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Stanowisko negocjacyjne dla województwa podkarpackiego 

 

Wstęp 

Stanowisko Rządu dotyczące kontraktu terytorialnego dla województwa podkarpackiego zawiera propozycje 
celów i przedsięwzięć priorytetowych do realizacji na terenie województwa. Wybór celów został dokonany na 
podstawie wniosków ze społeczno-gospodarczej diagnozy regionalnej oraz analizy stopnia osiągania celów 
ogólnych wynikających z krajowych dokumentów strategicznych (ŚSRK, KSRR 2010-2020), które definiują ramy 
polityki rządu wobec regionów, Strategii Rozwoju Województwa oraz Umowy Partnerstwa, która określa cele 
i priorytety rozwojowe Polski do realizacji w latach 2014-2020 przy wykorzystaniu Europejskich Funduszy 
Strukturalnych i Inwestycyjnych. Proces identyfikacji celów co do których strona rządowa widzi konieczność 
ściślejszej współpracy na różnych szczeblach zarządzania, miał charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy, tj. 
uwzględniał kwestie osiągania i poprawy wskaźników, jak również pożądaną zmianę jakościową 
w województwie. 

Do analizy stanu sytuacji społeczno-gospodarczo województwa posłużyły wyniki badań potencjałów 
województw, dokonane na bazie opracowań i ekspertyz zrealizowanych przez lub na zlecenie MIR, dostępnych 
danych statystycznych (Bank Danych Lokalnych - BDL) i opracowań szczegółowych dla regionu (diagnozy 
społeczno-gospodarcze, trendy rozwoju) np. Przegląd Regionalny Polski (MIR, 2013). Brano również pod uwagę 
dane z diagnozy i wyzwania rozwojowe wynikające ze strategii rozwoju województwa oraz części diagnostyczne 
regionalnych programów operacyjnych.  

W Stanowisku wskazano również propozycje przedsięwzięć priorytetowych, które są istotne z punktu widzenia 
polityk krajowych i regionalnych, co do których strona rządowa widzi możliwość i potrzebę uzgodnienia 
sposobu realizacji, tj. przedsięwzięć, które będą realizowane na poziomie krajowym/regionalnym (mających 
zapewnione źródła finansowania) lub których realizacja będzie możliwa w zależności od spełnienia określonych 
dla danego przedsięwzięcia warunków (w zależności od wyników negocjacji programów operacyjnych, 
dostępności środków, spełnienia kryteriów stawianych przez programy z budżetu państwa itp.).  

 

Diagnoza województwa 

Podkarpackie jest jednym z najbiedniejszych regionów Polski oraz UE. Region charakteryzuje się najniższym 
poziomem PKB na mieszkańca spośród wszystkich regionów w Polsce. W 2011 r. PKB na mieszkańca wyniósł 
67,6% średniej dla kraju i wskaźnik ten zmniejszał się na przestrzeni ostatnich lat. Istotne znaczenie dla 
gospodarki regionu ma działalność przemysłowa (udział przemysłu w WDB województwa jest wyższy niż w 
kraju), w tym w branżach zaawansowanych technologicznie, przede wszystkim związana z klastrem „Dolina 
Lotnicza”. Do silnych stron regionu należy również zaliczyć dobre warunki do rozwoju sektora informatyki 
(kadry, przedsiębiorstwa założone przez pracowników Politechniki Rzeszowskiej, stowarzyszenie firm). Stopa 
inwestycji w woj. podkarpackim należała w 2011 r. do jednej z najwyższych w kraju (29,3%, w kraju 20,2%) i 
była znacznie wyższa niż w 2007 r. 

Pod względem nakładów na B+R w relacji do PKB województwo podkarpackie wyraźnie przewyższa średnią 
krajową i wypada bardzo dobrze także w porównaniu z innymi polskimi regionami, ich wysokość wzrosła od 
poziomu 0,37 % PKB w 2009 r. i w 2011 wyniosła 0,95 % PKB. Nakłady ponoszone przez przedsiębiorstwa 
wzrosły przeszło dwukrotnie w omawianych latach z 0,22% PKB w 2009 do 0,56% PKB w 2011 roku.  Biorąc pod 
uwagę zobowiązania Polski wynikające ze strategii Europa 2020 w odniesieniu do poziomu nakładów na B+R 
(1,7% PKB w 2020 r.), dystans do pokonania przez województwo podkarpackie w porównaniu z innymi 
województwami nie jest bardzo duży. W województwie podkarpackim najwięcej środków na badania i rozwój 
przeznacza się w dziedziny techniczne i inżynieryjne. Podkarpackie charakteryzuje się także najwyższym 
procentem w kraju środków przeznaczonych na badania rozwojowe, które mają wysokie przełożenie na 
innowacyjność przedsiębiorstw i rozwój gospodarczy regionu.  

Obszar południowo – wschodniej Polski, gdzie znajduje się województwo podkarpackie jest regionem o dużym 
potencjale dla energetyki wiatrowej. Blisko 20% województwa posiada dobre oraz bardzo dobre warunki 
wiatrowe. Istnieje również potencjał do rozwoju energetyki wodnej i słonecznej, a także biomasy. System 
elektroenergetyczny województwa podkarpackiego charakteryzuje się dobrą rozbudową i zaspokaja bieżące 
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zapotrzebowanie odbiorców indywidualnych oraz przemysłu na energię. Cechą charakterystyczną dla woj. 
podkarpackiego jest starzejąca się infrastruktura sieciowa. Szacuje się, że większość odcinków wymagających 
gruntownego remontu znajduje się na obszarach wiejskich. 

Z uwagi na cechy środowiska naturalnego województwa, częstym zagrożeniem jest występowanie powodzi. 
Województwo podkarpackie jest położne na obszarze dorzecza górnej Wisły i jej prawobrzeżnych dopływów. 
Tereny górskie i podgórskie województwa sprzyjają dość częstemu występowaniu powodzi i okresowemu 
zalewaniu. Niski poziom retencji wód powierzchniowych i gruntowych oraz brak suchych zbiorników i polderów 
retencyjnych z rezerwą powodziową jest dodatkowym czynnikiem zwiększającym zagrożenie powodziowe. Do 
tego należałoby dodać przestarzałą infrastrukturę przeciwpowodziową oraz możliwe awarie lub zniszczenia 
dużych urządzeń piętrzących (zapór wodnych w Solinie, Myczkowcach, Besku, Rzeszowie). 

