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WprowadzenieWprowadzenie
AGLOMERACJA 2020 – wizje rozwoju Polskich i Słowackich obszarów
funkcjonalnych po 2013 roku” jest to projekt współfinansowany przez Unięfunkcjonalnych 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.Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.

Wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 
„Aglomeracja Rzeszowska”. 

Partnerem zagranicznym projektu jest Karpatsky Euroregion Slovensko-Sever.Partnerem zagranicznym projektu jest Karpatsky Euroregion Slovensko-Sever.

Termin realizacji projektu: od kwietnia 2013 r. do końca maja 2014 r.

Wartość projektu: 58 630,00 EURO
Dofinansowanie z EFRR: 49 835,50 EURO

5 863,00 EURO
Dofinansowanie z EFRR: 49 835,50 EURO
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 5 863,00 EURO

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



Głównym celem projektu jest nawiązanie Głównym celem projektu jest nawiązanie 
i wzmocnienie współpracy rozwojowej pomiędzy 

organizacjami samorządowymi organizacjami samorządowymi 
z polskiej i słowackiej strony euroregionu z polskiej i słowackiej strony euroregionu 

karpackiego.

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



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 perspektywiepublicznych, programów EWT w nowej perspektywie
finansowej, tworzenia partnerstw i programów współpracy
transgranicznej przez 30 pracowników samorządowych z polskiej itransgranicznej przez 30 pracowników samorządowych z polskiej i
słowackiej strony euroregionu karpackiego.

Wypracowanie strategicznych kierunków rozwoju współpracyWypracowanie strategicznych kierunków rozwoju współpracy
transgranicznej samorządów z polskiej i słowackiej strony euroregionu
karpackiego na lata 2014-2020.
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Przewidziane działania:Przewidziane działania:

1. Zarządzanie projektem i promocja.1. Zarządzanie projektem i promocja.

2. Ewidencja i inwentaryzacja struktur organizacji
samorządowych PL i SK.samorządowych PL i SK.

3. Opracowanie witryny internetowej projektu oraz filmu
promocyjnego.promocyjnego.

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

5. Opracowanie strategii współpracy na lata 2014-2020.

6. Konferencja podsumowująca projekt.6. Konferencja podsumowująca projekt.
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DZIAŁANIA ZREALIZAOWANE: DZIAŁANIA ZREALIZAOWANE: 

I. Opracowanie witryny internetowej projektu pod
adresem: www.aglomeracjarzeszowska.pl oraz

I. Opracowanie witryny internetowej projektu pod
adresem: www.aglomeracjarzeszowska.pl oraz
wydanie materiałów promocyjnych projektu –
długopisy, teczki, torby, ulotki (maj 2013 r.)długopisy, teczki, torby, ulotki (maj 2013 r.)

II. Badania i analizy potencjałów rozwojowych
samorządów – powołanie ekspertów, pana Krzysztofasamorządów – powołanie ekspertów, pana Krzysztofa
Kaszubę (po stronie polskiej) oraz pana Róberta
Bučko (po stronie słowackiej) a także zespoły robocze
do prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji struktur
Bučko (po stronie słowackiej) a także zespoły robocze
do prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji struktur
samorządowych celem wydania raportu
(maj – wrzesień 2013 r.)(maj – wrzesień 2013 r.)
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III. Szkolenia w Rzeszowie:III. Szkolenia w Rzeszowie:
sierpień, październik  2013 r.

1. „Nowy wymiar wdrażania polityk publicznych –

obszar funkcjonalny, założenia, mechanizmy finansowania”obszar funkcjonalny, założenia, mechanizmy finansowania”

2. „Polityka spójności Unii Europejskiej 
w nowej perspektywie finansowej” w nowej perspektywie finansowej” 

3. „Programy EWT w nowej perspektywie finansowej”3. „Programy EWT w nowej perspektywie finansowej”

4. „Partnerstwa i programy współpracy 
transgranicznej – narzędzia tworzenia, zarządzania transgranicznej – narzędzia tworzenia, zarządzania 
i realizacji projektów rozwojowych”
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Szkolenia w SninieSzkolenia w Sninie
na Słowacji
październik 2013 r.październik 2013 r.
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IV. Opracowanie strategii współpracyIV. Opracowanie strategii współpracy
transgranicznej pomiędzy „Aglomeracjątransgranicznej pomiędzy „Aglomeracją
Rzeszowską” a Krajem Preszowskim

(listopad – luty)(listopad – luty)

V. Przygotowanie filmu promocyjnego projektu
(styczeń, luty) oraz wyemitowanie go(styczeń, luty) oraz wyemitowanie go
w telewizji regionalnej w Rzeszowie
i Sninie (marzec 2014 r.)i Sninie (marzec 2014 r.)
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VI. Ostateczna redakcja i druk Strategii
Współpracy Tansgranicznej na lata 2014 –Współpracy Tansgranicznej na lata 2014 –
2020 (kwiecień – maj 2014 r.)

VII. Konferencja podsumowująca projekt –VII. Konferencja podsumowująca projekt –
prezentacja i uroczyste przyjęcie strategii
oraz podpisanie porozumienia o współpracyoraz podpisanie porozumienia o współpracy
rozwojowej samorządów uczestniczącychrozwojowej samorządów uczestniczących
w projekcie (maj 2014 r.)
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Wszystkie wskaźniki Wszystkie wskaźniki 

produktów i rezultatów projektu, 

zawarte we wniosku o przyznanie 
dofinansowania, dofinansowania, 

ZOSTAŁY ZREALIZOWANE.

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



Serdecznie dziękujemy wszystkim 
samorządom, które zechciały wziąć udział w samorządom, które zechciały wziąć udział w 

realizowanym projekcie, czym jeszcze mocniej 
zaznaczyły swoją obecność w Stowarzyszeniu zaznaczyły swoją obecność w Stowarzyszeniu 

oraz przyczyniły się do rozwinięcia, poszerzenia i oraz przyczyniły się do rozwinięcia, poszerzenia i 
wzmocnienia współpracy ze Słowacją 

Przewodniczący SST 

Zespół projektowy                                                          „Aglomeracji Rzeszowskiej”        Zespół projektowy                                                          „Aglomeracji Rzeszowskiej”        

Józef Jodłowski     
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