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Informacja o stanie realizacji 

Planu komunikacyjnego PROW 2007-2013  na 2011 r. sporządzonego dla 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
Stan na 31.12.2011 r. 

 

System internetowy 
Prowadzona strona internetowa http://prow.slaskie.pl, na której zamieszczane są informacje 

dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (rozporządzenia, 

wzory wniosków i instrukcje do nich, terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy, stan 

realizacji Programu, kontakt z pracownikami WTW UMWŚ itp. 

W dn. 24.05.2011 r. zawarto umowę na obsługę techniczną witryn internetowych                           

nr 1289/GM/FS/RR/TW/GP/SP/2011. W ramach tej umowy stworzono również mapę 

projektów zrealizowanych PROW 2007-2013.  

 

Współpraca z mediami 
W 2011 r. w ramach współpracy z mediami zawarto dwie umowy: 

- na publikacje ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym (teren województwa śląskiego) -  

umowa nr 21/AI/FS/RR/TW/2011 z dnia 03.01.2011 r. w ramach tej umowy ukazało się  78 

ogłoszeń w gazecie codziennej o zasięgu regionalnym – Gazeta Wyborcza – dodatki: 

Częstochowa, Katowice i Bielsko-Biała. 

- współpraca z TVP Katowice – we współpracy z TVP Katowice wyprodukowano                              

i wyemitowano 5 dziesięciominutowych audycji poświęconych realizacji PROW 2007-2013 

w województwie śląskim. ( umowa nr 1351/TW/2011 z dn. 09.06.2011 r.) 

 

Regionalny Punkt Informacyjny 
W celu umożliwienia zdobycia informacji na temat funduszy UE zainteresowanym 

funkcjonuje Regionalny Punkt Informacyjny oraz Punkty Kontaktowe. W RPI udzielane są 

informacje na temat wszystkich programów finansowanych ze źródeł unijnych. Obsługę 

Punktu pełnią wszystkie Wydziały UMWŚ zajmujące się środkami unijnymi tj.: Wydział 

Rozwoju Regionalnego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydział Terenów 

Wiejskich. Punkt ten jest umiejscowiony w Katowicach w budynku Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23. Oprócz Regionalnego 

Punktu Informacyjnego Śląski Urząd Marszałkowski posiada Placówki Zamiejscowe w 

Bielsku-Białej oraz Częstochowie, w których pracownicy Wydziału Terenów Wiejskich 

udzielają informacji beneficjentom w Punktach Kontaktowych. 

 

Działalność wydawnicza 
W 2011 roku wydano 2 numery Biuletynu Informacyjny „Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie śląskim” w ilości 2 x 2 000 szt. egzemplarzy 

(terminy wydania lipiec oraz listopad). (umowa nr 1476/TW/2011 z dn. 27.06.2011 r.) 

Wydano album promujący dobre praktyki w ramach działań samorządowych Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie śląskim w ilości 500 szt. 

egzemplarzy (umowa na 2611/TW/2011 z dn. 07.09.2011 r.) 

Ponadto wydano także plakaty informujące o przykładach zrealizowanych projektów                      

w ramach działań samorządowych PROW 2007-2013 w województwie, 3 rodzaje plakatów:  
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2 formatu B1 (po 50 szt.) oraz 1 formatu A3 (1200 szt) (umowa nr 3196/TW/2011 z dn. 

15.11.2011 r. 

 

Materiały wystawiennicze 
W 2011 r. zakupiono następujące materiały wystawiennicze dla celów promocyjnych: 

Lp. Asortyment Ilość (szt.) 

1. Potykacz reklamowy format B1 2 

2 Stojak podwójny wolnostojący na foldery A4 1 

3 Stojak wolnostojący na ulotki A4 z tabliczką 3 

4 Antyrama format B1 6 

5 Ramka plakatowa OWZ format B1 3 

6 Ramka plakatowa OWZ format A3 3 

7 Stojak reklamowy typu sztaluga 6 

8 Roll-up wraz z wydrukiem 2 

 

Konkurs 
W 2011 r. został zorganizowany konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z 

terenów wiejskich województwa śląskiego. Głównym celem konkursu było 

rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o funduszach unijnych na obszarach 

wiejskich, przede wszystkim o Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach – klasy I-III szkoły podstawowej oraz IV-VI 

szkoły podstawowej. Prace należało nadsyłać do 30 września 2011 r. 

