie

8,77

9 Pomoc techniczna EFS 3,30

RAZEM 100%
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Specjalizacja regionalna

W nowej koncepcji wdrażania fun-
duszy, Komisja Europejska zwraca 
większą uwagę na zintegrowane inter-
wencje ukierunkowane terytorialnie, 
wykorzystujące specjalizację regional-
ną, a także zaangażowanie naturalnych 
potencjałów rozwojowych (społecz-
nych, gospodarczych, środowisko-
wych). Jednym z warunków, których 
spełnienie będzie niezbędne do uru-
chomienia nowych programów, jest 
przygotowanie przez dany kraj lub re-
gion strategii „inteligentnej specjali-
zacji”, która wyznaczy priorytetowe 
obszary wsparcia ze środków europej-
skich.

Inteligentne specjalizacje regionu 
są rezultatem wyboru bazującego prze-
de wszystkim na regionalnych atutach 
i endogenicznych zasobach, w tym tak-
że w aktualnej i przyszłej działalności 
naukowo-badawczej i przedsiębior-
czości. W województwie podkarpa-
ckim sprecyzowano wybór dwóch in-
teligentnych specjalizacji wiodących: 
lotnictwo i kosmonautyka oraz jakość 
życia i jednej inteligentnej specjaliza-
cji wspomagającej: informatyka i tele-
komunikacja.

Wybór przemysłu lotniczego i kos-
micznego jako inteligentnej specjali-
zacji województwa podkarpackiego 
ma swoje uzasadnienie także w jasno 
zdefiniowanym potencjale naukowo-
-badawczym i edukacyjnym regionu. 
Region charakteryzuje m.in. wysoko 
rozwinięty przemysł lotniczy, o dłu-
gich tradycjach, z zaangażowanym 
kapitałem zagranicznym, jak również 
rozwinięte szkolnictwo wyższe, istot-
ne dla rozwoju regionu kierunki ba-
dań i edukacji, głównie w Politech-
nice Rzeszowskiej i Uniwersytecie 
Rzeszowskim. Ogromnym potencja-
łem w tej dziedzinie cechuje się Dolina 
Lotnicza – unikatowy klaster high-tech 
pełniący rolę klastra wiodącego nie 
tylko w południowo-wschodniej Pol-
sce, ale również w Europie. Obecnie 
na Podkarpaciu koncentruje się oko-
ło 90% krajowej produkcji przemysłu 
lotniczego. Dolina Lotnicza poprzez 
swoje działania dąży do dynamiczne-
go rozwoju regionu, zwiększenia licz-
by miejsc pracy oraz poprawy warun-
ków życia mieszkańców.

Wybór jakości życia jako drugiej 
inteligentnej specjalizacji znajduje peł-
ne uzasadnienie w zasobach endoge-
nicznych regionu. O ile inteligentna 
specjalizacja lotnictwo i kosmonauty-
ka dotyczy zasadniczo kilku najwięk-
szych miast województwa podkarpa-
ckiego, to specjalizacja jakość życia 
z założenia ma służyć inteligentnemu 
rozwojowi całego jego obszaru, w tym 
szczególnie środowiska wiejskiego 
i małych miejscowości.

Natomiast informatyka i teleko-
munikacja została uznana za inteli-
gentną specjalizację wspomagają-
cą. Ma to duże znaczenie dla każdego 
obszaru społecznego i gospodarcze-
go rozwoju regionu ponieważ pozwo-
li organizacyjnie i finansowo wspierać  
sektory wysokich technologii.

Zmiany w polityce spójności
Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 będzie programem dwu-
funduszowym, tj. współfinansowanym 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) oraz Europej-
skiego Funduszu Społecznego (EFS). 
Dotychczas w regionie wdrażane były 
odrębnie Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013 oraz komponent re-
gionalny Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, współfinansowane odpo-
wiednio z EFRR i EFS.

Ponadto nowością jest koncepcja 
Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych, czyli wiązki projektów rea-
lizujących ideę koncentracji tematycz-
nej, ukierunkowanej na rozwiązanie 
określonego, specyficznego dla dane-
go obszaru problemu społeczno – go-

spodarczego. Zgodnie z koncepcją 
przedstawioną przez Ministerstwo In-
frastruktury i Rozwoju ZIT-y powin-
ny być realizowane przede wszystkim 
przez Miasta Wojewódzkie, pod wa-
runkiem opracowania Strategii ZIT 
oraz zawiązania porozumienia jedno-
stek samorządu terytorialnego wcho-
dzących w skład miejskiego obszaru 
funkcjonalnego. W większym stop-
niu niż dotychczas regiony będą roz-
liczane z efektywności wydatkowania 
środków, rozumianej jako osiąganie 
pożądanych rezultatów, w mniejszym 
stopniu z szybkości, sprawności wy-
datkowania środków. Co istotne dla 
przyszłych beneficjentów dotychcza-
sowe ustalenia Rady Europejskiej po-
twierdziły utrzymanie kwalifikowalno-
ści VAT oraz dofinansowania unijnego 
na poziomie 85% dla funduszy struk-
turalnych w regionach mniej rozwinię-
tych (do których zalicza się także Pod-
karpackie).

Nowym elementem perspektywy 
finansowej 2014-2020 będzie również 
sprowadzenie certyfikacji wydatków 
do poziomu Instytucji Zarządzającej 
danym RPO, co pozwoli na możliwość 
bezpośredniego certyfikowania wydat-
ków do Komisji Europejskiej.

Zgodnie z zapisami nowego projek-
tu Umowy Partnerstwa (wersja z paź-
dziernika 2013 r.), całkowita alokacja 
funduszy strukturalnych na RPO WP 
2014-2020 wynosi 2 112,2 mln euro, 
w tym 1 523,1mln euro pochodzących 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i 589,1mln euro w ra-
mach środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego (alokacja wyrażona 
jest w cenach bieżących).
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Aleksandra Gorzelak-Nieduży 
Sebastian Kieszkowski

WORD w Tarnobrzegu  
wyznacza standardy obsługi klientów 

Lepsza obsługa, profesjonalizm 
pracowników, dostępność usług oraz 
ich transparentności – takie standardy 
wdraża Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Tarnobrzegu. Szczegó-
ły zmian na wspólnej konferencji pra-
sowej omawiali 9 grudnia 2013 roku 
Marszałek Województwa Podkarpa-
ckiego Władysław Ortyl oraz dyrektor 
WORD Lucjusz Nadbereżny.