Województwo podkarpackie jest obszarem o wysokich walorach przyrodniczych oraz ich dobrym stanie 
zachowania na tle ogólnej kondycji zasobów przyrodniczych Polski. Możliwości rozwoju turystyki są jednak 
ograniczone słabym rozwojem bazy turystycznej. W województwie podkarpackim nie jest w pełni 
wykorzystywany potencjał dotyczący przemysłu czasu wolnego związany z inteligentną specjalizacją 
województwa: jakość życia (walory turystyczne, środowiskowe), w tym potencjał do aktywnej turystyki lub 
sportów zimowych. 

Sieć dróg krajowych w województwie podkarpackim należy do najmniej rozbudowanych w Polsce i składa się 
z 771,6 km, co stanowi niewiele ponad 5% całości dróg o nawierzchni twardej w regionie (14 miejsce w kraju). 
Niewątpliwą wadą systemu transportu drogowego w tym regionie jest również zupełny brak dróg biegnących 
w standardzie drogi ekspresowej bądź autostrady, chociaż ukończenie w najbliższej przyszłości toczących się 
inwestycji zmieni tą negatywną sytuację (np. budowa A4). Należy również zauważyć, iż odsetek dróg krajowych 
w województwie podkarpackim w stanie dobrym wynosi ponad 55% i jest poniżej średniej dla całego kraju 
w tym zakresie (59%). Województwo osiąga jeden z najwyższych udziałów w Polsce dróg krajowych w stanie 
złym (20,8%).  

Podobnie jak w przypadku podsieci drogowej, również w odniesieniu do długości eksploatowanych linii 
kolejowych województwo podkarpackie, z liniami liczącymi ogółem 1024 km należy do grupy najsłabiej 
rozwiniętych w tym zakresie w kraju (mniej jedynie w czterech województwach), zarówno w przeliczeniu na 
liczbę mieszkańców (12 miejsce wśród wszystkich województw), jak i wielkość terytorium (11 miejsce). Skutkuje 
to również jedną z najniższych w Polsce liczbą pasażerów oraz towarów przewiezionych w przewozach 
kolejowych. 

Stopa bezrobocia dla województwa podkarpackiego w 2012 r. wyniosła 13,2% i była najwyższa wśród 
wszystkich regionów kraju (przy średniej dla Polski: 10,1%). Bezrobocie rejestrowane na koniec roku 2013 
wyniosło 16,4%. Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem na podkarpackim rynku pracy jest wydłużający się okres 
pozostawania osób bezrobotnych bez pracy, o czym świadczy wysoki poziom bezrobocia długookresowego, tj. 
pozostawania bez pracy powyżej jednego roku (7%) oraz najwyższy w kraju udział osób długotrwale 
bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych (42,8%, przy średniej dla Polski 38,3%). Znaczną 
grupę osób bezrobotnych stanowią osoby zamieszkałe na wsi - 62,8% wszystkich bezrobotnych. Dystans 
województwa podkarpackiego do docelowego (71%) poziomu zatrudnienia grupy 20-64 sięga ok. 8 pkt proc.W 
województwie podkarpackim notuje się wysoką liczbę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 
przeliczeniu na 10 tys. ludności (w 2012 r. ok. 617,3, przy średniej dla Polski: 499,9). Niekorzystnym zjawiskiem 
w regionie jest także wysoki wskaźnik zagrożenia ubóstwem po transferach społecznych – 21,3% (średnia dla 
Polski: 17,7%). 

Poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-4 lat w województwie podkarpackim wyniósł 
w 2012 r. 51,6%, czyli poniżej średniej dla Polski (59,2%). W województwie podkarpackim notuje się również 
bardzo niską aktywność edukacyjną dorosłych widoczną w utrzymującym się bardzo niskim odsetku osób 
w wieku 25-64 lata uczących się i dokształcających w tym wieku w ogólnej liczbie ludności (3% w 2012 r.). 

W zakresie zdrowia publicznego charakterystyczne dla województwa jest relatywnie długie przeciętne trwanie 
życia (najwyższe w kraju), duże znaczenie lecznictwa uzdrowiskowego, przy jednocześnie niskiej jakości jego 
bazy, niewystarczająca liczba wysokokwalifikowanego personelu medycznego (brak w regionie uczelni 
kształcącej na kierunkach medycznych) oraz słaby dostęp do opieki paliatywnej. Głównymi przyczynami zgonów 
w województwie od lat są choroby układu krążenia, odpowiedzialne za ponad połowę zgonów mieszkańców 
(więcej niż w kraju, gdzie wskaźnik ten wynosi 46%). Choroby te są również najczęstsze jeśli chodzi 
o podkarpackie statystyki zachorowalności i hospitalizacji (16,7% wszystkich leczonych w szpitalach). Kolejną 
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przyczyną zgonów są nowotwory złośliwe (25% zgonów). Trzecią najliczniejszą grupę stanowią zewnętrzne 
przyczyny zachorowania i śmierci, w tym wypadki, upadki, samookaleczenia. Większość szpitali 
w województwie podkarpackim nie spełnia wymogów określonych przepisami Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i jest objęta programem dostosowania w tym 
zakresie. Sprzęt medyczny jaki funkcjonuje w ww. jednostkach jest wykorzystywany już ponad 10 lat. Wśród 
najbardziej potrzebnych do uzupełnienia wysokospecjalistycznych sprzętów medycznych wymienić należy 
tomografy komputerowe, rezonansy magnetyczne, aparaty rtg, mammografy cyfrowe. Warto zwrócić również 
uwagę na brak na terenie województwa aparatu typu pet oraz akceleratorów radioterapeutycznych.  

Kumulacja negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych powiązanych 
z degradacją fizyczną najbardziej zauważalna jest w miastach województwa i ich obszarach funkcjonalnych. 
W obrębie miast gromadzą się nie tylko czynniki dynamizujące rozwój, ale również problemy takie jak: 
bezrobocie, wykluczenie społeczne i przestępczość, które często skupiają się na obszarach dotkniętych 
kryzysem. Istotnym problemem, który występuje w wielu miastach województwa oraz ich obszarach 
funkcjonalnych i hamuje jego spójny rozwój, jest występowanie obszarów zdegradowanych, które wymagają 
rekultywacji i stworzenia warunków do ich ponownego zagospodarowania. Na terenach miejskich wymiar 
środowiskowy, ekonomiczny i społeczny są ze sobą ściśle powiązane. Potrzeby związane z rewitalizacją dotyczą 
całego województwa. Powiaty wymagające szczególnego wsparcia to: jasielski, strzyżowski, brzozowski, 
przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski. 

