
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 
 

„Aglomeracja Rzeszowska” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa  

za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego  
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 



Wprowadzenie 
AGLOMERACJA 2020 – wizje rozwoju Polskich i Słowackich obszarów 
funkcjonalnych po 2013 roku”  jest to projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika 
Słowacka 2007 – 2013.  

Wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Samorządów 
Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”.  

Partnerem zagranicznym projektu jest Karpatsky Euroregion Slovensko-
Sever. 
  
Termin realizacji projektu: od kwietnia 2013 r. do końca marca 2014 r. 
  
Wartość projektu: 58 630,00 EURO 
Dofinansowanie z EFRR: 49 835,50 EURO 
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 5 863,00 EURO 
 



Cele projektu 



Głównym celem projektu jest nawiązanie  
i wzmocnienie współpracy rozwojowej pomiędzy 

organizacjami samorządowymi  
z polskiej i słowackiej strony euroregionu 

karpackiego. 

  
 



Bezpośrednie cele to: 
 • Analiza i diagnoza struktur i potencjałów rozwojowych 

organizacji samorządowych z polskiej i słowackiej strony 
euroregionu karpackiego. 
  
• Stworzenie stałej platformy współpracy terytorialnych 
organizacji samorządowych z polskiej i słowackiej strony 
euroregionu karpackiego. 
  
• Nabycie wiedzy z zakresu polityki spójności UE w nowej 
perspektywie finansowej, nowego wymiaru wdrażania polityk 
publicznych, programów EWT w nowej perspektywie 
finansowej, tworzenia partnerstw i programów współpracy 
transgranicznej przez 30 pracowników samorządowych z polskiej 
i słowackiej strony euroregionu karpackiego. 
  
• Wypracowanie strategicznych kierunków rozwoju 
współpracy transgranicznej samorządów z polskiej i słowackiej 
strony euroregionu karpackiego na  lata 2014-2020. 

 



 
W projekcie grupę docelową na poziomie 
instytucjonalnym stanowić będzie sześć organizacji 
samorządowych: 
 
• Polska: 4 
• Słowacja: 2 
 
Będą to, po polskiej stronie stowarzyszenia 
samorządów takie jak Aglomeracja Rzeszowska czy 
funkcjonujące w ramach Leadera Lokalne Grupy 
Działania, natomiast po słowackiej stronie 
mikroregiony.  
 



Na poziomie indywidualnym grupę docelową 
projektu stanowić będzie 30 pracowników 
samorządów i organizacji samorządowych: 
 
• Polska: 20 
• Słowacja: 10 
 
Będą to pracownicy szczebla kierowniczego  
oraz wydziałów zajmujących się planowaniem 
strategicznym oraz rozwojem. 



W wyniku realizacji projektu: 
 

 Instytucje podniosą swoja zdolność do planowania  
i rozwoju współpracy polsko-słowackiej w nowej 
perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach 
obszarów funkcjonalnych. 
 

Wyznaczą płaszczyzny i kierunki współpracy 
rozwojowej oraz opracują i przyjmą do realizacji plany 
operacyjne. 
 

Uczestnicy indywidualnie nabędą wiedze  
i umiejętności z zakresu budowania współpracy 
instytucjonalnej samorządów, określania kierunków  
i narzędzi budowania polityki rozwoju, założeń 
polityki spójności oraz mechanizmów funkcjonowania 
środków UE w nowej perspektywie finansowej. 



PRZEWIDZIANE DZIAŁANIA: 
 

• Zarządzanie projektem i promocja. 
 

• Ewidencja i inwentaryzacja struktur organizacji 
samorządowych PL i SK. 
 

• Opracowanie witryny internetowej projektu oraz 
filmu promocyjnego.  
 

• Szkolenia pracowników jednostek samorządu 
terytorialnego i organizacji zrzeszających te jednostki. 
 

• Opracowanie strategii współpracy na lata 2014-2020. 
 

• Konferencja podsumowująca projekt. 
 