W dniu konferencji prasowej w tar-
nobrzeskim WORD wystartował 
nowy system teleinformatyczny. Jego 
wprowadzenie ma podwyższyć po-
ziom obsługi między innymi kandyda-
tów na kierowców. To jest zmiana za-
sad przyjmowania rezerwacji miejsca 
na egzamin oraz samej obsługi egzami-
nowania. Są też inne nowości – nowe 
Biuro Obsługi Klienta, które wyzna-
cza nowe standardy, nową jakość ob-
sługi klientów. Mamy również usługi 
dotyczące możliwości rezerwacji eg-
zaminów przez internet czy telefon. 
Jest także możliwość egzaminu prób-
nego na naszym placu egzaminacyjny 
czy próbnego egzaminu teoretycznego 

– wymieniał nowości Lucjusz Nadbe-
reżny, dyrektor WORD Tarnobrzeg.

Rozwiązania, które wdrożone zo-
stały w tarnobrzeskim WORD funk-
cjonują w bardzo niewielu ośrodkach 
w Polsce. Ta transparentność, dostęp-
ność tego WORD-u dla zdających jest 
faktem. Chciałbym, aby te zmiany zo-
stały powielone w innych WORD –ach 
województwa podkarpackiego, na zasa-
dzie przenoszenia dobrych praktyk, któ-
re tu mają już miejsce. Mam nadzieję, 
że to poprawi jakość i komfort zdają-
cych, poprawi też procent zdawalności 
– mówił marszałek Władysław Ortyl. 

Uprzejmi pracownicy Biura Ob-
sługi Klienta, umawianie egzaminów 
przez Internet i telefon, biletomat, któ-
ry pozwala uniknąć kolejek i spraw-
nie załatwić sprawę – to tylko niektóre 
z udogodnień, jakie doceniają klienci 
tarnobrzeskiego WORD-u.

Wielką popularnością cieszy się 
sala symulacji egzaminu teoretycz-
nego. Możliwości, jakie stworzono 
tu kandydatom na kierowców chwali 
Bartek Nizioł z Biłgoraja, który przy-

gotowuje się do egzaminu. Jestem 
pierwszy raz, przyjechałem, żeby po-
ćwiczyć na egzamin i widzę, że to świet-
na sprawa zobaczyć, jak to wygląda 
naprawdę. Pytania są trudne i trzeba 
się nauczyć do nich – oceniał Bartek.

Dziennie tylko z tego udogodnie-
nia korzysta w Tarnobrzegu około 50 
kandydatów na kierowców i samych 
kierowców. Przychodzą osoby, któ-
re chcą sprawdzić swoje umiejętności 
wiedzy teoretycznej po iluś latach ko-
rzystania z samochodu – też im chętnie 
udostępniamy taką możliwość – mówi 
kierownik Wydziału Szkoleń i Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego tarno-
brzeskiego WORD-u, Marek Ożga.

Około 2 tysiące osób co miesiąc 
podchodzi do egzaminów na prawo 
jazdy w tarnobrzeskim WORD-ie. Ko-
lejne plany dyrektora tarnobrzeskiego 
WORD-u dotyczą wdrożenia systemu 
zarządzania jakością ISO 9001 oraz 
uzyskania certyfikatu systemu prze-
ciwdziałania zagrożeniom korupcyj-
nym, który zostanie przyznany przez 
niezależny ośródek certyfikujący.



Nowoczesny, trójczłonowy elektryczny 
zespół trakcyjny ma estetyczne i funkcjonal-
ne wnętrza, klimatyzację, system informacji 
pasażerskiej, windy i miejsca dla wózków. 
Dzięki nowoczesnej technologii jest wyjąt-
kowo cichy. Oprócz walorów estetycznych 
spełnia także najwyższe standardy bezpie-
czeństwa czyniąc podróż nie tylko komfor-
tową, ale co ważne bezpieczną. Jako pierwsi 
mieli okazję przejechać się nim dziennika-
rze, którzy chwalili ładne wnętrze, a także 
rozwiązania techniczne pozwalające np. ko-
rzystać z interentu.

Bardzo fajny, przestronny, wygodny, jest 
internet, jest podpięcie do prądu będzie moż-
na korzystać z laptopa, naładować telefon, 
bardzo fajnie – mówił fotoreporter Patryk 
Ogorzałek.

Robi dobre wrażenie ten pociąg, przede 
wszystkim dlatego, że jest nowy, czysty, ale 
także ze względu na komfort, który oferuje – 
mówił podczas jazdy Adam Cyło.

Pod dużym wrażeniem był także mar-
szałek Władysław Ortyl, który z tej okazji – 

w kolejowej czapce – zamienił się w maszy-
nistę. Jest komfort, jest cisza, spokój. Myślę, 
że pasażerowie także będą zadowoleni – po-
wiedział marszałek.

Nowy pociąg chwalili także mieszkańcy 
Podkarpacia, którzy uczestniczyli w uroczy-
stym przekazaniu, a później w jeździe prób-
nej. Marszałek Władysław Ortyl zapewniał, 
że nie będzie to jedyny taki pociąg, który bę-
dzie woził mieszkańców Podkarpacia, gdyż 
w najbliższych dwóch latach zarząd woje-
wództwa planuje kupić kolejnych sześć po-
jazdów szynowych. Będą one finansowane 
ze środków unijnych. Wartość tych zamó-
wień to blisko 79 mln złotych.