 

Propozycje celów i kierunków działań do ujęcia w kontrakcie terytorialnym 

Biorąc pod uwagę problemy i potencjały województwa wynikające z diagnozy regionalnej, a także priorytety 
i cele wynikające ze strategii rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym, strona rządowa widzi konieczność 
współpracy w szczególności w osiąganiu poniższych celów, zdiagnozowanych jako najistotniejsze dla 
zapewnienia dalszego rozwoju regionu, jak i całego kraju. Wskazane poniżej cele nie wyczerpują wszystkich 
istotnych dla regionu obszaru działań, a jedynie sygnalizują najważniejsze zakresy, gdzie koordynacja pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym może przynieść największą wartość dodaną. Ponadto, uwzględniając 
potencjały i bariery województwa, storna rządowa proponuje koncentrację wybranych celów na 
uszczegółowionych poniżej kierunkach działań. 

 

Propozycje celów i kierunków działań do ujęcia w kontrakcie terytorialnym: 

1. Poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki 

 budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjności i kapitale 
intelektualnym 

 rozwój badań stosowanych i rozwojowych obejmujących specjalizacje regionalne jako 
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych województwa 

 wzmacnianie istniejących i rozwijanie nowych innowacyjnych sektorów przemysłu 

2. Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej województwa ze szczególnym 
uwzględnieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego ośrodka wzrostu 

 rozwój drogowej sieci transportowej wzmacniającej zewnętrzną dostępność komunikacyjną 
Rzeszowa oraz ośrodków subregionalnych w wymiarze krajowym i międzynarodowym  

 rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych, jak i 
wewnątrzregionalnych 

 wzmocnienie drogowych powiązań komunikacyjnych miast powiatowych między sobą oraz z 
Rzeszowem 

 budowa obwodnic miejscowości z dużym natężeniem ruchu tranzytowego (w tym zwłaszcza 
ruchu ciężkiego) 
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 przebudowa odcinków dróg stanowiących wąskie gardła w dostępności regionów 

 rozbudowa i modernizacja powiązań kolejowych z sąsiednimi województwami 

 poprawa stanu infrastruktury kolejowej umożliwiającej dostęp do lokalnych rynków pracy 

3. Modernizacja systemów dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej 

4. Zapobieganie negatywnym skutkom powodzi 

Inwestycje związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym będą mogły być realizowane po 
wypełnieniu przez Polskę wymogów związanych z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 
15, t. 5, str. 275, z późn. zm.), tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) oraz dyrektywą 2007/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka 
powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 6.11.2007, str. 27) 

5. Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego województwa 

6. Zwiększenie poziomu zatrudnienia w województwie 

 działania na rzecz aktywnej polityki rynku pracy wobec grup znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 

 rozwój przedsiębiorczości 

 reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 

 upowszechnianie różnych form opieki nad dziećmi do lat 3 

 poprawa adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników 

7. Redukcja poziomu wykluczenia społecznego 

 zwiększenie aktywności społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu 

 poprawa dostępu do usług społecznych i inwestycje niezbędne do realizacji usług społecznych 
i usług aktywnej integracji społecznej 

 rozwój ekonomii społecznej 

8. Podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie 

 upowszechnienie edukacji przedszkolnej, 

 podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

 wsparcie edukacji ogólnej w zakresie kompetencji kluczowych dla funkcjonowania na rynku 
pracy  

 upowszechnienie uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu potrzebami 
rynku pracy 

9. Poprawa dostępności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 

 poprawa dostępu do specjalistycznej opieki medycznej - likwidacja na terenie województwa 
tzw. „białych plam” pod kątem zabezpieczenia w brakujące oddziały; wzrost dostępności do 
kompleksowej opieki medycznej osób w wieku starczym; poprawa bezpieczeństwa ludności 
poprzez zwiększenie skuteczności działania jednostek systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego oraz jednostek współdziałających 

 zwiększenie wykrywalności chorób we wczesnym stadium rozwoju poprzez profilaktykę 
chorób nowotworowych, chorób układu oddechowego, chorób i zaburzeń psychicznych 

 zwiększenie dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej i naukowej  

10. Wsparcie rozwoju miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie oraz miast 
subregionalnych 



 

 5 

11. Kompleksowa rewitalizacja dzielnic i miast o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk 
społecznych i gospodarczych 

 

Szacuje się, że zaangażowanie środków publicznych, unijnych i krajowych, na działania z zakresu polityki 
rozwoju, które zgodnie z szacunkami w latach 2014-2023 w skali całego kraju może wynieść 400 mld zł, 
w województwie podkarpackim będzie nie mniejsze niż 21,9 mld zł.  
 

 

Zobowiązania dla województwa wynikające z wymogów perspektywy 
finansowej UE 2014-2020 

 

Zgodnie z wymogami związanymi z perspektywą finansową UE 2014-2020, państwo członkowskie zobowiązuje 
się do przeznaczania określonych środków finansowych na kluczowe, z punktu widzenia UE, obszary interwencji 
finansowane z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Przy czym środki te nie mogą być niższe, 
niż pułapy wskazane w rozporządzeniu UE. Dodatkowo w trakcie negocjacji Umowy Partnerstwa, uzgodniono 
minimalne limity wydatków na wzmocnienie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (cel 
tematyczny 1) oraz maksymalne limity na finansowanie dróg lokalnych (cel tematyczny 7). Każde z województw 
w ramach swojej alokacji w Regionalnym Programie Operacyjnym musi więc przeznaczyć określoną pulę 
środków na wskazane obszary.  

