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O NAS

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkar-
pacia „Pro Carpathia”, działające od 2004 roku, zajmuje się 
w głównej mierze pozyskiwaniem, zarządzaniem i rozlicza-
niem projektów współfinansowanych ze środków zewnętrz-
nych. Jako instytucja otoczenia biznesu opracowuje strate-
gie rozwoju, studia wykonalności, audyty marketingowe, 
analizy i inne dokumenty. Prowadzi ponadto działalność wy-
dawniczą, promocyjną oraz badawczą.

OFERTA STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” oferuje usługi okołobi-
znesowe, których odbiorcami są przedsiębiorcy, instytucje 
społeczne, jednostki samorządu terytorialnego, rolnicy i in-
ne podmioty. 

Dla firm z sektora MŚP oferujemy opracowywanie wnio-
sków mających na celu pozyskanie zewnętrznych źródeł fi-
nansowania, doradztwo inwestycyjne, organizację szkoleń 
i innych wydarzeń edukacyjnych, usługi z zakresu HR, kon-
sultacyjno-doradcze, badawcze i marketingowe, mające na 
celu powstawanie i rozwój nowych podmiotów gospodar-
czych, a także wspieranie już istniejących przedsiębiorstw. 

Przedsiębiorcy sami coraz częściej podkreślają, że po-
trzebują doradztwa już nie tylko na etapie przygotowywa-
nia wniosku o dofinansowanie inwestycyjnego projektu, ale 
także w trakcie jego realizacji. Wychodząc naprzeciw tym 
oczekiwaniom kierujemy kompleksową ofertę usług bizne-
sowych dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb.

Usługi oferowane przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” 
świadczone są kompleksowo w oparciu o najwyższe stan-
dardy i wysoką jakość obsługi klienta. 

ABOUT THE ASSOCIATION

Association for Development and Promotion of  
Podkarpacie “Pro Carpathia” has been operating since 2004. It 
is engaged primarily with obtaining EU subsidies, management 
and accounting of projects co-financed from external 
funding. As a business environment institution, we elaborate 
development strategies, feasibility studies, marketing audits, 
analyzes, as well as other documents. The Association also 
deals with publishing, promotion and research.

OUR OFFER

The Association “Pro Carpathia” offers business-related 
services, whose clients are entrepreneurs, social institutions, 
local governments, farmers and others.

For SMBs we develop proposals to obtain external 
funding, provide investment assistance, organization 
of courses of training and other educational events, HR 
services, consulting and assistance, research and marketing, 
all aimed at establishing and developing new companies, as 
well as supporting already existing businesses.

More frequently than before, entrepreneurs emphasize 
the need of counseling, provided not only at the stage of 
preparing an application for financing of an investment 
project, but also during its implementation. In order to meet 
these expectations, we follow a comprehensive range of 
business services tailored to their individual needs.

The services offered by Association “Pro Carpathia” are 
comprehensive and based upon the highest standards and 
high quality of customer service.
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NASI KLIENCI

Bezpośrednią grupę docelową odbiorców usług Stowarzy-
szenia stanowią:

 osoby fizyczne planujące założenie działalności gospo-
darczej, poszukujące wsparcia merytorycznego oraz środ-
ków zewnętrznych na sfinansowanie pierwszych wydatków 
inwestycyjnych;

 przedsiębiorstwa krótko działające na rynku, na nie-
wielką skalę, wykazujące braki w zakresie podstawowej 
wiedzy związanej z prowadzeniem działalności, a także tej 
specjalistycznej, niezbędnej do dalszego funkcjonowania;

 przedsiębiorstwa już działające na rynku, charakteryzu-
jące się pewną stabilizacją, planujące wdrożenie inwestycji, 
które umożliwią im wejście na nowe rynki zbytu i udoskona-
lenie dotychczasowych procesów, poszukujące dostępu do 
know-how i innowacji, bądź ukierunkowujące się na rozwój 
infrastrukturalny w celu maksymalizacji zysków i wzmocnie-
nia przewagi konkurencyjnej;

 podmioty szukające możliwości tworzenia nowych in-
westycji, mające na celu wdrażanie innowacyjnych rozwią-
zań oraz przedsiębiorstwa  szukające korzystnych funduszy 
pożyczkowych i poręczeniowych, a także te zainteresowane 
eksportem i importem towarów i produktów;

 podmioty znajdujące się w różnym stadium rozwoju, 
dostrzegające potrzebę zwiększenia rozpoznawalności mar-
ki, borykające się z dużą konkurencją, potrzebą wyartyku-
łowania przewagi rynkowej oraz stworzenia pozytywnego 
wizerunku.