Czas na kolej – myślę, że można powie-
dzieć takie hasło, bo przyszła perspektywa 
finansowa jest nakierowana właśnie na to, 
aby ten ekologiczny, szybki i sprawny trans-
port kolejowy rozwijać – mówił podczas uro-
czystości marszałek Władysław Ortyl.

Nowy pojazd szynowy nosi imię ks. kar-
dynała Adama Kozłowieckiego SJ. Z taką 
prośbą zwróciła się do zarządu wojewódz-

Monika Konopka

Szynobus  
im. Kardynała 
Kozłowieckiego
Nowoczesny, komfortowy i  bezpieczny. Właśnie taki jest Elektrycz-
ny Zespół Trakcyjny 36 WE „Impuls”, który w piątek 13 grudnia o godz. 
13:00 na dworcu PKP w Rzeszowie został oficjalnie przekazany do użyt-
ku. Nowy pociąg w niebiesko-zielonych barwach nawiązujących do logo 
Podkarpacia nosi imię ks. kardynała Adama Kozłowieckiego i od 15 grud-
nia wozi pasażerów na trasie Rzeszów-Przemyśl. A pierwszym maszyni-
stą był sam marszałek!
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twa Fundacja im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckie-
go „Serce bez granic”. Członkowie Fundacji chcieli w ten 
sposób przybliżyć postać kardynała Kozłowieckiego, któ-
ry wywodzi się z Podkarpacia.

Bardzo się cieszę, że zarząd województwa przychy-
lił się do prośby Fundacji Kardynała Kozłowieckiego 
i teraz wszyscy pasażerowie, którzy będą podróżować 
tym pięknym pociągiem, będą mieli okazję zapoznać się 
z tą postacią, z tym niezwykłym misjonarzem, który przez 
61 lat głosił w Afryce ewangelię – powiedział Bogdan 
Romaniuk.

O kardynale Kozłowieckim mówił także ks. Infułat 
Józef Sondej, który poświęcił szynobus: Był to niezwykły 
człowiek, patriota, kandydat na ołtarze.

Kardynał Kozłowiecki urodził się w 1911 roku w Hucie 
Komorowskiej. W 1937 roku przyjął święcenia kapłańskie, 
a później śluby zakonne. W czasie II wojny światowej trafił 
do obozu koncentracyjnego Auschwitz a potem do Dachau. 
Po wojnie wyjechał na misję jezuicką do Afryki. W 1955 
roku przyjął sakrę biskupią, a w 1959 roku został podnie-
siony do godności arcybiskupa archidiecezji Lusaki. W lu-
tym 1998 roku Jan Paweł II wyniósł go do godności kardy-
nalskiej. Zmarł w 2007 roku w Lusace. 
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Beata Adamska

Konkurs  
Bożonarodzeniowy

Konkurs został zorganizowany już 
po raz kolejny przez Samorząd Wo-
jewództwa Podkarpackiego wspól-
nie z Lokalnymi Grupami Działania. 
Jego celem jest prezentacja bogactwa 
podkarpackiej kultury i tradycji Świąt 
Bożego Narodzenia. Wspiera tak-
że rozwój wsi poprzez integrację lo-
kalnego środowiska oraz pobudzanie 
aktywności jej mieszkańców. Konkurs 
promuje również działania związane 
z rozwijaniem wrażliwości estetycznej 
inspirowanej kulturą i folklorem oraz 
wzmacnia poczucie tożsamości.

Do tegorocznej edycji konkursu 
zgłosiło się 26 Lokalnych Grup Dzia-
łania z terenu województwa podkarpa-
ckiego. W tym roku jury oceniało tylko 
w jednej kategorii: stół  wigilijny. Kapi-
tuła konkursowa miała za zadanie wyło-
nić laureatów spośród KGW prezentują-
cych tradycyjne polskie stoły wigilijne. 
Pod uwagę brano ilość potraw na stole, 
powiązanie z tradycją, estetykę, praco-
chłonność i różnorodność potraw, a tak-
że udział zespołu kolędującego.

Zwycięzcami konkursu zostały pa-
nie z Huty Komorowskiej reprezentu-

jące LGD Siedlisko. Drugie miejsce 
zajęła LGD Nowa Galicja, a zaszczyt-
ne trzecie miejsce przypadło LGD Na-
sze Bieszczady.

Konkurs Bożonarodzeniowy jako 
wydarzenie stał się również okazją 
do podsumowania innych przedsię-
wzięć realizowanych przez samorząd 
województwa w 2013 r.

„Piękna Wieś Podkarpacka 2013”
Ideą konkursu „Piękna Wieś Pod-

karpacka” jest wspieranie rozwoju so-
łectw poprzez pobudzanie aktywno-
ści gospodarczej, kształtowanie ładu 
przestrzennego oraz pielęgnowanie 
środowiska naturalnego. Polska wieś 
to źródło wiedzy o obyczajach, trady-
cji, metodach gospodarowania ziemią 
i kulinariach.

Konkurs stanowi element Pod-
karpackiego Programu Odnowy Wsi 
na lata 2011 – 2016. Akces do konkur-
su zgłosiło osiem sołectw: Besko, Gło-
bikowa, Jarocin, Lisie Jamy, Nowy 
Nart, Skrzyszów, Siedleczka, Wielkie 
Oczy. W tym roku tytuł „najpiękniej-
szej” wsi przypadł sołectwu Besko.

„Sołtys Roku Województwa Pod-
karpackiego – Edycja 2013”

Czymże byłaby wieś bez mocne-
go lidera, jakim jest sołtys? Wszyscy 
wiemy, że praca sołtysa to ciężki „ka-
wałek chleba”. Sołtys powinien dbać 
o mieszkańców wsi i zabiegać o to, 
by się integrowali i wspólnie działali 
na rzecz swojej miejscowości. Ci naj-
bardziej oddani są dostępni dla spo-
łeczności 24 godziny na dobę i znają 
ich problemy od podszewki.