 

 

Województwo podkarpackie w ramach całej alokacji RPO (2 252 546 589 euro) musi zapewnić na: 

 

Obszary wsparcia RPO Kwota (mln euro) % funduszu 

Wzmocnienie badań naukowych, rozwoju technologicznego i 
innowacji (CT1) 

149,1  9,8% 

Podnoszenie innowacyjności gospodarki, konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz działania związane z gospodarką 
niskoemisyjną (CT 1-4) 

844,7  55,6% 

Działania związane z gospodarka niskoemisyjną (CT4) 345,2  22,7% 

Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem CT9 (EFS) 169,1  28,4% 

Promowanie zrównoważonego transportu (CT7) - transport 
drogowy 

180,7   

Promowanie zrównoważonego transportu (CT7)  - drogi lokalne  27,1   

Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) 70,8   
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Wykaz przedsięwzięć priorytetowych 

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia oraz 
beneficjenta 

Podmiot 
odpowiedzi
alny za 
realizację 

Proponowane 
źródło finansowania 

Sposób realizacji przedsięwzięć (wskazać właściwy) 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Przedsięwzięcia podstawowe 

1. S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek: 
Lublin – Stobierna i Świlcza – 
Rzeszów – odcinki na terenie 
województwa podkarpackiego 

GDDKiA POIŚ Przedsięwzięcie wpisane do projektu Dokumentu 
Implementacyjnego (poz 12) do Strategii Rozwoju 
Transportu oraz ujęte w załączniku 5 Programu 
Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, co 
skutkuje zapewnieniem finansowania na jego 
realizację, umożliwia rozstrzygnięcie przetargu oraz 
podpisanie umowy z wykonawcą, który określa 
szczegółowe warunki realizacji. Inne warunki 
realizacji będą wynikały z finalizacji przetargu oraz 
szczegółowych warunków uzgodnionych z 
wykonawcą. 

2. Obwodnica Sanoka w ciągu DK nr 
28 

GDDKiA POIŚ Przedsięwzięcie ujęte w załączniku 6 Programu 
Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, co 
skutkuje zapewnieniem finansowania na jego 
realizację, umożliwia rozstrzygnięcie przetargu oraz 
podpisanie umowy z wykonawcą, który określa 
szczegółowe warunki realizacji. Inne warunki 
realizacji będą wynikały z finalizacji przetargu oraz 
szczegółowych warunków uzgodnionych z 
wykonawcą. 

3 S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek: 
Stobierna – Świlcza  

GDDKiA POIŚ Przedsięwzięcie wpisane do projektu Dokumentu 
Implementacyjnego (poz. 12). 

4 Budowa obwodnicy południowej 
Rzeszowa – etap I 

 POPW Przedsięwzięcie wpisuje się w zakres wsparcia 
POPW. Realizacja inwestycji w POPW uzależniona 
jest od wyników negocjacji z KE odnośnie do 
zakresu PO PW. 

5 Rozbudowa DW Nr 878 Rzeszów 
– Tyczyn 

 POPW Przedsięwzięcie wpisuje się w zakres wsparcia 
POPW. Realizacja inwestycji w POPW uzależniona 
jest od wyników negocjacji z KE odnośnie do 
zakresu PO PW. 

6 Rozbudowa ul. Podkarpackiej na 
odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty 
do granic miasta Rzeszowa 

 POPW Przedsięwzięcie wpisuje się w zakres wsparcia 
POPW.  Realizacja inwestycji w POPW uzależniona 
jest od wyników negocjacji z KE odnośnie do 
zakresu PO PW. 

Przedsięwzięcia rezerwowe / warunkowe 

1  Rozbudowa drogi krajowej nr 28 
w tym budowa obwodnicy miasta 
Sanoka oraz przebudowa odcinka 
tej drogi w Przemyślu 

 POIŚ W zakresie dróg krajowych będzie istniała 
możliwość ubiegania się o środki UE w ramach 
konkursu POIŚ dla miast na prawach powiatu. 

2 Budowa łączników z autostradą 
A4 

 POIŚ W zakresie dróg krajowych będzie istniała 
możliwość ubiegania się o środki UE w ramach 
konkursu POIŚ dla miast na prawach powiatu. 
W przypadku projektów będących w kompetencji 
GDDKiA będzie istniała możliwość 
współfinansowania ze środków UE w ramach POIŚ 
pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru 
projektów oraz ujęcia w PBDK. Projekt 
rekomendowany do umieszczenia w RPO z uwagi 
na  połączenie z siecią A i S. 

3. S-19 Rzeszów – granica państwa GDDKiA  Przedsięwzięcie wpisane do projektu Dokumentu 
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Implementacyjnego (poz. 40). Realizacja 
uzależniona od dostępności środków. 

4. S-74 Kielce – Nisko  GDDKiA  Przedsięwzięcie wpisane do projektu Dokumentu 
Implementacyjnego (poz. 28). Realizacja 
uzależniona od dostępności środków. 

5. Budowa obwodnicy północnej 
miasta Rzeszowa od ul. Załęskiej 
do ul. Krakowskiej (DK4) Etap II i 
III 

  Przedsięwzięcie  wpisuje się w zakres wsparcia 
POPW, ale poza alokacją. Ponadto realizacja 
inwestycji uzależniona jest od wyników negocjacji z 
KE odnośnie do zakresu PO PW. 

6. Rozbudowa DW Nr 869 (droga 
lotniskowa) Etap I, II, III 

  Przedsięwzięcie wpisuje się w zakres wsparcia 
POPW, ale poza alokacją. Ponadto realizacja 
inwestycji uzależniona jest od wyników negocjacji z 
KE odnośnie do zakresu PO PW. 

7. Przebudowa drogi (była DK19) na 
odcinku od granicy miasta 
Rzeszowa do DW Nr 869 (droga 
lotniskowa) 

  Przedsięwzięcie wpisuje się w zakres wsparcia 
POPW, ale poza alokacją. Ponadto realizacja 
inwestycji uzależniona jest od wyników negocjacji z 
KE odnośnie do zakresu PO PW. 

8. Rozbudowa i budowa DW Nr 988 
Babica – Strzyżów – Warzyce na 
odcinku Babica – Zaborów + 
obwodnica Czudca 

  Przedsięwzięcie wpisuje się w zakres wsparcia 
POPW, ale poza alokacją. Ponadto realizacja 
inwestycji uzależniona jest od wyników negocjacji z 
KE odnośnie do zakresu PO PW. 