PROCARPATHIA

OFFER-CLIENTS

The direct target group of the Association are:

 individuals planning to set up a business and seeking 
for professional support and external funding to finance 
their first investments;

 companies operating at the market for a short period 
of time, on a small scale, and possessing insufficient, basic 
knowledge related to running their business, as well as 
professional knowledge necessary for sustaining them 
operating at the market;

 companies already operating at the market, with 
a degree of stabilization, yet planning to implement 
investments that will allow them to enter new markets, 
improve the existing processes, obtain access to know-how 
and innovation, or companies targeting at development of 
infrastructure in order to maximize profits and strengthen 
competitive advantage;

 entities seeking to create new investment 
opportunities, aiming at implementing innovative  
solutions, businesses seeking for favorable loans and 
guarantee funds, as well as those interested in export and 
import of goods and products;

 entities at various stage of development, recognizing 
the need to increase brand awareness, coping with strong 
competition and the need to articulate a market advantage 
and create a positive image.
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USŁUGI

DORADZTWO INWESTYCYjNE

Zakres usług w ramach oferty:

 pozyskiwanie, zarządzanie i  rozliczanie projektów in-
westycyjnych, promocyjnych, dotowanych ze środków ze-
wnętrznych;

 przygotowywanie i opracowywanie dokumentów wyma-
ganych przez podmioty zewnętrzne (np. banki, fundusze);

 publikacja materiałów informacyjnych na temat aktual-
nych możliwości wsparcia przez instytucje wspierające roz-
wój przedsiębiorczości.

ORGANIZACjA SZKOLEń I WYDARZEń 
EDUKACYjNYCh 

Zakres usług w ramach oferty:

 doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wie-
dzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności 
gospodarczej czy pozyskiwania zewnętrznego wsparcia fi-
nansowego na rozwój działalności gospodarczej,

 szkolenia z zakresu zarządzania projektami, rachunko-
wości, informatyczne oraz inne kierowane do potencjalnych 
pracowników sektora MŚP,

 inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form eduka-
cyjnych – seminaria, konferencje  i inne.

SERVICES

INVESTMENT COUNSELLING

The scope of services within the offer:

 obtaining, management, accounting of investment and 
promotional projects subsidized with external funding;

 preparing and developing documents required by external 
entities (e.g. banks, funds);

 publication of information materials concerning current 
possibilities of obtaining subsidies by institutions that 
support the development of entrepreneurship.

ORGANIZATION OF COURSES OF TRAINING AND 
EDUCATIONAL EVENTS

The scope of services within the offer:

 counseling and courses of training to gain the knowledge 
and skills necessary to run a  business or obtain external 
financial support for the development of economic 
activities,

 courses of training in project management, accounting, 
information technology, and other targeted at potential 
employees of the SME sector,

 initiating and conducting various educational projects 
– seminars, conferences, and other.

PROCARPATHIA
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USŁUGI bADAWCZE I MARKETINGOWE