W konkursowe szranki o mia-
no „Sołtysa Roku Województwa Pod-
karpackiego 2013” stanęło osiemna-
stu kandydatów. Werdyktem Kapituły 
Sołtysem Roku 2013 został Ryszard 
Strzępek z sołectwa Różanka w Gmi-
nie Wiśniowa. Kapituła wyróżniła 
także: Józefę Ćwik sołtysa sołectwa 

Trudno znaleźć osobę, u  której Święta Bożego Narodzenia 
nie wywołują pozytywnych emocji. Kto nie lubi świątecznych 
przygotowań, zapachu choinki, karpia i  barszczyku? Święta 
Bożego Narodzenia to czas, na który czeka się przez cały rok. 
To święta bardzo rodzinne, zwykle spędzane w gronie najbliż-
szych – sięgające tradycjami dawnych czasów. Święta najważ-
niejsze dla Polaków i  jednocześnie najbogatsze w tradycje lu-
dowe. Z Wigilią łączy się wiele wierzeń i tradycji, połączonych 
wspólną ideą – przeżywaniem narodzin Boga. Co z tego nastro-
ju zostało dzisiaj? Kto dzisiaj wnosi do pokoju snopy zboża na 
urodzaj, niesie opłatek do obory dla zwierząt, które ponoć tej 
szczególnej nocy mówią ludzkim językiem? Wiele zwyczajów 
przestrzegamy do dzisiaj, ale nie znamy ich znaczenia. Te zwy-
czaje samorząd województwa stara się przybliżać poprzez Kon-
kurs Bożonarodzeniowy.
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Gumniska w gminie Dębica, Ryszar-
da Balawendra sołtysa sołectwa Bia-
łoboki w gminie Gać, Małgorzatę 
Drewniak sołtysa sołectwa Futoma 
w gminie Błażowa, Andrzeja Budzika 
sołtysa sołectwa Skrzyszów w gminie 
Ostrów, Aleksandrę Rysz sołtysa sołe-
ctwa Posada Zarszyńska w gminie Zar-
szyn, Marię Rzucidło sołtysa sołectwa 
Nowa Wieś w gminie Trzebownisko, 
Mieczysława Wąchałę sołtysa sołe-
ctwa Wojkówki w gminie Wojaszówka 
oraz Halinę Rączkę sołtysa sołectwa 
Siedleczka w gminie Kańczuga.

„Podkarpacki Program Odnowy 
Wsi na lata 2011-2016”

29 listopada 2011 roku, Zarząd 
Województwa Podkarpackiego pod-
jął decyzję o realizacji Podkarpackie-
go Programu Odnowy Wsi na lata 
2011 – 2016. Odnowy uczyliśmy się 
od najlepszych. Liderzy z Opolszczy-
zny i Dolnego Śląska pokazali nam, 
że to właśnie wspólna, ciężka praca 
mieszkańców wsi jest fundamentem 
programu. Po przeprowadzonych war-
sztatach w sołectwach, które zgłosiły 
swój udział w tym programie, wiedzie-

liśmy już jaki obrać kierunek działania. 
Wszystkie wsie biorące udział w pro-
gramie wykazały się ogromną chęcią 
współpracy, niezmierzonymi zasobami 
sił do pracy oraz chęcią integracji.

Środki finansowe z programu były 
wykorzystywane na różnego rodzaju 
zadania. Zarząd Województwa Pod-
karpackiego postanowił wyróżnić oraz 
nagrodzić te sołectwa, które zrealizo-
wały je najlepiej oddając ideę Odno-

wy Wsi, czyli wzajemne wspieranie 
społeczności lokalnych, pobudzenie 
aktywności mieszkańców do wspól-
nej pracy na rzecz swojej miejscowo-
ści oraz rozwój tożsamości wiejskiej. 
Są nimi:

Sołectwo Obarzym (Gmina Dyd-
nia) za realizację zadania pod nazwą: 
Adaptacja niewykorzystanych po-
mieszczeń szkoły na potrzeby orga-
nizacji wiejskich,

Sołectwo Basznia Dolna (Gmi-
na Lubaczów) za realizację zadania 
pod nazwą: Modernizacja przestrze-
ni wiejskiej w miejscowości Basz-
nia Dolna poprzez rozbudowę placu 
grillowego oraz otoczenia – etap II

Sołectwo Kraczkowa (Gmina 
Łańcut) za realizację zadania pod na-
zwą: Kraczkowska zagroda regio-
nalna – wykonanie planu zagospoda-
rowania terenu przeznaczonego pod 
zagrodę, remont ogrodzenia oraz 
prace renowacyjne przy zgromadzo-
nych eksponatach,

Sołectwo Nowa Wieś (Gmina 
Trzebownisko) za realizację zadania 
pod nazwą: Dzień dobrego sąsiada,

Sołectwo Zbydniów (Zaleszany) 
za realizację zadania pod nazwą: Na-
sza mała ojczyzna – Zbydniów.

W 2013 r. Samorząd Wojewódz-
twa przeznaczył na realizację progra-
mu 875 tys. zł.

Zwycięzcy konkursów i wyróżnie-
ni otrzymali nagrody rzeczowe ufun-
dowane w ramach środków będących 
w dyspozycji Sekretariatu Regionalne-
go KSOW oraz z budżetu Samorządu 
Województwa Podkarpackiego.
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Barbara Dudek

Stypendia dla doktorantów  
– podsumowanie programu

Projekt realizowany był w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki 2007 – 2013. Rozpoczął się w 2009 
r. a zakończył 31 grudnia 2013 r. Jego 
wartość, która początkowo wynosi-
ła 20 mln zł, ostatecznie ze względu 
na powstałe oszczędności, wyniosła 
16,9 mln zł. Źródła finansowania pro-
jektu to: Europejski Fundusz Społecz-
ny – 85%, budżet państwa – 7,5%, bu-
dżet Województwa Podkarpackiego 
– 7,5%

Kiedy w 2009 roku rozpoczynali-
śmy pracę nad programem, postawi-
liśmy przed sobą bardzo trudne za-
danie. Z jednej strony niezmiernie 
ważnym celem było dla nas realne 
wsparcie finansowe osób, które podej-
mują się realizacji badań naukowych 
w ramach prac doktorskich i wzmoc-
nienie przez to regionalnych kadr go-
spodarki i instytucji naukowo – ba-
dawczych. A z drugiej strony, samo 
wsparcie finansowe to nie wszystko – 
istotne było celowe ukierunkowanie 
pomocy na badania naukowe, które 
w rzeczywisty sposób będą skutkować 
wdrożeniem nowych technologii i in-
nowacyjnych rozwiązań w podkarpa-
ckich przedsiębiorstwach – tłumaczy 
wicemarszałek Jan Burek.

