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15 października br. w rzeszow-
skiej hali Podpromie odbyła się 
kolejna edycja Europejskich 
Targów Pracy. Dla mieszkańców 
województwa podkarpackiego 
wydarzenie było szansą do 
zapoznania się z ofertami pracy 

blisko 70 krajowych i zagranicznych wystawców, złożenia 
swoich dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskania 
zatrudnienia. Oferty były kierowane do osób w każdym 
wieku i z różnorodnym wykształceniem. Uczestnikami 
spotkań były najczęściej osoby młode, próbujące aktywnie 
zmienić swoją trudną sytuację na rynku pracy.

Na Targach pojawiły się oferty pracy z branży przemysłowej, 
rolniczej i motoryzacyjnej, ale także dla konstruktorów 
i operatorów maszyn CNC, logistyków, budowlańców, 
pracowników biurowych, specjalistów do spraw kadrowo-
płacowych, kierowników projektów, konsultantów 
ds. podróży, przedstawicieli handlowych. Zatrudnienie 
dotyczyło Podkarpacia, całej Polski, krajów Unii Europejskiej 

– w tym Niemiec, Holandii czy Wielkiej Brytanii. W tym roku 
nie zabrakło również ofert pracy w Stanach Zjednoczonych 
i (sic!) Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Przygotowaliśmy dla uczestników 
targów cztery stoiska – dotyczące 
bieżącej działalności Urzędu, wsparcia 
z Europejskiego Funduszu Społe-
cznego, usług sieci EURES oraz 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 
mówi Mateusz Kutrzeba, wicedyrektor 
WUP w Rzeszowie.
Rosnące zainteresowanie targami 
pracy na Podkarpaciu pozwala 
z nadzieją spoglądać w przyszłość. 
Zmieniające się tendencje rynku pracy, 

w tym przechodzenie do rynku pracownika, pozwalają 
domniemywać, że popularność tego typu wydarzeń będzie 
nabierała na znaczeniu.

Damian Chaber
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Szanowni Państwo,

wraz z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 
serdecznie dziękujemy za współpracę w realizowaniu Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Nasze wspólne działania pozwoliły 
wprowadzić w województwie podkarpackim wiele nowych, często 
innowacyjnych rozwiązań, umożliwiających niwelowanie dysproporcji 
wobec najlepiej rozwijających się części Unii Europejskiej, w znacznym 
stopniu wzmacniając pozycję regionu. Razem z Państwem przez 9 lat 
realizacji Programu wspieraliśmy na Podkarpaciu rozwój rynku pracy, 
integracji społecznej, ludzkiego kapitału przedsiębiorstw, a także edukacji 
i kompetencji mieszkańców województwa. Podpisaliśmy ponad 2,5 tysiąca 
umów, przekraczających swoją wartością 2,5 miliarda złotych. 
Proponowane przez nas metody wdrażania PO KL były przejmowane, jako 
obowiązujące w całej Polsce. Było to możliwe wyłącznie dzięki skutecznym, przynoszącym realne korzyści działaniom oraz 
dobrej współpracy, która łączyła nas przez ostatnie lata. 

To Państwo, Beneficjenci PO KL, byliście najbliżej mieszkańców Podkarpacia, którzy brali udział w  realizowanych 
w województwie projektach. Ta praca z pewnością wymagała dużo troski, wysiłku oraz rozwagi, związanych 
z indywidualnym podejściem do każdego człowieka, odbiorcy wsparcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
Udział w projektach wzięło ponad 340 tysięcy osób. Aż tyle ludzkich losów w regionie zostało w pozytywny sposób 
odmienionych dzięki Państwa działaniom, czego gorąco gratulujemy. 

Nasza współpraca nie kończy się. Stoimy u progu nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w której Wojewódzki 
Urząd Pracy w Rzeszowie będzie pełnił funkcję Instytucji Pośredniczącej dla dwóch programów finansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 
oraz  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zapraszamy do dobrej współpracy i aplikowania o środki 
na dofinansowanie projektów.