Zakres usług w ramach oferty:

 badania i audyty marketingowe, czyli analiza i ocena 
działalności marketingowej danego pomiotu z perspektywy 
ich efektywności oraz sprawności organizacyjnej,

 badania konkurencji, mające na celu szczegółowe zba-
danie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz okre-
ślenie przez to jego konkurencyjności, a także wyznaczenie 
najbardziej konkurencyjnych podmiotów zewnętrznych,

 opracowywanie działań marketingowych zmierzających 
do wypromowania marki indywidualnych podmiotów z sek-
tora MŚP,

 badania percepcji marki i pozycji rynkowej, których efek-
tem jest ustalenie rzeczywistej pozycji rynkowej podmiotu 
oraz sposobu postrzegania danej marki przez klientów,

 badania skuteczności nośników informacji i reklamy, po-
zwalające stwierdzić zasadność stosowania danych narzędzi 
promocji, ich widoczność oraz faktyczny wpływ na odbior-
ców, a także pozwalające wyznaczyć najbardziej optymalne 
nośniki w przypadku danego przedsiębiorstwa,

 badania potrzeb nabywców oraz trendów podaży, ma-
jące na celu wyznaczenie na podstawie diagnozy potrzeb 
konsumentów takich obszarów rynku, które w danym czasie 
mogą przynieść największe korzyści przedsiębiorcom,

 pozycjonowanie produktów – podjęcie szeregu dzia-
łań komunikacyjno-promocyjnych, które ulokują produkt 
w przestrzeni rynkowej tak, aby jak najskuteczniej docierał 
on do określonej grupy docelowej.

RESEARCh AND MARKETING SERVICES

The scope of services within the offer:

 research and marketing audits, i.e. analysis and evaluation 
of marketing activities of a given entity from the perspective 
of their effectiveness and organizational efficiency,

 analysis of competitiveness, designed to a detailed 
examination of strengths and weaknesses of a company and 
thus determining its competitiveness, as well as  outlining 
the most competitive external entities,

 developing marketing activities aimed at individual brand 
promotion of entities from the SME sector,

 research of brand perception and market position, aimed 
at determining the actual market position of an entity and 
perception of the brand by customers,

 testing effectiveness of media reporting and advertising 
in order to establish validity of these tools of promotion, 
visibility and the actual impact on the audience, thus 
determining the most optimal tool for a given enterprise,

 research of needs of buyers and trends in supply, 
intended to provide a diagnosis based on consumers’ needs 
in such market areas, which at a given time would be most 
beneficial to entrepreneurs,

 positioning of products – a series of communication and 
promotional actions, which will identify a place for a product 
in the market space, so that as it effectively reached a specific 
target group.

PROCARPATHIA
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USŁUGI I ROZWIĄZANIA hR

Zakres usług w ramach oferty:

 rekrutacja i selekcja pracowników, 

 system ocen i audytów pracowniczych, 

 badania satysfakcji pracowników,

 budowa systemów motywacyjnych i  ścieżek rozwoju 
osobistego.

PLATFORMA E-LEARNING

Oferta szkoleń e-lerningowych skierowana jest głównie 
do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa 
podkarpackiego. Ma na celu wzmocnienie potencjału roz-
wojowego tych podmiotów gospodarczych. Usługa e-lear-
ningowa jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnym i ko-
munikacyjnym uzupełniającym dotychczasową ofertę usług 
Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.

Platforma ma umożliwić konsultacje z pracownikami Sto-
warzyszenia za pomocą wirtualnych narzędzi komunikacyj-
nych oraz szkolenia z wykorzystaniem kursów dostępnych 
na platformie. Za pomocą tego narzędzia przedsiębiorcy 
informowani będą m.in. o aktualnych naborach ogłaszanych 
w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 
oraz możliwościach aplikowania o zewnętrzne środki finan-
sowe. Ponadto poprzez dostęp do materiałów i treści dydak-
tycznych w formie „distance learning” użytkownik ma moż-
liwość zweryfikowania zdobytej wiedzy za pomocą testów 
kompetencyjnych i ćwiczeń praktycznych, m.in. w zakresie:

 oceny opłacalności realizacji projektów inwestycyjnych 
(np. analizy finansowej),

 zarządzania inwestycjami i ich portfelami,

 pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania projek-
tów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem per-
spektywy finansowej na lata 2014-2020,

 aspektów formalno-prawnych realizacji projektów inwe-
stycyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

hR SERVICES

The scope of services within the offer:

 recruitment and selection of employees,

 system of assessment and  employee audits,

 surveys concerning satisfaction of employees,

 development of incentive and personal development 
schemes.