Podczas konferencji przedstawio-
ne zostały nie tylko założenia projektu, 
ale także wyniki jego realizacji. Celem 
ogólnym było zwiększenie transferu 
wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery 
B+Rz przedsiębiorcami. Projekt miał 
służyć wzmocnieniu konkurencyjno-
ści, innowacyjności i rozwoju gospo-
darczego regionu.

Za cel postawiliśmy sobie i dokto-
rantom, aby wszystkie prace doktorskie 
objęte wsparciem ściśle wiązały się 
z potrzebami konkretnych firm i insty-
tucji, które deklarowały potrzebę i chęć 
współpracy z doktorantami ubiegają-

W  Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca rea-
lizację projektu Podkarpacki fundusz stypendialny dla dokto-
rantów. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele świata nauki 
i biznesu, eksperci, doktoranci i ich promotorzy, przedstawicie-
le Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz inne osoby 
zainteresowane wynikami projektu oraz możliwościami dofi-
nansowania badań naukowych w kolejnej perspektywie finan-
sowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Zarząd Wojewódz-
twa Podkarpackiego reprezentował wicemarszałek Jan Burek.
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cymi się o stypendia. Naszym celem 
była też promocja współpracy między 
biznesem a światem nauki – aby ba-
dania naukowe nie służyły tylko uzy-
skiwaniu kolejnych stopni czy tytułów 
naukowych, ale żeby przysłużyły się fir-
mom z regionu, działającym w obsza-
rach kluczowych dla gospodarki wo-
jewództwa podkarpackiego – mówił 
wicemarszałek Jan Burek.

W ciągu całego okresu realiza-
cji projektu wpłynęło 325 wniosków 
o przyznanie stypendium. 

Stypendium w ramach projektu 
mogło zostać przyznane na okres 1, 
2 lub 3 lat akademickich. Pełne sty-

pendium roczne opiewało na kwo-
tę 40 800 zł, stypendium dwuletnie 
– 81 600 zł, a stypendium trzyletnie 
– 122 400 zł.

Na tym etapie realizacji projektu 
można już formułować osiągnięte re-
zultaty:
• 229 przyznanych stypendiów z 233 

założonych,
• 83 obronione prace doktorskie,
• 231 publikacji ujętych w czasopis-

mach z listy ministerialnej,
• 15 wdrożeń rozwiązań technolo-

gicznych lub organizacyjnych pre-
zentowanych w pracach doktor-
skich.

Podczas konferencji przedstawio-
ne zostały również efekty prac doktor-
skich trzech uczestników projektu oraz 
wpływ uczestnictwa w projekcie na re-
alizację tych prac.

Ostatnim punktem konferencji 
było przedstawienie możliwości ubie-
gania się o środki na badania nauko-
wew kolejnej perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 
Na podstawie zaprezentowanych da-
nych stwierdzić można, że wraz z za-
kończeniem projektu stypendialnego 
nie kończą się możliwości dofinanso-
wania badań naukowych, co uczestnicy 
konferencji przyjęli bardzo pozytywnie.
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Daniel Kozik

Strategia karpacka 
to konieczność…

Przedstawiciele Komisji Europej-
skiej, Komitetu Regionów, prezyden-
cji litewskiej w UE, ministerstw i lokal-
nych samorządów wszystkich państw 
karpackich, dyskutowali w grudniu 
w Parlamencie Europejskim o stra-
tegii makroregionalnej Unii Europej-
skiej dla regionu Karpat. Konferencja 
została zorganizowana z inicjatywy 
posła do Parlamentu Europejskie-
go Tomasza Poręby. Samorząd Woje-
wództwa Podkarpackiego reprezento-
wał marszałek Władysław Ortyl.

Karpaty obejmują najbiedniejsze 
tereny Unii Europejskiej, które boryka-
ją się z problemami porzucania ziemi, 
dużych migracji ludności wynikają-
cych z braku perspektyw zawodowych 
w regionie, deforestacji, nadmierne-
go zanieczyszczenia środowiska, nad-
miernej eksploatacji zasobów natural-
nych, niedoborów infrastrukturalnych. 
Strategia karpacka to wyjątkowa szan-
sa na wyrównanie, wciąż kolosalnych, 
różnic rozwojowych między poszcze-
gólnymi regionami – mówił podczas 
debaty Poseł do Parlamentu Europej-
skiego Tomasz Poręba.

Europoseł przypomniał, że kon-
ferencja jest jego kolejną inicjatywą 
na rzecz utworzenia strategii karpa-
ckiej – Kilka tygodni temu w Parla-
mencie Europejskim po raz pierwszy 
odbyła się debata na temat przyszło-
ści regionu karpackiego, dziś po raz 
kolejny spotykamy się, by rozmawiać 
o przyszłości Karpat. Wskazywał jed-
nocześnie, że Karpaty są spójnym ob-
szarem, wymagającym szczególnej 
uwagi ze strony Unii Europejskiej oraz 
skoordynowanego wsparcia w ramach 
polityki europejskiej. Region ten ni-
gdy nie znajdował się w obszarze zain-
teresowań Parlamentu Europejskiego, 
swoje strategie mają regiony Duna-
ju, Bałtyku i trwają właśnie prace 
nad strategią dla Morza Adriatyckie-

go i Morza Jońskiego. Mam nadzieję, 
że przyjdzie wreszcie czas na Karpaty, 
by także miały osobną strategię rozwo-
ju. Chciałbym również, by Podkarpacie 
było regionem wiodącym we wszyst-
kich działaniach służących rozwojowi 
Karpat – mówił Tomasz Poręba.