9. Budowa obwodnicy południowej 
Rzeszowa – etap II od DK9 ul. 
Podkarpacka do DW Nr 878 ul. 
Sikorskiego 

  Przedsięwzięcie wpisuje się w zakres wsparcia 
POPW, ale poza alokacją. Ponadto realizacja 
inwestycji uzależniona jest od wyników negocjacji z 
KE odnośnie do zakresu PO PW. 

Przedsięwzięcia poza KT 

1 Budowa i przebudowa dróg wraz 
z budową mostu na rzece Wisłok, 
łączącego gminę miasto Rzeszów 
z gminą Boguchwała i gminą 
Lubenia 

  Poza zakresem wsparcia POPW.  

2 Rozbudowa DW Nr 875 Mielec – 
Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku 
Kolbuszowa – Sokołów 
Małopolski 

  Poza zakresem wsparcia POPW. 
Rekomendacja do RPO ze względu na powiązanie z 
siecią AiS oraz ze względu na ciągłość sieci dw do 
10 t. 

3. Łącznik A4 z DK 4 w miejscowości 
Łańcut w ciągu DW Nr 877 

  Poza zakresem wsparcia POPW (brak możliwości 
realizacji projektów dotyczących wyłącznie budowy 
obwodnicy poza miastem wojewódzkim). 
Rekomendacja do RPO ze względu na powiązanie z 
siecią AiS oraz ze względu na ciągłość sieci DW do 
10 t. 

4. Połączenie Al. Rejtana z ul. 
Ciepłowniczą poprzez budowę 
drogi wraz z rozbudową mostu w 
ciągu ul. Gen. Maczka 

  Poza zakresem wsparcia POPW.  

5. Budowa drogi łączącej sieć TEN-T 
(węzeł Rzeszów - Dworzysko) z 
terenami inwestycyjnymi 
(centrum logistyczne) Rzeszów-
Dworzysko 

  Poza zakresem wsparcia POPW.  

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 

Przedsięwzięcia podstawowe 

1. Prace na liniach kolejowych nr 
25, 74, 78 na odcinku Stalowa 
Wola – Tarnobrzeg/Sandomierz – 
Ocice/Padew – odcinki na terenie 
województwa podkarpackiego 

PKP PLK POPW  Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu 
Implementacyjnego (poz. 2) do Strategii Rozwoju 
Transportu na liście projektów kolejowych o 
znaczeniu makroregionalnym 
 

2 Prace na liniach kolejowych nr 
68, 565 na odcinku Lublin – 
Stalowa Wola Rozwadów wraz z 
elektryfikacją – odcinki na terenie 
województwa podkarpackiego 

PKP PLK POPW Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu 
Implementacyjnego (poz. 1) do Strategii Rozwoju 
Transportu na liście projektów kolejowych o 
znaczeniu makroregionalnym 
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Przedsięwzięcia rezerwowe / warunkowe 

1 Prace na linii kolejowej nr 68 na 
odcinku Stalowa Wola Rozwadów 
– Przeworsk   

PKP PLK POPW Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu 
Implementacyjnego (poz. 9) do Strategii Rozwoju 
Transportu na liście projektów kolejowych o 
znaczeniu makroregionalnym. Realizacja inwestycji 
uzależniona od dostępności środków w POPW. 
 

2. Prace na linii kolejowej nr 25 na 
odcinku Padew – Mielec – Dębica 

PKP PLK POPW Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu 
Implementacyjnego (poz. 10) do Strategii Rozwoju 
Transportu na liście projektów kolejowych o 
znaczeniu makroregionalnym. Realizacja inwestycji 
uzależniona od dostępności środków w POPW. 
 

3. Rewitalizacja linii kolejowej nr 
106 odc. Boguchwała – Czudec 

PKP PLK RPO Projekt zgłoszony przez PLK S.A. samorządowi 
województwa do sfinansowania w ramach RPO. 

4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 
108 odc. Granica województwa – 
Jasło – Nowy Zagórz 

PKP PLK RPO Projekt zgłoszony przez PLK S.A. samorządowi 
województwa do sfinansowania w ramach RPO. 

5. Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 
odc. Padew Narodowa – Mielec – 
Dębica 

PKP PLK RPO Projekt zgłoszony przez PLK S.A. samorządowi 
województwa do sfinansowania w ramach RPO. 

6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 
108 odc. Jasło  - granica 
województwa 

PKP PLK RPO Projekt zgłoszony przez PLK S.A. samorządowi 
województwa do sfinansowania w ramach RPO. 

7. Rewitalizacja linii kolejowej nr 
618 odc. Jasło Towarowa – 
Sobniów 

PKP PLK RPO Projekt zgłoszony przez PLK S.A. samorządowi 
województwa do sfinansowania w ramach RPO. 

8. Rewitalizacja linii kolejowej nr 
107 odc. Nowy Zagórz – Łupków 

PKP PLK RPO Projekt zgłoszony przez PLK S.A. samorządowi 
województwa do sfinansowania w ramach RPO. 

9. Budowa łącznicy kolejowej 
Jedlicze Szebnie 

PKP PLK RPO Projekt zgłoszony przez PLK S.A. samorządowi 
województwa do sfinansowania w ramach RPO. 

Przedsięwzięcia poza KT 

1. Aglomeracyjna Kolej Podmiejska 
wraz z budową linii kolejowej do 
Portu Lotniczego Rzeszów 
Jasionka (budowa 5 km nowej 
linii). 

 POIŚ Projekt nie jest planowany w ramach DI do SRT ani 
RPO Woj. Podkarpackiego.  

2 Rewitalizacja linii nr 78 
Sandomierz-Grębów 
 

 POPW Odcinek stanowi część zakresu rzeczowego 
projektu PO PW – poz. 2 w DI „Prace na liniach 
kolejowych nr 25, 74, 78 na odc. Stalowa Wola – 
Tarnobrzeg /Sandomierz-Ocice/Padew”. Pozycja 2 
na liście projektów kolejowych o znaczeniu 
makroregionalnym.  
 

3 Rewitalizacja linii kolejowej nr 74 
Stalowa Wola - Sobów 
 

 POPW Odcinek stanowi część zakresu rzeczowego 
projektu PO PW – - poz. 2 w DI "Prace na liniach 
kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola 
– Tarnobrzeg/Sandomierz – Ocice/Padew". 
 

