
Gmina i Miasto Ulanów (woj. podkarpackie) jako partner Gminy Bełżec
(woj. lubelskie) bierze udział w ponadregionalnym Programie Operacyjnym
Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, który stworzył okazję na
wyrównanie szans w rozwoju naszego regionu.

Teraz obie gminy realizują wspólny projekt pn.: „Platforma kooperacyjna Gminy Bełżec oraz Gminy
i Miasta Ulanów szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału turystycznego pomiędzy regionami
Polski Wschodniej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, 
Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4: Promocja i Współpraca.
Przystąpiliśmy do Projektu, ponieważ dzięki temu mogliśmy nawiązać bliską współpracę z samorządem
z innego województwa – mówi Stanisław Garbacz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów. Liczymy na to, że
wspólnymi siłami uda się nam dobrze wykorzystać szanse jakie daje udział w programie „Rozwój Polski
Wschodniej.”
Wspólny projekt Gminy i Miasta Ulanów oraz Gminy Bełżec realizowany będzie w latach 2012-2014, 
a w ramach jego oba samorządy zamierzają:
- opracować jeden wspólny długoterminowy dokument strategiczny „„Strategia Rozwoju Współpracy
i Promocji Turystyki Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów na lata 2013 – 2020”;

- opracować trzy badania analityczne, dwie analizy oraz jedną szczegółową ekspertyzę dotyczącą zawartości
jodu w powietrzu na terenie Gminy i Miasta Ulanów; 

- zorganizować cztery konferencje poruszające kluczowe zagadnienia odnoszące się do promocji walorów
przyrodniczych i kulturowych, rozwoju gospodarczego, oraz nawiązania sieci współpracy
międzyregionalnej;

- opracować, wykonać i rozpowszechnić materiały informacyjno—promocyjne dotyczące regionów Polski
Wschodniej: witacze, tablice informacyjno—promocyjne, albumy, kroniki, wspólny przewodnik
turystyczny, wspólne teczki ze zdjęciami miejsc martyrologii;

- opracować dwie podstrony internetowe, interaktywny plan miasta oraz sferyczne panoramy.

Całkowita wartość Projektu wynosi 400 815,76PLN, a otrzymana kwota dofinansowania (90% kosztów
kwalifikowanych Projektu) wynosi 352 634,18 PLN.
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