W dn. 3 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę laureatów 

konkursu. Wyniki zostały ogłoszone z pośrednictwem strony internetowej prow.slaskie.pl. 

Łącznie wpłynęło aż 1088 prac, w kategorii I – 445 prac, w kategorii II – 643 prace. 

Zakupione nagrody dla laureatów konkursu: 

1. wieża audio z odtwarzaczem DVD za I miejsce w obydwu kategoriach 

2. aparat fotograficzny za II miejsce w obydwu kategoriach 

3. odtwarzacz przenośny audio-video tzw. MP4 za III miejsce w obydwu kategoriach 

4. odtwarzacz przenośny audio, tzw. MP3 10 wyróżnień 

 

Gadżety reklamowe 
W 2011 r. zakupiono następujące rodzaje gadżetów:  

Lp. Rodzaj gadżetu Ilość w szt. 

1 Filiżanka ceramiczna 300 szt. 

2 Pendrive 2 GB 200 szt. 

3 Pendrive 4 GB 50 szt. 

4 Długopis z nadrukiem 2000 szt. 

5 Ołówek 1500 szt. 

6 Zestaw piśmienniczy 150 szt. 

7 Zakładka do książki 1000 szt. 

8 Zestaw do malowania 50 szt. 

9 Smycz na komórkę 400 szt. 
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Wydarzenia specjalne 
Lp Data Rodzaj 

wydarzenia 

Tematyka Miejsce Uczestnicy 

1 12.04.2011 Konferencja konferencja "Fundusze 

europejskie zmieniają 

oblicze polskiej wsi 

Katowice przedstawiciele 

samorządu 

terytorialnego, 

lokalnych grup 

działania, organizacji 

pozarządowych 

działających na terenach 

wiejskich oraz 

zainteresowani 

mieszkańcy 

województwa śląskiego 

2 21.12.2011 Konferencja  konferencja otwierająca 

V Targi Funduszy 

Europejskich 

Katowice przedstawiciele 

samorządu 

terytorialnego, 

lokalnych grup 

działania, organizacji 

pozarządowych 

działających na terenach 

wiejskich oraz 

zainteresowani 

mieszkańcy 

województwa śląskiego 

 

 

Szkolenia dla beneficjentów 
LP Data Nazwa szkolenia Miejsce 

szkolenia 

Rodzaj 

beneficjenta 

liczba 

uczestników 

1 08.06.2011 

24.06.2011 

27.06.2011 

29.06.2011 

„Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 w 

aspekcie rozliczania i 

promowania realizowanych 

projektów na terenie 

województwa śląskiego” 

Pruchna, 

Hucisko, 

Kłobuck, 

Turza Śląska 

Samorządy, 

przedstawici

ele LGD, 

zainteresowa

ni 

mieszkańcy 

245 

2 12.12.2011 

14.12.2011 

„Mój rynek – rozwój targowisk 

na terenach wiejskich” 

Częstochowa, 

Bielsko-Biała 

samorządy  92 
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Tablice informacyjne i reklamowe 
Obowiązkiem instytucji, której powierzono wykonywanie zadań instytucji zarządzającej jest 

produkcja i wydawanie tablic informacyjnych i reklamowych. W 2011 roku wykonano 56 szt. 

tablic informacyjnych dla beneficjentów w celu umieszczenia ich w miejscach realizacji 

projektów finansowanych w ramach PROW 2007-2013.  

 

Promocja Programu podczas imprez 
Pracownicy WTW uczestniczyli w lokalnych i regionalnych imprezach poświęconych 

rolnictwu i obszarom wiejskim, m. in.: targi, dożynki, zebrania wiejskie, festyny wiejskie i 

spotkania organizowane przez samorządy gminne i powiatowe, LGD i inne podmioty. 

Podczas tych spotkań przekazywali informacje dotyczące działań wdrażanych przez 

samorząd województwa w ramach PROW 2007-2013 oraz materiały informacyjno-

promocyjne. 

 

 

Sporządziła: Małgorzata Sobol – Starszy Specjalista w Referacie ds. obsługi PROW 

Dnia, 09.01.2012 r. 