E-LEARNING PLATFORM

The offer concerning e-learning training services is primarily 
addressed to micro, small and medium-sized enterprises in 
the Podkarpackie voivodeship. It aims at strengthening the 
development potential of these businesses. The e-learning 
service is a modern tool educational and communication 
tool that complements the existing offer of the Association 
“Pro Carpathia”.

The platform is designed to enable consultations with the 
Association’s staff by means of virtual communication tools 
and training courses that are available at the platform. Using 
this tool, entrepreneurs will be informed, among others 
about current calls for proposals within the new financial 
perspective for 2014-2020, and possibilities of applying for 
external funding. In addition, access to learning materials and 
learning content in the form of “distance learning” enables 
the user to verify gained knowledge through competence 
tests and practical exercises, including, among others:

 assessing profitability of investment projects  
(e.g. financial analysis),

  investment and its budget management,

  obtaining external sources of investment projects 
financing with particular emphasis on the financial 
perspective for 2014-2020,

 formal and legal aspects of implementation of investment 
projects that are financed from external sources.

PROCARPATHIA
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Platforma e-learningowa będzie mieć zatem istotny 
wpływ na użytkowników poprzez poszerzenie ich wiedzy, 
a także propagowanie postaw przedsiębiorczości skutkują-
cych podejmowaniem ważnych decyzji w celu dalszego roz-
woju gospodarczego firm.  

PUNKT KONSULTACYjNO-DORADCZY 
(INFORMACYjNY)

W punkcie konsultacyjno-doradczym (siedziba Stowa-
rzyszenia „Pro Carpathia”) można bezpośrednio skonsul-
tować się ze specjalistami oraz uzyskać szczegółowe infor-
macje dotyczące istniejących form wsparcia i możliwości 
rozwoju przedsiębiorstw.

E-learning platform will therefore have a significant 
impact on its users by expanding their knowledge and 
promotion of entrepreneurship attitudes, which in turn, will 
result in making important decisions for further economic 
development of the companies.

COUNSELING (INFORMATIONAL) CENTRE

The centre (the seat of the Association “Pro Carpathia”) 
offers direct counseling with professionals who shall provide 
detailed information on existing forms of support and 
opportunities for development.

PROCARPATHIA
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NASZ ZESPÓŁ

 W skład personelu wchodzi ponad 20 wykwalifikowanych 
pracowników, w tym 3 członków zarządu, główny księgowy, 
asystent głównego księgowego, dyrektor ds. promocji oraz 
pion specjalistów ds. programów pomocowych.

Struktura zarządzania oparta jest o  statut Stowarzy-
szenia i  ma postać modelu funkcjonalnego z elementami 
modelu projektowego. Do realizacji poszczególnych dzia-
łań pracownicy łączeni są w zespoły projektowe w ramach 
poszczególnych pionów struktury funkcjonalnej. Wszystkie 
prace personelu koordynowane są na bieżąco przez Zarząd 
Stowarzyszenia. Do obowiązków Zarządu należy m.in. nad-
zorowanie nad prawidłową realizacją zadań, inicjowanie 
kontaktów biznesowych oraz konsultowanie zakresu podej-
mowanych działań.

Dodatkowo w zależności od charakteru podejmowanych 
działań do zespołów projektowych dołączają niejednokrot-
nie konsultanci zewnętrzni, służący wiedzą specjalistyczną 
z różnych dziedzin życia gospodarczego. 

OUR TEAM

 The Staff consists of more than 20 qualified employees, 
including three members of the board, chief accountant, 
chief accountant assistant, promotion coordinator, and 
a department of specialists for aid programmes.

The management structure is based on a statute of  
the Association and is a functional model including elements 
of a project model. Employees are gathered in project teams 
within individual departments of the functional structure. 
All undertakings of the staff are coordinated on a regular 
basis by the Board of the Association. Responsibilities of the 
Board include, among others, coordination over correct task 
implementation, initiation of business contacts, as well as 
consultations concerning undertaken actions.

In addition, depending on the nature of the actions, project 
teams are frequently supported by external consultants, 
whose expertise concerns various fields of economics.