W Państwa rękach jest ostatni biuletyn, prezentujący wybrane dobre praktyki, sfinansowane ze środków 
perspektywy finansowej 2007-2013.  Zapraszam do lektury. 

Tomasz Czop
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

   



FUNDUSZE EUROPEJSKIE USKRZYDLAJĄ! NA SKRZYDŁACH FUNDUSZY 
EUROPEJSKICH, CZYLI PODKARPACKIE POKAZY LOTNICZE 2015 
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Na dwa dni (12-13 września 2015 r.) mieleckie lotnisko 
zamieniło się w olbrzymi piknik. Wszystko za sprawą 
imprezy Na Skrzydłach Funduszy Europejskich - 
Podkarpackie Pokazy Lotnicze. 



PODKARPACKIE PRZECHODZI NA ZAWODOWSTWO

W ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców 
uruchomiono 31 nowych kierunków kształcenia edukacji 
zawodowej, utworzono lub zmodernizowano aż 380 
pracowni praktycznej nauki zawodu, wypracowano 607 
programów nauczania, a staże i praktyki u przyszłych 
pracodawców odbyło 13  589 uczniów regionalnych szkół 
zawodowych. Stażyści otrzymywali 1 000 zł brutto za 150-
godzinny miesiąc pracy. Niejednokrotnie były to pierwsze 
zarobione przez nich pieniądze. 24 271 uczniów 
uczestniczyło w dodatkowych kursach i szkoleniach 
pozwalających nabyć nowe kompetencje i kwalifikacje. 
Łącznie, w ofertach szkół pojawiło się 980 nowych zajęć 
tego typu.
Zawodowstwo to pierwszy krok do 
mistrzostwa, a chcemy sprawić, 
żeby młodzi mieszkańcy Podka-
rpacia stawali się mistrzami 
w dziedzinach, w których się 
kształcą, odpowiadając jedno-

Projekt własny Samorządu Województwa – 
Podkarpacie stawia na zawodowców dobiegł końca. 
Przedsięwzięcie realizowane od maja 2012 do 
września 2015 roku przez WUP w  Rzeszowie, objęło 
swoim wsparciem ok. 85% placówek kształcenia 
zawodowego w regionie, tj. 173 szkoły skupione 
w dokładnie 100 zespołach szkół. Odrodzenie jakości 
i popularności edukacji zawodowej w regionie było 
nadrzędną inicjatywą wszystkich przedsięwzięć 
realizowanych w ramach projektu. Prawie 
90 mil ionów złotych zainwestowanych na 
Podkarpaciu w naukę praktycznych zawodów 
pozwoliło osiągnąć wszystkie założone cele programu 
i przyznać po wielu latach regresu, że regionalne 
szkolnictwo zawodowe znowu nabiera na znaczeniu. 

c ze ś n i e  n a  zat r u d n i e n i o we  za p o t r ze b o wa n i e  
przedsiębiorców w regionie – mówi Tomasz Czop, dyrektor 
WUP w Rzeszowie. Przedsiębiorcy zyskają młodą, 
energiczną kadrę, niewymagającą dużych nakładów na 
szkolenie i już na początku zatrudnienia gotową do pracy. 
Uczniowie szkół zawodowych będą mieli praktycznie 
gwarantowane stabilne zatrudnienia, szkoły – nabór. Same 
korzyści. Inwestycje w  szkolnictwo zawodowe przyniosły 
wymierne korzyści, gdy realizowaliśmy projekt własny – 
Podkarpacie stawia na zawodowców. Te działania będziemy 
kontynuować i poszerzać w nowej perspektywie 
finansowej.
Wartością dodaną projektu, realizowanego w ramach 
Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013, jest doświadczenie współpracy 
w atmosferze faktycznego 
partnerstwa pomiędzy szkołami 
wszystkich typów, organami 
prowadzącymi oraz publiczną 
instytucją rynku pracy – WUP 
w Rzeszowie. Kontakty te, jak 
również wzajemna znajomość 
potrzeb i możliwości będą 
s ze r o ko  w y ko r z y s t y w a n e  
w kolejnych latach, podczas 
wdrażania środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w perspektywie 2014-2020 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, 
a także w toku bieżącej działalności WUP w Rzeszowie. 
15 września 2015 roku w sali audytoryjnej podkarpackiego 
urzędu marszałkowskiego odbyła się konferencja 
p o d s u m o w u j ą c a  p ro j e k t  Po d ka r p a c i e  s ta w i a  
na zawodowców, stanowiąca podziękowanie dla 
wszystkich współpracujących szkół zawodowych w regionie 
oraz zaproszenie do realizowania wspólnych przedsięwzięć 
w przyszłości.