WSPARCIE MIASTA WOJEWÓDZKIEGO I OBSZARÓW POWIĄZANYCH Z NIM FUNKCJONALNIE 

Przedsięwzięcia podstawowe 

1. Kompleksowe przedsięwzięcia z 
zakresu zrównoważonej 
mobilności 
miejskiej/ekologicznego 
transportu 

JST/ 
Związek ZIT 

POPW/ RPO / środki 
JST 

Przedsięwzięcia realizowane będą przez projekty 
wynikające ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT) dla Rzeszowa i Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Rzeszowa (w 
opracowaniu). 
Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
operacyjnych polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020: 

 uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, 
Urzędem Marszałkowskim a MIR na 

2. Wsparcie działań z zakresu 
efektywności energetycznej 
zgodnie z podziałem interwencji 
pomiędzy programami krajowymi 
i regionalnymi 

JST/ 
Związek ZIT 

POIŚ/ RPO / środki 
JST 

3.  Wsparcie selektywne JST/ POIŚ/ RPO / środki 
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przedsięwzięć dotyczących  sieci 
ciepłowniczych i chłodniczych 

Związek ZIT JST podstawie opracowanej Strategii ZIT, 

 pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPO, 
POIŚ oraz POPW, 

 projekt jest przygotowany a wniosek o 
dofinansowanie został złożony w terminie 
wskazanym przez właściwą IZ, 

 zakres rzeczowy projektu i wartość 
dofinansowania ustalone na podstawie 
prac nad Strategią ZIT,   

 W zależności od dostępności alokacji. 
Inwestycje z zakresu transportu miejskiego w 
ramach PI 4e realizowane w mieście wojewódzkim i 
jego obszarze funkcjonalnym zostały wyłączone ze 
wsparcia POIŚ. 
 

4. Aglomeracyjna Kolej Podmiejska 
wraz z budową linii kolejowej do 
Portu Lotniczego Rzeszów 
Jasionka (budowa 5 km nowej 
linii). 

JST/ 
Związek ZIT 

POIŚ/ RPO / środki 
JST 

W miarę dostępnej alokacji projekt będzie mógł 
ubiegać się o wsparcie w ramach PI 7.4 POIiŚ w 
konkursie zamkniętym dla projektów wynikających 
z KT. Projekty ujęte w Strategii ZIT będą dodatkowo 
punktowane. 

5. Modernizacja stacji Rzeszów 
 

JST/ 
Związek ZIT 

POIŚ/ RPO / środki 
JST 

Przedsięwzięcia poza KT 

1. Rzeszowska kolejka miejska 
 

JST/ 
Związek ZIT 

POIŚ/ RPO / środki 
JST 

Poza zakresem wsparcia POPW. Niezbędne jest 
pozyskanie bardziej szczegółowych informacji.  
 

2. Modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury ciepła 
systemowego MPEC – Rzeszów 
Sp. z o.o. –  2014–2020 
 

  W przypadku ZIT kontraktem nie są obejmowane 
konkretne projekty do czasu zakończenia prac nad 
Strategią ZIT i pozytywnego zaopiniowania 
projektów przez  IZ RPO i PO IiŚ, PO PW. 
Inwestycje z zakresu transportu miejskiego w 
ramach PI 4e realizowane w mieście wojewódzkim i 
jego obszarze funkcjonalnym zostały wyłączone ze 
wsparcia POIŚ. 
  

3. Niskoemisyjny Transport 
Publiczny 
1. Rozwój systemu transportu 
publicznego w Rzeszowie 
2. Ekologiczny transport 
publiczny autobusowy 
 

  

INFRASTRUKTURA B+R 

Przedsięwzięcia rezerwowe / warunkowe 

1. Innowacyjne technologie 
materiałowe oraz systemy 
konstruowania, wytwarzania i 
eksploatacji w przemyśle 
lotniczym i kosmonautyce. 
1. Innowacyjne, wysoko 
zawansowane technologie 
materiałowe oraz ich transfer do 
gospodarki. 
2. Nowoczesne systemy 
konstruowania, wytwarzania i 
eksploatacji w przemyśle 
lotniczym i kosmonautyce. 

 RPO 
Przedsięwzięcie możliwe do realizacji ze środków 
RPO po uzyskaniu pozytywnej oceny MNiSW. 
Warunkiem realizacji jest pozytywna weryfikacja 
fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania 
projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia 
trwałości finansowania po zakończeniu projektu. 
Realizacja będzie również zależała od zgodności z 
programem regionalnym  i regionalnymi 
inteligentnymi specjalizacjami. 

 

2. Zintegrowane badania w 
obszarze energetyki, technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i 
mechatronicznych w ramach 
Regionalnego Centrum Badawczo 
Rozwojowego Odnawialnych 
Źródeł Energii Politechniki 
Rzeszowskiej 

 RPO 

3.  Rozbudowa infrastruktury  RPO 
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badawczo-rozwojowej grupy 
przedsiębiorstw przemysłu 
lotniczego regionu Podkarpacia w 
zakresie: lotniczych silników 
turbinowych i ich modułów, 
statków powietrznych 
(samolotów i śmigłowców) oraz 
turbinowych silników 
pomocniczych APU 
 

Przedsięwzięcia poza KT 

1. Cyfrowe Centrum Innowacji i 
Komercjalizacji Wiedzy Polski 
Wschodniej 

  Nie dotyczy CT 1.1. 

2. System informatyczny do 
automatycznego 
przeprowadzania badań 
przesiewowych, pozwalający na 
wczesne wykrywanie groźnych 
dla życia chorób wymagających 
specjalistycznego leczenia 
(system DIAGRES) 

  Projekt spoza PMDIB więc nie może być 
finansowany z POIR. Negatywnie oceniony przez 
MNiSW - C. 

3. Budowa niskoemisyjnych 
autobusów komunikacji miejskiej 
i międzynarodowej 

  Ocena C (projekt edukacyjno-badawczy, nie 
infrastrukturalny, 2013 - upadłość AUTOSAN) 

4. Rozwój interdyscyplinarnych 
centrów badawczych, jako 
element naukowej identyfikacji 
województwa podkarpackiego 

  Projekt spoza PMDIB więc nie może być 
finansowany z POIR. Negatywnie oceniony przez 
MNiSW - C. 