PROCARPATHIA
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OSIĄGNIĘCIA 

Karpacki Klaster Turystyczny powstał w listopa-
dzie 2013 r. Został powołany ze wspólnej inicjatywy 
podmiotów z branży turystycznej oraz Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro 
Carpathia”, które jest Animatorem Klastra. 

Klaster jest dobrowolnym porozumieniem zrze-
szającym obecnie ponad 60 podmiotów z branży turystycz-
nej, w tym: przedsiębiorcy, organizacje badawcze, instytu-
cje otoczenia biznesu oraz inne podmioty zainteresowane 
utworzeniem wspólnej oferty w ramach turystyki aktywnej, 
kulturowej, przyrodniczej oraz zdrowotnej województwa 
podkarpackiego. Celem Karpackiego Klastra Turystycznego 
jest wspólna promocja oraz podejmowanie działań dotyczą-
cych indywidualnego rozwoju wszystkich jego członków. 
Związane jest to z integracją, jak również ze zwiększeniem 
konkurencyjności na podkarpackim rynku turystycznym 
oraz wypromowaniem całego regionu na skalę ogólnopolską 
i światową. Klaster w ramach swojej działalności organizuje 
specjalistyczne szkolenia oraz konferencje branżowe. Dzia-
łalności Klastra, jak również aktualnej ofercie branży tury-
stycznej poświęcona jest strona internetowa www.karpaty.
turystyka.pl.

Usługi świadczone przez członków Karpackiego Klastra 
Turystycznego cechują się wysokimi standardami oraz kom-
pleksową ofertą. 

ACHIEVEMENTS

Carpathian Tourism Cluster was established 
in November 2013. Its existence is a joint initiative 
of tourism industry entities and the Association for 
Development and Promotion of Podkarpacie “Pro 
Carpathia”, which performs the function of the cluster 
initiator. 

The Cluster is a voluntary agreement that associates 
over 60 entities operating in the tourism sector, including: 
entrepreneurs, research organizations, business 
environment institutions and other entities interested in 
creating a joint offer of active, cultural, nature and health 
tourism in the Podkarpackie voivodeship. The goal of 
the Carpathian Tourism Cluster is joint promotion and 
undertakings concerning individual development of all its 
members. This issue is connected with integration, increase 
in competitiveness in the Subcarpathian tourism market, as 
well as promotion of the entire region at the national and 
global scale. The Cluster organizes specialist courses of 
training and conferences as a part of its activity. The website: 
www.karpaty.turystyka.pl. is devoted to the Cluster activity, 
as well as current tourism offer.

Services provided by members of the Carpathian Tourism 
Cluster are of high standards and constitute a comprehensive 
offer.

PROCARPATHIA
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Klaster Podkarpackie Smaki został powo-
łany w styczniu 2013 roku przez 21 podmiotów, 
głównie producentów żywości regionalnej, tra-
dycyjnej i ekologicznej, Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” oraz inne 
podmioty z województwa podkarpackiego.

Klaster zrzesza obecnie 39 podmiotów. Oprócz produ-
centów produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicz-
nych znajdują się w nim także restauracje serwujące swoim 
klientom dania lokalne i tradycyjne. Członkami Klastra mogą 
zostać: przedsiębiorstwa, organizacje badawcze, instytucje 
otoczenia biznesu, uczelnie publiczne i niepubliczne, insty-
tucje publiczne, których założenia są zgodne z działalnością 
Klastra. Celem Klastra jest wspieranie producentów poprzez 
pozyskiwanie środków zewnętrznych, działania szkolenio-
we, integrację ze środowiskiem naukowym oraz promocja 
produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych pro-
dukowanych na terenie województwa podkarpackiego, ich 
popularyzacja, a  także wspieranie wspólnego dziedzictwa 
kulinarnego. Uczestnictwo w Klastrze to wzajemna współ-
praca jego członków, wymiana doświadczeń i  pomysłów, 
dlatego też organizowane są specjalistyczne szkolenia, kon-
ferencje branżowe i  dyskusje. 