Damian Chaber
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PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 NA PODKARPACIU
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PRIORYTET VI – „WŁASNA FIRMA – TWOJĄ SZANSĄ”
Tytuł projektu: „Własna firma – Twoją szansą”
Nazwa podmiotu realizującego projekt: Podkarpacka 
Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Wartość projektu: 2  182  813,50 zł
Okres realizacji projektu: 01.11.2012 – 31.08.2014
Obszar realizacji projektu: powiat przemyski 
i lubaczowski

 Cel realizacji projektu
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. 
przygotowując się do złożenia wniosku o  dofinasowanie 
zwróciła uwagę na dwa powiaty – przemyski i lubaczowski. 
Rozwój w/w powiatów nie był zadowalający i uznano, 
że powinien być przedmiotem szczególnego wsparcia 
w celu zmniejszenia różnic w odniesieniu do innych 
powiatów województwa podkarpackiego. Projekt „Własna 
firma – Twoja szansą” był odpowiedzią na wysoką stopę 
bezrobocia, niski poziom wskaźnika przedsiębiorczości czy 
też utrudniony dostęp do środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej wśród osób bezrobotnych 
z obszaru obejmowanego wsparciem. 
Celem głównym projektu był wzrost przedsiębiorczości 
w latach 2013–2014 poprzez kompleksowe wsparcie 
szkoleniowo–doradcze i finansowe dla 45 bezrobotnych 
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 
mieszkańców powiatu przemyskiego i lubaczowskiego 
(w tym 26 kobiet) zamierzających prowadzić działalność 
gospodarczą.

Komentarz koordynatora projektu
Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród 
adresatów wsparcia. Do dnia dzisiejszego docierają do nas 
informacje, że grono osób dopytuje, kiedy będziemy 
realizować kolejne projekty umożliwiające wsparcie 
finansowe na założenie działalności gospodarczej. 
Podjęte działania w projekcie zaktywizowały przede 
wszystkim uczestników, którzy min. przez okres 6  miesięcy 
od dnia rejestracji do dnia przystąpienia do projektu nie byli 
obecni na rynku pracy. Uczestnicy nabyli podstawową 
wiedzę i  umiejętności potrzebne do założenia działalności 
gospodarczej. Projekt przyczynił się do uzyskania nowego 
i trwałego zatrudnienia w ramach utworzenia własnych 
działalności gospodarczych dla 36 osób oraz poprawy ich 
funkcjonowania przez okres 6 miesięcy. 
Realizacja projektu zakończyła się sukcesem, a wszystkie 
zaplanowane wskaźniki projektu osiągnięto na poziomie 
100%. Realizowane działania i jakość oferowanego 
wsparcia, Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza 
Sp. z o.o. z  perspektywy czasu, ocenia bardzo wysoko.
Katarzyna Niemiec-Gierut

ź W jaki sposób udział w projekcie wpłynął na Pana życie 
osobiste i zawodowe?

ź Udział w projekcie znacząco zmienił moje życie 
zawodowe. Założona własna firma stała się źródłem 
mojego dochodu, co w sposób pozytywny przekłada się 
również na życie osobiste.

ź Czy jest Pan zadowolony ze zdobytej wiedzy 
i umiejętności z projektu?

ź Zdobyta w trakcie wykładów wiedza pozwoliła mi 
samodzielnie założyć działalność gospodarczą. 
Zdobyłem też umiejętność pisania projektów, którą 
mogę wykorzystać w przyszłości starając się o kolejne 
dofinansowanie mojej  działalności .  Jestem 
zadowolony, gdyż w sposób przejrzysty uzyskałem 
niezbędne dla mnie informacje na temat własnej firmy. 