Marszałek Województwa Podkar-
packiego Władysław Ortyl zaznaczył, 
że strategia karpacka stanowi ważny 
element rozwoju Podkarpacia – Sa-
morząd Województwa Podkarpackie-
go przyjął strategię rozwoju regional-
nego, w której jest wyraźne odniesienie 
do konieczności uchwalenia i wdroże-
nia strategii karpackiej. To samo do-
tyczy Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Marszałek Władysław Ortyl 
dodał, że niedawno zarząd wojewódz-
twa podkarpackiego podjął uchwa-
łę, w której zwraca się o przystąpienie 
do prac, umożliwiających wprowadze-
nie strategii karpackiej.

O konieczności współpracy karpa-
ckiej przekonywał również Vicente Ro-
driguez Saez z departamentu ds. poli-
tyki regionalnej Komisji Europejskiej 
– Współpraca regionalna w Karpatach 
jest bardzo ważna z punktu widzenia 
nowej współpracy w polityce spójności 
– mówił Saez. Wskazywał, że zarówno 
strategia dunajska jak i bałtycka przynio-

sły bardzo dobre rezultaty. Zaznaczył, 
że powstanie strategii to przede wszyst-
kim potrzeba ogromnego zaangażowa-
nia politycznego ze strony wszystkich 
państw, które chcą być jej uczestnikami.

Znaczenie strategii karpackiej pod-
kreślała także Danuta Hübner – Spotka-
liśmy się tu dziś, by omówić potencjał 
regionu karpackiego. Potencjał, który 
można obudzić poprzez tę wzmocnioną 
współpracę. Ważne jest, by to czynić 
w ramach strategii karpackiej. Istnie-
je ogromny kapitał współpracy, na któ-
rym można budować w tym regionie, 
stąd też warto jest pokusić się o jesz-
cze większe zacieśnienie współpra-
cy o wspólną wizję, wspólną strategię, 
ponieważ już przed kilkoma laty zda-
liśmy sobie sprawę z tego, że wspólne 
wyzwania to również wspólne szanse.

Biorący udział w konferencji Ry-
szard Legutko – Poseł do PE, wskazy-
wał na ogromne bogactwo historyczne 
obszaru Karpat, sięgające jeszcze cza-
sów I Rzeczpospolitej oraz wielki ka-
pitał ludzki tego regionu. W tej kwestii 
głos zabrał także euro poseł Tomasz 
Poręba – To jest wielka wartość, któ-
ra jest wartością deficytową, gdy spoj-
rzymy na Europę współczesną. Trzeba 
ją rozwijać i strzec przed nadmierną 
inżynierią społeczną.
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Monika Konopka

Debata ze studentami
Jak walczyć o unijne pieniądze 

na rozwój regionalny? To temat de-
baty zorganizowanej przez Koło 
Naukowe Politologów Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego. W spotkaniu 
ze studentami wziął udział marsza-
łek Władysław Ortyl, który mówił 
o najważniejszych sprawach doty-
czących rozwoju Podkarpacia.

Na spotkaniu marszałek mówił 
studentom między innymi o Strategii 
Rozwoju Województwa, o rozpoczę-
tych właśnie konsultacjach dotyczą-
cych projektu Regionalnego Programu 
Operacyjnego, a także o wyzwaniach 
związanych z nową perspektywą finan-
sową, która będzie się różnić od obec-
nej, która dobiega końca. Marszałek 
dużo miejsca poświęcił także kwe-
stiom dotyczącym możliwości rozwoju 
Podkarpacia. Objaśniał też studentom 
procedury związane z pozyskiwaniem 
funduszy unijnych.

Podczas debaty studenci pytali 
nie tylko o sprawy dotyczące fundu-
szy unijnych, ale także innych kwestii, 
między innymi przewozów regional-
nych, „janosikowego” czy łączników 
autostradowych. Studenci mówili, 
że przyszli na spotkanie nie tylko z ra-
cji zainteresowań związanych z wybra-

nym kierunkiem studiów, ale dlatego, 
że sprawy regionu są dla nich ważne, 
gdyż mają wpływ na ich przyszłość, 
szczególnie na to czy znajdą w przy-
szłości pracę.

Po skończonym spotkaniu marsza-
łek Władysław Ortyl mówił, że jest za-
dowolony z debaty, z pytań, które pa-
dały, bo świadczyły o zainteresowaniu 
młodych ludzi aktualnymi sprawami re-
gionu. Marszałek powiedział również, 
że takie spotkania to dobry sposób, 
by dotrzeć do studentów z ważnymi in-
formacjami o samorządzie i podejmo-
wanych przez niego działaniach.

Ta debata była bardzo ważna, 
ja się z niej bardzo cieszę. Nam zależy 
na ludziach młodych, żeby nie wyjeż-
dżali z tego województwa, a jak będą 
wiedzieli co tu może się wydarzyć po-
zytywnego, to będą ważyli swoje de-
cyzje. Nie tylko motywacją finansową 
należy ich zatrzymywać, ale także in-
formacją i promocją regionu – mówił 
marszałek.

Kierownik Katedry Politologii, 
dr Agnieszka Pawłowska, powiedzia-
ła, że spotkanie z marszałkiem zosta-
ło zorganizowane nie tylko po to, aby 
studenci mogli porozmawiać z mar-
szałkiem i od gospodarza wojewódz-

twa dowiedzieć się o najważniejszych 
sprawach dotyczących samorządu, ale 
także po to, by urozmaicić formułę wy-
kładów.

W szkolnictwie są bardzo poważ-
ne zmiany. Trzeba więcej praktycznych 
informacji przekazywać, mniej teorii. 
W kwestiach środków unijnych mar-
szałek jest ekspertem, dlatego go za-
prosiliśmy – powiedziała Pawłowska.

Debata tak spodobała się studen-
tom, że zaprosili marszałka na kolejne 
takie spotkanie.