Animatorem Klastra Podkarpackie Smaki jest Stowarzy-
szenie „Pro Carpathia”. Platformą informacyjną o działalno-
ści Klastra jest strona www.podkarpackiesmaki.pl, na której 
znajdują się również informacje na temat produktów regio-
nalnych, tradycyjnych i ekologicznych, kulinariów podkar-
packich czy turystyki kulinarnej.

Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki po-
wstał jesienią 2013 r. i zrzesza 40 lokali gastro-
nomicznych na terenie województwa podkarpa-
ckiego. Jak do tej pory jest to największy szlak 
kulinarny w Polsce. Jego zadaniem jest promocja 
restauracji, karczm, oberż, tawern, szynków, gospodarstw 
agroturystycznych i ich gastronomicznej oferty. Idea szlaku 
przybliża także historię regionalnych kulinariów, wpływa na 
zwiększenie atrakcyjności oferty restauracji w oczach miesz-
kańców i turystów.

The Cluster Subcarpathian Flavours 
was established in January 2013 and at that 
time consisted of 21 entities, mainly regional, 
traditional and organic food producers, the 

Association for Development and Promotion of Podkarpacie 
“Pro Carpathia” and other stakeholders from the Podkarpackie 
voivodeship. 

The Cluster currently associates 39 entities. Apart from 
regional, traditional and organic food producers, it also 
includes restaurants serving their customers traditional and 
local dishes. The following entities can become a member 
of the Cluster: enterprises, research organizations, business 
support organizations, public and private higher education 
schools, public institutions, whose principles remain 
consistent with the actions undertaken by the Cluster. The 
goal of the Cluster is to support producers by attracting 
external funding, courses of training, integration with 
a scientific community and promotion of regional, traditional 
and organic products in the Podkarpackie voivodeship, their 
popularization, as well as supporting common culinary 
heritage. The Cluster membership means mutual cooperation 
of its members, exchange of experiences and ideas, thus 
specialized courses of training, conferences and discussion-
meetings are organized. 

The initiator of the Cluster Subcarpathian Flavours is  
the Association “Pro Carpathia”. Business information 
platform is the website: www.podkarpackiesmaki.pl. The 
website also includes pieces of information on regional, 
traditional and organic products, the Subcarpathian culinary 
and culinary tourism.

Subcarpathian Flavours Culinary Trail 
was established in autumn 2013 and incudes 
40 eateries in the Podkarpackie voivodeship. 
So far, it has been the largest culinary trail in 
Poland. Its mission is to promote restaurants, 

pubs, wine taverns, taberns, taverns, tourist farms and their 
gastronomic offer. The idea of the Trail familiarizes with the 
history of regional culinary, increases the offer attractiveness 
to residents and tourists.

PROCARPATHIA



12

DOŚWIADCZENIE

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” od początku zrealizowa-
ło projekty m.in. w ramach:

 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

 Regionalnych Programów Operacyjnych (dla poszczegól-
nych województw);

 Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechani-
zmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG);

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej);

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

 Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (tzw. Fun-
dusz Szwajcarski);

 Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś– 
– Ukraina 2007 – 2013;

 Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka 2007-2013;

 środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

 innych programów i środków zewnętrznych przeznaczo-
nych na wspieranie wielu różnych inicjatyw.

Projekty prowadzone są w partnerstwie z organizacjami 
pozarządowymi, uczelniami wyższymi, jednostkami samo-
rządu terytorialnego, instytucjami kultury i innymi podmio-
tami. Realizowane przedsięwzięcia w skali międzynarodo-
wej podejmowano we współpracy z instytucjami z Ukrainy, 
Słowacji, Węgier, Norwegii, Włoch, Czech, Słowenii oraz 
Szwajcarii.