ź Czy coś zmieniłby Pan w projekcie?
ź Myślę, że projekt nie wymaga żadnych zmian, 

ponieważ każdy uczestnik projektu, chcąc uzyskać  
dodatkowe informacje ponadprogramowe, mógł 
zgłosić się do prowadzących zajęcia w celu ich zdobycia. 
Wiedza i rzetelność prowadzących oraz organizatorów 
projektu w znacznym stopniu usprawniła proces 
zakładania działalności.

ź Co najbardziej Panu się podobało?
ź Do największych pozytywów mogę zaliczyć możliwość 

zdobycia kolejnych kwalifikacji oraz uczestnictwa 
w innych projektach organizowanych przez 
Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą.

Grzegorz Grodecki – założyciel „Firmy Usługowo-
Handlowej NARTY Przemyśl”
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PRIORYTET VII – „POWRÓT DO PRACY” 

Tytuł projektu: POWRÓT DO PRACY. Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z powiatu kolbuszowskiego w ramach Centrum 
Integracji Społecznej

Nazwa podmiotu realizującego projekt: Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Wartość projektu: 626  725,02 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2014 – 30.09.2015

Obszar realizacji projektu: powiat kolbuszowski
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PRIORYTET VIII - PWP PARAGON I ATTERO

Tytuł projektu: PWP Paragon i Attero

Nazwa podmiotu realizującego projekt: Order of Code Sp. z o.o.

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 
Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych 
i doradztwo dla przedsiębiorstw

Wartość projektu: 673 066,80 zł

Okres realizacji projektu: 15.03.2014 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu: Powiat m. Przemyśl

Cel realizacji projektu

Firma Order of Code Sp. z o.o. (OOC) powstała w lipcu 
2013 r. jako kontynuacja jednoosobowej działalności 
gospodarczej (Order of Code) prowadzonej od czerwca 
2011 r., która została wniesiona aportem do spółki. Order of 
Code świadczy usługi z różnych dziedzin informatyki, na 
dzień rozpoczęcia projektu zatrudniała 19 osób. Firma nie 
posiada własnego produktu. Głównym przedmiotem 
działalności firmy jest tworzenie oprogramowania na 
zlecenie (tzw. outsourcing), przede wszystkim dla dwóch 
przedsiębiorstw zagranicznych.  OOC prowadzi działalność 
w Przemyślu, gdzie występuje bezrobocie najwyższe 
z większych miast Podkarpacia. Z naszego miasta i powiatu 
występuje „drenaż mózgów” – osoby młode i wykształcone 
rzadko wracają w rodzinne strony, bo nie ma tu dla nich 
pracy. OOC chce działać na tym terenie oferując miejsca 
pracy i  możliwość powrotu zwłaszcza dla osób z wyższym 
wykształceniem informatycznym. 

W czasie planowania projektu kluczowym odbiorcą usług 
OOC (ponad 50% obrotów) od 2011 r. była brytyjska firma 
Calnex Ltd – producent sprzętu do pomiarów i testowania 
urządzeń telekomunikacyjnych. Dla firmy Calnex 
świadczono usługi programistyczne w postaci tworzenia 
i utrzymania aplikacji desktopowej służącej do analizy 
rezultatów pomiarów z produkowanego przez Calnex 
urządzenia o nazwie Paragon. Firma poinformowała OOC 
o ograniczeniu i możliwości wyczerpania zapotrzebowania 
na usługi dotyczące urządzenia Paragon w związku 
z planowanym wprowadzeniem nowocześniejszych 
rozwiązań. Dalsza współpraca wymagała poznania nowych 
urządzeń,  poszerzenie  wiedzy  dotyczącej  i ch  
funkcjonowania oraz aktualizację wiedzy, jak i umiejętności 
w dziedzinie elektroniki oraz tworzenia oprogramowania 
w najnowszych technologiach. Taka sytuacja oznaczała dla 
Firmy OOC inwestycję przerastającą bieżące możliwości. 
Branża informatyczna charakteryzuje się najszybszym 
tempem zmian, co generuje duże zapotrzebowanie na 
usługi jakie oferuje OOC, ale równocześnie wymaga dużych 
inwestycji na aktualizację wiedzy i poznawanie nowych 
produktów, z którymi są one związane.  Barierą w rozwoju 
okazały się nadmiernie wysokie koszty doskonalenia.  
Prezes Spółki poszukiwał możliwości dofinansowania 
rozwoju kwalifikacji pracowników, jak i doradztwa dla firm. 
Dzięki współpracy z Fundacją Kresowe Centrum Nauki 
i Rozwoju „Perła Galicji” dowiedział się o możliwości 
skorzystania ze wsparcia z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach POKL. 