5. Platforma networkingowa jako 
narzędzie wspierania 
innowacyjnej przedsiębiorczości 
województwa podkarpackiego w 
skali globalnej 

  Projekt nie dotyczy CT 1. Brak podstaw do 
finansowania z POIR (ewentualnie w trybie 
konkursowym z II lub III osi POIR). 

6. Kompleksowe badania w 
obszarze "Jakość życia" 

  Negatywna ocena MNiSW - C. Jest to program 
badawczy, który może być uwzględniony przy 
tworzeniu RANB. 

7. Innowacyjne Centrum Rozwoju 
Technologii Medycznych 

  Projekt spoza PMDIB więc nie może być 
finansowany z POIR. Nie był oceniany przez 
MNiSW. 

8. Centrum Badawczo-Rozwojowe 
Tradycyjnych i Ekologicznych 
Produktów Spożywczych 

  Negatywnie oceniony przez MNiSW - C, gdyż 
stanowi głównie program badawczy klastra. 
Ewentualne wsparcie w ramach RANB części 
badawczej lub w ramach POIR/RPO dla klastrów w 
trybie konkursowym. 

9. Centrum Transferu Wiedzy i 
Technologii w zakresie 
odnawialnych źródeł energii 
(OZE) 

  Negatywnie oceniony przez MNiSW - C, gdyż 
stanowi głównie program badawczy i 
komercjalizacyjny. 

10. Inteligentne EkoOsiedle 2020 - 
zintegrowany program badawczo 
– rozwojowy 

  Negatywnie oceniony przez MNiSW - C. Nie wpisuje 
się w CT 1. Brak podstaw do finansowania z POIR. 

11. Budowa laboratorium Early 
Neutron Source (ENS) w celu 
prowadzenia badań 
materiałowych przy użyciu źródła 
neutronowego 
 

  Projekt z ESFRI, ale jego skala finansowania 
przekracza możliwości POIR (brak także deklaracji 
finansowania ze strony RPO). Wstępnie projekt 
oceniony przez MNiSW negatywnie - C, ale 
oceniana była jego bardzo wczesna koncepcja. Od 
tego czasu Wnioskodawca podjął działania na rzecz 
wpisania projektu przy kolejnej aktualizacji PMDIB. 
Do rozważenia - do finansowania z POIR po 2017 
roku.  
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REALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH W RAMACH REGIONALNYCH AGEND BADAWCZYCH 

Przedsięwzięcia podstawowe 

1. Przedsięwzięcia dotyczące 
realizacji RANB w województwie 
podkarpackim 

   Strona rządowa w ramach realizacji POIR 
dedykuje środki z przeznaczeniem na 
projekty realizowane w ramach 
regionalnych agend naukowo-
badawczych,  

 Strona samorządowa może zgłosić 
propozycję regionalnej agendy naukowo-
badawczej, samodzielnie lub wspólnie z 
innymi województwami, w ramach której 
będą realizowane projekty badawcze w 
POIR,  

 Strona rządowa dokona wyboru 
regionalnych agend naukowo-
badawczych spośród propozycji 
zgłoszonych w tym zakresie przez zarządy 
województw,  

 W ramach wybranych przez Stronę 
rządową regionalnych agend naukowo-
badawczych, w ramach POIR w trybie 
konkursowym wyłaniane będą projekty 
badawcze, w których liderem 
(koordynatorem) będzie podmiot z 
województwa objętego regionalną 
agendą naukowo-badawczą. 

SZKOLNICTWO WYŻSZE 

Przedsięwzięcia podstawowe 

1. Rozwój szkolnictwa wyższego 
uwzględniającego potrzeby 
regionalne 

   Strona rządowa w ramach realizacji 
działań w obszarze szkolnictwa wyższego 
w POWER dedykuje środki z 
przeznaczeniem na działania 
uwzględniające specyfikę regionalną 

 Przedsięwzięcia odzwierciedlające 
specyficzne potrzeby regionalne 
(wynikające z regionalnych inteligentnych 
specjalizacji) będą wyłaniane w trybie 
konkursowym w ramach POWER, 
zapewniającym konkurencyjność 
międzyregionalną, z zastosowaniem 
mechanizmu preselekcji projektów na 
poziomie regionalnym, 

 Szczegółowe zasady i sposób 
zastosowania ww. mechanizmu zostaną 
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący 
POWER. 

KULTURA I SPORT 

Przedsięwzięcia podstawowe 

1 Budowa nowej siedziby dla 
Archiwum Państwowego w 
Rzeszowie 

 Środki MKiDN Projekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

2 Termomodernizacja 
państwowych placówek 
szkolnictwa artystycznego 
w województwie podkarpackim 

 Środki MKiDN/POIŚ Projekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Przedsięwzięcia rezerwowe / warunkowe 

1 Ochrona i rozwój dziedzictwa 
kulturowego dawnej Ordynacji 
Łańcuckiej poprzez prace 
remontowo-konserwatorskie 

  Projekt wstępnie rekomendowany przez MKiDN do 

realizacji. Zakres i szczegóły projektu do 

uzgodnienia z MKiDN. 
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oraz wykreowanie nowych 
przestrzeni ekspozycyjnych, OR-
KA, II, III, IV, VII 

2.  Podkarpackie Centrum 
Lekkoatletyczne 

Miasto 
Rzeszów 

 Przedsięwzięcie rekomendowane do 

dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej. Możliwość realizacji 

przedsięwzięcia w ramach Programu inwestycji o 

szczególnym znaczeniu dla sportu uzależniona jest 

od wyniku postępowania konkursowego 

dokonanego przez Ministra Sportu i Turystyki  na 

podstawie rekomendacji Komisji do spraw 

inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. 

Kluczowymi kryteriami oceny projektu będzie 

ocena merytorycznej zasadności realizacji zadania 

pod względem faktycznych potrzeb w zakresie 

ilości, wielkości i rozmieszczenia terytorialnego 

bazy dla danych sportów, w oparciu o 

rekomendacje i opinie polskich związków 

sportowych, stopnia przygotowania zadania do 

realizacji i wysokości możliwego dofinansowania 

pod kątem dostępności środków w Programie oraz 

stanu technicznego i funkcjonalnego zadania. 

