Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Informacja o stanie realizacji
Planu komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2012 r. sporządzonego dla
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Stan na 31.12.2012 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. 18.06.2012 r. zawarto umowę na obsługę techniczną witryn internetowych
nr 1289/GM//RR/FS/TW/GR/2012.

Współpraca z mediami
W 2012 r. w ramach współpracy z mediami zawarto dwie umowy:
- na publikację ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym (teren województwa śląskiego) umowa nr 200/AI/RR/FS/TW/2012 z dnia 23.01.2012 r. w ramach tej umowy ukazało się 83
ogłoszeń w gazecie codziennej o zasięgu regionalnym – Dziennik Zachodni. Na dzień
31.12.2012 r. wykorzystano 13 777,65 cm2 powierzchni ogłoszeń, co stanowi 91,85%
powierzchni zaplanowanej na 2012 r.. Dla Wydziału TW (PROW) zarezerwowano na 2012
rok 15 000 cm2.
- współpraca z TVP Katowice – we współpracy z TVP Katowice wyprodukowano i
wyemitowano 12 audycji z cyklu „Wieś w odnowie” poświęconych realizacji PROW 20072013 w województwie śląskim. ( umowa nr 1511/TW/2012 z dn. 07.05.2012 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 2012 roku wydano następujące publikacje poświęcone realizacji PROW 2007-2013 w
województwie śląskim:
- 2 numery Biuletynu Informacyjnego „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 w województwie śląskim (2 numery po 3 000 egzemplarzy) – umowa nr 1640/TW/2012
z dn. 24.05.2012 r.
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- 3 broszury prezentujące przykłady projektów zrealizowanych w ramach działań „Odnowa i
Rozwój wsi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” w województwie śląskim” (broszury dla każdego z
wymienionych działań oddzielnie, każda z broszur wydana po 1000 egzemplarzy) – umowa
nr 3233/TW/2012 z dn. 09.07.2012 r.
- album promujący projekty zrealizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW
2007-2014 w województwie śląskim – 1000 egzemplarzy (umowa nr 4389/TW/2012 z dn.
04.10.2012 r.). Album został przekazany przede wszystkim do urzędów gmin i starostw
powiatowych z terenu województwa śląskiego.

Materiały promocyjne
W 2012 r. zakupiono następujące artykułu promocyjne: torby podróżne, koszulki męskie
polo, koszulki damskie polo, czapki z daszkiem, szklanki, notesy ekologiczne z długopisem.
Torby na dokumenty z klapą, portfele uniwersalne, teczki, kalendarze z zestawem „post it”.

Wydarzenia specjalne
13 maja 2012 r. na Dużej Łące Parku Śląskiego odbył się Piknik Europejski „Śląskie w
Sercu Europy". Przybyli mieszkańcy województwa śląskiego nie tylko korzystali z
przygotowanych atrakcji, ale przede wszystkim odkrywali jak nasz region zmienia się dzięki
funduszom unijnym. Celem wydarzenia było zaprezentowanie zmian, jakie dokonują się w
województwie śląskim dzięki funduszom europejskim. Organizatorem wydarzenia był Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego. Impreza była współfinansowana ze środków
EFRROW.
W dniach 5-9 listopada 2012 r. odbyły się VI Targi Funduszy Europejskich - impreza, która
co roku gromadzi osoby zainteresowane funduszami unijnymi. Tegoroczna edycja została
poświęcona tematyce polityki miejskiej i partnerstwa. Ponieważ większość środków
pochodzących ze środków europejskich i przyznanych Polsce na lata 2007-2013 została już
rozdana, podczas tej edycji Targów skoncentrowano się na prezentacji projektów już
zrealizowanych. Podczas paneli odbywających się kolejno: w Częstochowie (6 listopada 2012
r.), Rybniku (7 listopada 2012 r.) i Bielsku-Białej (8 listopada 2012 r.) szczególna uwaga
została skupiona na problematyce partnerstwa i projektów realizowanych w partnerstwie.
W panelach wzięli udział przedstawiciele lokalnych grup działania: Partnerstwo Północnej
Jury, Lyskor, Ziemia Bielska.

Szkolenia dla beneficjentów
LP

Data

Nazwa szkolenia

Miejsce
szkolenia

Rodzaj
beneficjenta

1

11.09.2012

„Zasady przyznawania pomocy w
ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” w
zakresie małych projektów

Katowice

Przedstawiciele
LGD
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2

25.10.2012
20.11.2012
26.11.2012
29.11.2012

Małe projekty - zasady
przyznawania pomocy,
rozliczanie, kontrola i promocja

Bielsko-Biała
Zawiercie
Częstochowa
Racibórz

Beneficjenci
małych
projektów:
osoby fizyczne,
stowarzyszenia,
samorządy,

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 informacyjnopromocyjne.

Tablice informacyjne i reklamowe
Obowiązkiem instytucji, której powierzono wykonywanie zadań instytucji zarządzającej jest
produkcja i wydawanie tablic informacyjnych i reklamowych. W 2012 roku wykonano 114
sztuk ww. tablic dla beneficjentów w celu umieszczenia ich w miejscach realizacji projektów
finansowanych w ramach PROW 2007-2013. – umowa nr 5029/TW/2012 z dn. 22.11.2012 r.

Organizacja konkursu
Przystąpiono do realizacji konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych z terenów
wiejskich województwa śląskiego. Opracowano regulamin, wzór ogłoszenia. Ogłoszenie
nastąpiło w sierpniu 2012 r., prace nadsyłano do 20 września 2012 r.. Łącznie wpłynęło 449
prac, w kategorii I – 211 prac, w kategorii II – 238 prac. Komisja Konkursowa nagrodziła
autorów 6 prac oraz wyróżniła 10 małych artystów. Ze środków Pomocy Technicznej PROW
2007-2013 zakupiono nagrody (2 rowery za I miejsca, 2 aparaty fotograficzne za II miejsca, 2
hulajnogi za III miejsca, 10 trampolin – wyróżnienia).

Zakup sprzętu na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych - aparatu
fotograficznego
W czerwcu 2012 r. zakupiono aparat fotograficzny – lustrzankę cyfrową wraz z obiektywem
torba i kartą pamięci dla potrzeb prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych

Sporządziła: Małgorzata Sobol – Inspektor w Referacie ds. obsługi PROW
Dnia, 07.01.2013 r.