 

Firma Calnex planowała wprowadzenie nowych urządzeń 
o nazwie Attero oraz Paragon-T, Paragon X, które wymagają 
utworzenia dla nich oprogramowania, jak również 
testowania. Firma Calnex potrzebuje usług oferowanych 
przez OOC i  ciągle jest zainteresowana współpracą, dlatego 
też wspólnie zaplanowano niniejszy projekt.  Przygotowanie 
projektu dotyczyło wspólnej analizy problemów, określenia 
celu ogólnego i celów szczegółowych projektu, a także 
wyboru najkorzystniejszej strategii ich osiągnięcia. Partnerzy 
zdecydowali się na ponoszenie kosztów związanych 
z realizacją projektu. OOC ponosi koszty wynagrodzeń 
pracowników w trakcie udziału w projekcie, co dla małej 
firmy przy zaangażowaniu w projekt całego personelu jest 
znacznym obciążeniem. Firma Calnex koszty zaangażowania 
w organizację szkoleń dla pracowników OOC we własnej 
firmie, użyczenie urządzeń na czas szkoleń w UK, przekazanie 
egzemplarzy do OOC do dalszej współpracy.

Partnerzy dzięki projektowi rozbudowują współpracę firm 
OOC i Calnex i wspólnie tworzą nowe produkty. Dlatego też 
OOC ciągle poszukuje nowych pracowników, zrekru-
towanych przygotowuje, aby mogli przejąć część zadań 
obecnie wykonywanych przez firmę Calnex np. testowanie 
urządzeń Paragon-T, Attero. Dodatkowo, podwyższone 
kwalifikacje pozwolą na zwiększenie efektywności oraz 
świadczenie większej ilości usług, również dla nowych 
klientów.

Osiągnięte rezultaty

1. Poziom wiedzy 10 pracowników OOC wystarczający do potrzeb 
dalszej współpracy z firmą Calnex 

2. Znajomość rozwiązań wdrażanych przez firmę Calnex 
i przygotowanie do ich programowania

3. Poszerzona oferta usług firmy OOC Sp. z o.o.

4. Pozyskani 3 nowi klienci dla usług firmy

Do osiągnięcia:

5. Umiejętność obsługi klienta zagranicznego w zakresie usług 
informatycznych.

       Renata Stefaniak - koordynator projektu
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PRIORYTET IX - PROGRAM ROZWOJOWY GIMNAZJUM W KUNOWEJ

Cel realizacji projektu
Koncepcja projektu powstała w wyniku skonfrontowania 
diagnozy potrzeb uczniów Gimnazjum w Kunowej oraz 
możliwości skorzystania z rezultatów i produktów projektu 
innowacyjnego zrealizowanego przez Gminę Gorlice 
pt. „Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem 
nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik 
informatycznych” w ramach Poddziałania 3.3.4 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 81 
uczniów, w tym 43 uczennic poprzez wdrożenie Programu 
Rozwojowego Gimnazjum w Kunowej. 

Ponadto założono:
ź  wzrost umiejętności i wiedzy z zakresu nauk ścisłych oraz 

języka angielskiego u minimum 70% uczestników zajęć;
ź zwiększenie świadomości o predyspozycjach zawodowych 

warunkujących wybór ścieżki zawodowej wśród 
wszystkich uczniów klas III gimnazjum w roku szkolnym 
2013/14 i 2014/15;

ź wzrost jakości procesu edukacyjnego poprzez wdrożenie 
innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem 
produktów projektu innowacyjnego. 