171/2014



Aleksandra Gorzelak-Nieduży

Unijne Perły Podkarpacia  
rozdane

To że firmy, instytucje, organiza-
cje i samorządy dostają od nas do-
finansowanie unijne jest pewnego 
rodzaju wyróżnieniem. Ale to jest wy-
różnienie, na które one zasłużyły, 
bo musiały opracować wniosek, mieć 
pomysł, a także środki na wkład włas-
ny. To, że chcemy wyróżnić najlepszych 
to jest pochwała dobrych praktyk, aby 
te dobre praktyki zostały powielone 
w innych miejscach, przez inne instytu-
cje. Dla nas to jest ważne i cieszy nas, 
że tych 5 projektów zostało wyróżnio-
nych. One będą dobrze służyły na przy-
szłą perspektywę finansową – mówił 
o konkursie i jego zwycięzcach mar-
szałek Władysław Ortyl.

W tym roku do konkursu zgłoszono 
ponad 70 inicjatyw i inwestycji. Inter-

nauci swoimi głosami wybrali spośród 
nich 5 najciekawszych.

W kategorii projektów społecz-
nych „Unijną Perłę” wywalczył pro-
jekt „Ku przyszlości” – Stowarzysze-
nia Ku przyszłości. Za prawie 2 mln 
300 tysięcy złotych dofinansowania 
z programu Kapitał Ludzki we wsi 
Partynia (gmina Radomyśl Wielki) ot-
worzono ośrodek przedszkolny. Dało 
to dzieciom z tej miejscowości szanse 
na udział w różnych formach edukacji 
przedszkolnej. Uczestnictwo w projek-
cie było bezpłatne.

Wśród przedsiębiorców „Unijna 
Perła” powędrowała do firmy Olimp La-
boratories z Nagawczyny, która z RPO 
WP dostała półtora miliona złotych do-
finansowania. Dzięki pieniądzom mo-

żemy wdrażać nowoczesne technologie 
i nowoczesne rozwiązania, także mar-
ketingowe. Dzięki projektowi rozpoczę-
liśmy produkcje innowacyjnych środ-
ków specjalistycznego przeznaczenia 
żywieniowego i suplementów diety – nie 
ukrywała Gertruda Biruś – Marszałek 
dyrektor firmy Olimp Laboratories.

W kategorii projektów dotyczą-
cych turystyki i kultury rywalizowały 
Centrum Dziedzictwa Szkła z Krosna, 
Zamek Kazimierzowski z Przemyśla, 
Wzgórze Zamkowe z Sanoka i Kreso-
wa Osada z Lubaczowa. Wygrała Kre-
sowa Osada, w ramach której powstał 
ośrodek tworzący i promującym pro-
dukty regionalne i tradycyjne w Basz-
ni Górnej. Dofinansowanie projektu 
w ramach RPO WP wyniosło ponad 3 
mln 800 tysięcy złotych. Ta cała ofer-
ta ma być ofertą turystyczną, ale ma też 
aktywizować gospodarczo teren, w któ-
rym mieszkamy. To znaczy ma uak-
tywniać podmioty, które już istnieją, 

Podkarpackie zmienia swoje oblicze dzięki funduszom unij-
nym – to słowa uczestników drugiej edycji konkursu „Unijne 
Perły Podkarpacia”, który promuje inicjatywy realizowane w re-
gionie z pomocą unijnych pieniędzy.
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na przykład firmy produkujące żyw-
ność tradycyjną do współpracy z Kreso-
wą Osadą, bo chcemy, aby Osada była 
miejscem, gdzie produkuje się żywność, 
miód – zdradzał szczegóły Wiesław Ka-
pel, wójt gminy Lubaczów.

Jako najciekawszy projekt infra-
struktury technicznej i publicznej wy-
grało Regionalne Centrum Nowo-
czesnych Technologii Wytwarzania 
w Mielcu. Inwestycja kosztowała po-
nad 15 mln złotych, z czego ponad 13 
mln to wsparcie z RPO WP. Dzięki 
temu powstała infrastruktura edukacyj-
na, służąca kształceniu praktycznemu 
w zakresie nowoczesnych technologii 
wytwarzania. W 10 nowocześnie wy-
posażonych laboratoriach odbywają 
się specjalistyczne zajęcia dydaktycz-
ne, służące kształceniu młodzieży oraz 
dorosłych. Laboratoria mogą także być 
wykorzystywane do prowadzenia pod-
stawowej działalności naukowej.

W ostatniej z kategorii dotyczącej 
projektów ochrony środowiska i re-
witalizacji nagrodzono projekt kroś-
nieńskiego MPGK. Za ponad 40 mln 
złotych, w tym 11 i pół miliona dofi-
nansowania ze środków programu In-
frastruktura i Środowisko wybudowa-
no nowy budynek elektrociepłowni 
i zainstalowano nowy blok kogenera-
cyjny ciepła i energii elektrycznej opa-
lany biomasą.
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Mikołajkowe prezenty  
od zarządu województwa

Do Urzędu Marszałkowskiego zawitał Mikołaj w towarzy-
stwie dwóch Śnieżynek. Stąd z workiem pełnym prezentów Mi-
kołaj wyruszył do dzieci z Podkarpacia.

Mikołajowi towarzyszył Wojciech Buczak – Przewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który rozdał pre-
zenty małym pacjentom z Podkarpackiego Hospicjum dla Dzie-
ci w Rzeszowie. Z kolei wicemarszałek Lucjan Kuźniar, razem 
z Mikołajem i Śnieżynkami, obdarował prezentami uczniów 
Zespołu Szkół przy Szpitalu wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. 
Dzieci czekały na Mikołaja i z tej okazji przygotowały ciekawe 
przedstawienie, w którym pokazały, jak wygląda codzienna nau-
ka w szpitalnej szkole.

