
PROWadzimy na starcie!

Dnia 25 czerwca 2017 r. TVP Rzeszów realizowała na naszym obszarze nagrania filmowe
będące  częścią  produkcji  pn.  „PROWadzimy  na  starcie!”.  Materiał  realizowany  jest  na
zlecenie Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Podkarpackiego  i  ma  w  założeniu
prezentować  aktywności  Lokalnych  Grup  Działania  z  Podkarpacia  w  ramach  Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Do  udziału  w tej  inicjatywie  zgłosiły  się  cztery  osoby,  które  złożyły  wnioski  w  ramach
naborów  ogłoszonych  przez  LGD  „Zielone  Bieszczady”  w obowiązującej  perspektywie
finansowej.  Pomysły  prezentowane  w  materiale  filmowym  zostały  pozytywnie  ocenione
przez Radę LGD, zgodnie z procedurą zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w
Rzeszowie i tam oczekują na ostateczną weryfikację i podpisanie umów o dofinansowanie.

Przedsięwzięcia,  które  wzięły  udział  w  przygotowaniu  materiału  filmowego
„PROWadzimy na starcie!”:

 Pan  Janusz  Demkowicz -  projekt  „Zakup  sprzętu  multimedialnego  do  Muzeum
Ginących Zawodów w Uhercach Mineralnych”. Wnioskodawca planuje utworzenie w
ramach  pozyskanej  dotacji  Muzeum  Ginących  Zawodów,  które  będzie  oparte  na
nowoczesnym  sprzęcie  multimedialnym.  Firma  „DEBIES”  uzyskała  także
dofinasowanie w ramach perspektywy PROW 2007-2013. Dzięki czemu uruchomiła
przedsięwzięcie  pt.  Bieszczadzkie  Drezyny  Rowerowe.  Uroki  trasy  108  można
podziwiać dzięki drezynom napędzanym siłą własnych mięśni nóg. 

 Pan Damian Sobolak,  FHU „Dziedzic” - projekt „Wzrost konkurencyjności Firmy
HU Dziedzic  Damian Sobolak”   poprzez zakup hali namiotowej, zakup wyposażenia
oraz wprowadzenie innowacyjnej usługi”. Wniosek zakłada wzrost konkurencyjności
firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi wynajmu hali namiotowej wraz z
wyposażeniem. 

 Pan  Mirosław  Krupa OLBUD,  „Rozwój  działalności  gospodarczej  poprzez
uruchomienie  i  udostępnienie Inkubatora przetwórstwa lokalnego”.  Wnioskodawca
zamierza  utworzyć  w  Moczarach  inkubator  przetwórstwa  dostosowany  swoim
zapleczem  do  korzystania  przez  podmioty  zewnętrzne.  Przewidziane  linie
technologiczne  obejmują  m.in.  przetwórstwo,  pakowanie  i  etykietowanie:  miękkich
oraz twardych owoców, warzyw, ziół oraz miodów. Dodatkowo ma być uruchomiona
chłodnia  oraz  sala  wykładowa,  która  pozwoli  na  spełnienie  celów  edukacyjnych
inkubatora.

 Nową działalność przy wsparciu środków z PROW zamierza uruchomić Pan Krzysztof
Franczak.  Wniosek  „Wytwórnia  -  Pracownia  Detali  Artystycznych”  zakłada
uruchomienie firmy produkcyjnej, której głównym przedmiotem będzie wytwarzanie z
wysokogatunkowej porcelany, łączonej z drewnem i innymi materiałami artystycznych
akcesoriów dla przemysłu meblarskiego.

Dziękujemy  serdecznie  wszystkim  Wnioskodawcom  za  zaangażowanie  i  poświęcony
czas. 

Materiał będzie emitowany 19 lipca o godzinie 21.00, powtórka 21 VII o godz. 20.30. Będzie
też promowany na stronie Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego.