EXPERIENCE

The Association “Pro Carpathia” from the very beginning 
has been developing and implementing projects, among 
others within:

 Operational Programme Innovative Economy;

 Regional Operational Programmes (for individual 
voivodeships);

 Norwegian Financial Mechanism and Financial Mechanism 
of the European Economic Area (i.e. Norwegian funds and 
EEA funds);

 Rural Development Programme (Establishment and 
development of microenterprises, diversification into non-
agricultural activities);

 Operational Programme Infrastructure and Environment;

 Human Capital Operational Programme;

 Swiss-Polish Cooperation Programme (known as the Swiss 
Fund);

 Cross-border Cooperation Programme Poland – Belarus 
–Ukraine 2007 – 2013;

 Cross-border Cooperation Programme Poland-Republic of 
Slovakia 2007-2013;

 sources of The Ministry of Culture and National Heritage;

 other programmes and external sources designed to 
support a variety of initiatives.

Projects are carried out in partnerships with NGOs, 
higher education schools, local government units, cultural 
institutions and other entities. The projects implemented 
at international scale were undertaken in cooperation with 
institutions from Ukraine, Slovakia, Hungary, Norway, Italy, 
the Czech Republic, Slovenia and Switzerland.

PROCARPATHIA
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WSPÓŁPRACA

Stowarzyszenie od początku działalności współpracuje 
z wieloma znaczącymi dla Województwa Podkarpackiego 
podmiotami, tj.: 

 Uniwersytet Rzeszowski;

 Małopolski Instytut Gospodarczy;

 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska;

 CEEweb for Biodiversity;

 Polska Organizacja Turystyczna – Konsorcjum „Polskie 
Szlaki Kulinarne”;

 Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna;

 Politechnika Rzeszowska;

 Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.;

 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska;

 Fundacja Bieszczadzka;

 Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem”;

 Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach;

 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producen-
tów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”.

COOPERATION

The Association since its beginning has been cooperating 
with many significant for the Podkarpackie voivodeship 
institutions, i.e.:

 University of Rzeszow;

 Małopolska Economic Institute;

 Association of the Carpathian Euroregion Poland;

 CEEweb for Biodiversity;

 Polish Tourist Organization – Consortium “Polish Culinary 
Trails”;

 Podkarpacka Regional Tourism Organization;

 Rzeszów University of Technology;

 Regional Development Agency S.A. in Mielec;

 East European State Higher School;

 Bieszczady Foundation;

 Carpathian Agreement “Carpathians Our Home”;

 Arboretum and Institute of Physiography in Bolestra-
szyce;

 National Association of Processors and Producers of 
Organic Products “Polish Ecology”.

PROCARPATHIA
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WYRÓŻNIENIA, NAGRODY, 
OSIĄGNIĘCIA:

 Wyróżnienie Szlaku Kulinarnego Podkarpackie Smaki 
jako Najlepszy Produkt Turystyczny 2014 przez Polską Re-
gionalną Organizację Turystyczną;

 Honorowa Odznaka „Za zasługi dla turystyki” przyznana 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki;

 Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego z po-
dziękowaniami za szczególną aktywność w działaniach dla 
rozwoju turystyki w Województwie Podkarpackim oraz pro-
mocji walorów turystycznych naszego regionu.

AWARDS, RECOGNITIONS, 
ACHIEVEMENTS:

 Recognition for the Subcarpathian Flavours Culinary Trail 
for the Best Tourist Product in 2014 received from the Polish 
Regional Tourist Organisation;

 Honorary Badge “For merits for tourism” awarded by  
the Ministry of Sport and Tourism.

 Award received from the Marshal of Subcarpathian 
Province for particular activeness in the actions for 
development of tourism in the Podkarpackie voivodeship 
and promotion of tourist attractions of the region.

PROCARPATHIA
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KONTAKT / CONTACT

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
Association for Development and Promotion of Podkarpacie „Pro Carpathia”

Adres / Address
ul. Rynek 16/1

35-064 Rzeszów
tel./fax +48 17 852 85 26

e-mail: info@procarpathia.pl

ISbN 978-83-61577-61-4



WOJEWóDZTWO 
PODKARPACKIE

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.

ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
tel./fax 17 852 85 26
info@procarpathia.pl

www.procarpathia.pl
www.e-procarpathia.pl

www.podkarpackiesmaki.pl
www.skarbypodkarpackie.pl
www.zielonepodkarpacie.pl

www.karpaty.turystyka.pl