Mikołajkowe prezenty od samorządu województwa trafiły 
także do Domu Samotnej Matki w Rzeszowie, Domu Dziecka 
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Krośnie 
oraz do tamtejszego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia 
Sióstr Św. Józefa. W Krośnie prezenty wręczał w imieniu samo-
rządu województwa Tadeusz Pióro.  Z prezentami był także mar-
szałek Władysław Ortyl, który wręczył je dzieciom ze świetlicy 
profilaktyczno-wychowawczej Lumen w Mielcu.
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Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Samodzielne malowanie bombek choin-
kowych przy asyście artystów z Krosna szybko stało się nie lada atrakcją całego 
wieczoru.
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Nasza ryba nie tylko od święta
Zupa krem z suma i karpia, rolada z pstrąga ze śliwką kalifornijską w ginie, pul-
pety rybne w galarecie, galaretka śmietankowa z pstrąga z koperkiem, rolada 
z karpia według przepisu z kuchni hrabiego Dolańskiego – to tylko niektóre 
smakołyki zaprezentowane w czasie konkursu „Nasza ryba nie tylko od świę-
ta”, który zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 
Zwycięzcom nagrody wręczył Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
Lucjan Kuźniar.
W  czasie konkursu zaprezentowało się 9 wystawców, z  terenów działania 
dwóch Lokalnych Grup Rybackich: „Starzawa” oraz „Puszcza Sandomierska”, 
które istnieją na terenie Województwa Podkarpackiego. W komisji oceniającej 
przygotowane potrawy znaleźli się dziennikarze, redaktorzy naczelni podkar-
packich gazet, znawcy tradycji regionalnej kuchni. Komisji przewodniczyła 
Jolanta Danak – Gajda z Polskiego Radia Rzeszów.
Pierwsze miejsce w  konkursie zajęła Grupa wędkarska „Przynęta” 
ze Starzawy za danie z suma „Summa summarum czyli fuzja smaków”. Drugie 
miejsce przypadło Marii Wdowiak i Zajazdowi „Olszynka” ze Skopania za „Karpia 
z borowikami”. Na trzecim miejscu znalazł się „Pstrąg wędzony” Ośrodka Zary-
bieniowego Wołkowyja Okręgu PZW w Krośnie. Wszyscy uczestnicy konkursu 
zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz statuetkami szklanych 
ryb, które mają inspirować do tworzenia kolejnych rybnych kulinariów.
Wicemarszałek Lucjan Kuźniar mówił, że za sprawą Programu Operacyjne-
go,, Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i  nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013’’ mieszkańcy terenów zależnych od rybołówstwa mogą 
pozyskiwać pieniądze na rozwój swojej działalności. W naszym regionie na ten 
program mamy kwotę prawie 23 mln złotych, a samorząd województwa pełni 
rolę Instytucji Pośredniczącej, dokonując ostatecznej weryfikacji składanych 
wniosków oraz zawierając umowy z  beneficjentami na realizację poszcze-
gólnych operacji. Dotychczasowe zaangażowanie wykorzystania dostępnych 
środków pozwala żywić nadzieję, że do końca okresu programowania uda się 
wykorzystać posiadane przez nas środki w pełnym zakresie – powiedział wice-
marszałek Lucjan Kuźniar.

Celem konkursu było propagowanie pozytywnego wpływu spożywania ryb 
i przetworów rybnych na organizm człowieka, rozwijanie świadomości kon-
sumentów, by chętniej sięgać po ryby słodkowodne.
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II spotkanie rektorów podkarpackich uczelni
Wicemarszałek Jan Burek spotkał się z rektorami szkół wyższych z Podkarpa-
cia, aby przekazać informacje dotyczące przyszłej perspektywy finansowej 
i możliwości pozyskiwania pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego 
2014-2020 oraz z  programów krajowych. Omawiając projekt RPO wicemar-
szałek prosił rektorów do zgłaszania uwag, mówiąc: Przyszła perspektywa 
będzie się znacznie różniła od obecnej. Mamy znacznie więcej pieniędzy niż 
w perspektywie 2007-2013, ale trudniej będzie z nich skorzystać, bo nie będą 
to pieniądze typowo na inwestycje, jak to było dotychczas.
Wicemarszałek mówił, że w  ramach RPO 2014-2020 uczelnie będą mogły się 
starać o  pieniądze na wspieranie badań naukowych, rozwój technologiczny 
i  innowacje, a  także na poprawę jakości szkolenia, w  tym głównie szkolenia 
zawodowego. W ramach II osi Cyfrowe Podkarpacie uczelnie będą mogły z kolei 
sięgać po pieniądze na cyfryzację bibliotek. Do wzięcia będą także pieniądze 
z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na badania naukowe, rozwój tech-
nologii i  innowacji, a  także na szkolenia w  sektorach rolnym i  leśnym. Dodał, 
że uczelnie będą mogły liczyć na pieniądze z budżetu samorządu województwa, 
w którym zaplanowano 800 tysięcy na dotacje celowe na zakupy inwestycyj-
ne. Po raz pierwszy w 2014 roku samorząd planuje także przyznać stypendia dla 
najzdolniejszych studentów, którzy chcą się uczyć i mieszkać na Podkarpaciu.
Na początek przeznaczyliśmy na ten cel 200 tysięcy złotych, nie jest to dużo, ale liczy-
my, że uda się zwiększyć tę kwotę, kiedy pozyskamy dotacje z  funduszy unijnych. 
Ja już pracuję nad takim dużym projektem systemowym – tłumaczył wicemarszałek 
– poprzez ten fundusz stypendialny chcemy zachęcić młodych, zdolnych ludzi do stu-
diowania na Podkarpaciu, a także do tego, żeby tu zostali.
Wicemarszałek zwrócił się także do rektorów z propozycją stworzenia Strategii 
Rozwoju Szkolnictwa Wyższego – byłby to dokument, w  którym zostałyby 
określone kierunki rozwoju podkarpackich uczelni w  oparciu o  dane demogra-
ficzne i inne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie szkół wyższych. Niektóre 
województwa pracują już nad takimi opracowaniami, my też powinniśmy, ale bez 
zaangażowania uczelni samorząd sam tego nie zrobi– przekonywał wicemarszałek.
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