Formy wsparcia, które przyczynią się do realizacji 
zakładanego celu

 1. Organizacja zajęć wyrównawczych i rozwijających 
w ramach 4 grup warsztatowych liczących po 10 osób 
każda. Zajęcia miały charakter interdyscyplinarny łącząc 
zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki i chemii. Każdy 
obszar tematyczny i myśl przewodnia zajęć została 
wsparta zajęciami z języka angielskiego skupionymi 
wokół danego słownictwa tematycznego. Główna treść 
zajęć oparta była na produktach projektu innowacyjnego, 

 

korzystając z gotowych i upublicznionych 
konspektów.

Zajęcia urozmaiciły 2 wyjazdy edukacyjne łączące 
naukę z dobrą zabawą i pasją podróżowania:

 a) W czerwcu 2014 r. grupa uczniów i uczennic 
spędziła dwa dni wyjazdu w Wieliczce (nocleg 
w podziemiach Kopalni  Sol i  Wiel iczka),  
Niepołomicach (Młodzieżowe Obserwatorium 
Astronomiczne) oraz Krakowie – zwiedzając Ogród 
Doświadczeń i Muzeum Techniki. 

 b) W maju 2015 r. grupa uczestników projektu 
wyjechała do Warszawy, aby w trakcie dwóch dni 
zwiedzić m.in. Centrum Nauki Kopernik oraz Pałac 
Kultury i Nauki. 

2. Indywidualne doradztwo zawodowe skierowane do 
wszystkich uczniów klasy III gimnazjum w roku 
szkolnym 2013/14 i 2014/15 ukierunkowane na 
p r zygo towa n i e  d i a g n ozy  p re d ys p ozyc j i  
zawodowych pozwalających na właściwy dobór 
dalszej edukacji i optymalny wybór zawodu. 

3. Szkolenie dla 7 nauczycieli z zakresu stosowania 
metody projektu podczas organizacji zajęć 
pozalekcyjnych jako urozmaicenia podstawowego 
toku nauki szkolnej. 

Komentarz koordynatora projektu 
Projekt cieszył się wśród uczniów dużą popularnością. 
Forma prowadzonych zajęć spodobała się uczestnikom, 
dzięki czemu realizacja zajęć w soboty nie wpływała na 
frekwencję. Widać, że uczestnicy projektu to nie tylko 
zmotywowani uczniowie, ale także ambitni odkrywcy 
sekretów nauki. W toku realizacji projektu zrodziły się 
nowe pomysły, które będziemy starali się wdrażać w życie 
w ramach kolejnych 
projektów w nowej 
p e r s p e k t y w i e  
finansowania 2014-
2020. 

Anna Lubaś –
koordynator 
projektu

Tytuł projektu: Program Rozwojowy Gimnazjum 
w Kunowej
Nazwa podmiotu realizującego projekt: Gmina 
Skołyszyn/Zespół Szkół Publicznych w Kunowej
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w  systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 
różnic w jakości usług edukacyjnych
Wartość projektu: 198  500,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.02.2014 – 30.06.2015



D
ru

k
: 

Z
a

k
ła

d
 W

ie
lo

b
ra

n
żo

w
y

 D
ru

k
a

rn
ia

 M
u

lt
ic

o
lo

r,
 e

-m
a

il
: 

b
iu

ro
@

m
u

lt
ic

o
lo

rd
ru

k
a

rn
ia

.p
l,

  
te

l:
 1

6
 6

2
3

 0
3

 9
7

, 
k

o
m

. 
5

1
6

 0
5

5
 6

2
2
  

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa – Kuli 20, 35-025 Rzeszów

tel. 17 850 92 00
e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

strona internetowa: www.pokl.wup-rzeszow.pl

 Biuletyn jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Christus natus est !

Chrystus niech rodzi się w naszych sercach, rodzinach, 

niech będzie pokojem, radością i nadzieją,

niech opromienia swą łaską każdy dzień Nowego 2016 Roku

 
                                             Dyrekcja i Pracownicy

                                                                                                Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 