Przedsięwzięcia poza KT 

1. Ochrona i rozwój dziedzictwa 
kulturowego dawnej Ordynacji 
Łańcuckiej poprzez prace 
remontowo-konserwatorskie 
oraz wykreowanie nowych 
przestrzeni ekspozycyjnych, OR-
KA, II, III, IV, VII 

   

2. Polsko-Afrykańskie Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego 

   

3. Eliminowanie barier 
przyczyniających się do 
wykluczenia społecznego 
powiatów Sanockiego, 
Bieszczadzkiego i Leskiego 
poprzez budowę Podkarpackiego 
Centrum Sportów Zimowych 

   

INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA 

Przedsięwzięcia podstawowe 

1.  Rozbudowa SP ZOZ MSW w 
Rzeszowie w celu utworzenia 
Szpitalnego  Oddziału 
Ratunkowego wraz z lądowiskiem 

Samodzieln
y Publiczny 
Zakład 
Opieki 
Zdrowotnej 
Ministerstw
a Spraw 
Wewnętrzn
ych w 
Rzeszowie 
 

POIŚ Przedsięwzięcie na liście projektów strategicznych z 
zakresu zdrowia do POIŚ 2014-2020. Realizacja 
uzależniona od finalizacji prac nad POIŚ. 
 

2.  Utworzenie                    i 
wyposażenie Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego                z 
lądowiskiem poprzez rozbudowę 
Szpitala Powiatowego w Nisku 

Samodzieln
y Publiczny 
Zespół 
Zakładów 
Opieki 

POIŚ Przedsięwzięcie na liście projektów strategicznych z 
zakresu zdrowia do POIŚ 2014-2020. Realizacja 
uzależniona od finalizacji prac nad POIŚ. 
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jako element podkarpackiego 
systemu ratownictwa 
medycznego 

Zdrowotnej                    
w Nisku                           

Przedsięwzięcia poza KT 

1. BEZPIECZNE PODKARPACIE - 
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W 
REGIONIE POPRZEZ REALIZACJĘ 
WIĄZKI STRATEGICZNYCH 
PROJEKTÓW.  
1. Zwiększenie bezpieczeństwa 
zdrowotnego mieszkańców 
województwa podkarpackiego 
poprzez budowę lądowiska dla 
śmigłowców medycznych oraz 
zakup aparatury medycznej dla 
oddziałów szpitalnych i 
szpitalnego oddziału 
ratunkowego w ZOZ w Dębicy.  
2. Budowa lądowiska dla Szpitala 
Specjalistycznego w Jaśle wraz 
dostosowaniem i doposażeniem 
Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego.  
3. Poprawa bezpieczeństwa, 
jakości i dostępności usług 
medycznych dla mieszkańców 
północnej części Podkarpacia 
poprzez dostosowanie szpitala w 
Stalowej Woli do aktualnych 
wymogów państwowego 
ratownictwa medycznego.  
4. Rozwój systemu ratownictwa 
medycznego poprzez budowę 
lądowiska w Wojewódzkim 
Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich 
Tarnowskiej w Tarnobrzegu.  
5. Doposażenie SOR wraz z 
modernizacją płyty lądowiska 
przy Wojewódzkim Szpitalu im. 
Św. Ojca Pio w Przemyślu. 

   

2. Modernizacja kluczowych 
elementów infrastruktury 
mających istotny wpływ na 
poprawę dostępności do jednej z 
podstawowych grup usług 
publicznych jakimi są usługi 
zdrowotne w Województwie 
Podkarpackim.   
1) Modernizacja bloków 
operacyjnych w szpitalach 
wielospecjalistycznych 
województwa.   
2) Podkarpacka sieć opieki 
geriatrycznej, 
psychogeriatrycznej i 
psychiatrycznej jako odpowiedź 
na wyzwania demograficzne i 
cywilizacyjne. SEGMENT A 
Geriatria SEGMENT B Psychiatria.   
3) Poprawa jakości 
kompleksowych usług w zakresie 
diagnozowania i leczenia chorób 
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układu oddechowego.   
4) Poprawa dostępności do 
świadczeń z zakresu 
anestezjologii i intensywnej 
terapii dzieci. 

3. Unowocześnienie i poprawa 
dostępu do onkologii w 
województwie podkarpackim 

   

POZOSTAŁE PROJEKTY ZGŁASZANE PRZEZ STRONĘ REGIONALNĄ 

Przedsięwzięcia poza KT 

1. Promowanie efektywności 
energetycznej poprzez budowę i 
przebudowę linii 
elektroenergetycznych 110 KV 
oraz rozwój inteligentnych 
systemów przesyłu energii 
elektrycznej na terenie 
województwa podkarpackiego 

  Wskazany zakres interwencji odpowiada obszarowi 
wsparcia POIŚ. Ewentualna możliwość realizacji 
zależy od ujęcia w Project pipeline dla sektora 
energetyki. 

2. Poprawa efektywności przesyłu 
energii cieplnej na terenie Gminy 
Stalowa Wola 

  Projekt wstępnie kwalifikuje się do uzyskania 
wsparcia ze środków PI 4.e. POIŚ. Projekty nie 
znajdujące się w Strategii ZIT  mogą ubiegać się o 
wsparcie w ramach  procedury konkursowej. 

3. Budowa elektrociepłowni na 
biomasę w Przemyślu. 

  Projekt kwalifikuje się do PI 4.vii., gdzie może 
ubiegać się o wsparcie w ramach procedury 
konkursowej. 

4. BEZPIECZNE PODKARPACIE – 
poprawa bezpieczeństwa w 
regionie poprzez rozwój 
systemów koordynacji działań 
ratowniczych. 
1) Budowa bazy ratowniczej 
Państwowej Straży Pożarnej 
2) Wyposażenie Państwowej 
Straży Pożarnej w specjalistyczny 
sprzęt i pojazdy ratownicze 
3) Budowa Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego - 
Węzeł Teleinformatyczny ze 
Zintegrowanym Stanowiskiem 
Kierowania i Zarządzania 
Kryzysowego w Rzeszowie 

   

5. BŁĘKITNY SAN – kompleksowa 
regulacja gospodarki wodno – 
ściekowej miast i gmin 
położonych wzdłuż rzeki San.  
1) Gospodarka wodno – ściekowa 
gmin w dolinie Błękitnego Sanu,  
2) Ochrona zbiorników: 
Solińskiego i Myczkowieckiego 
przed eutrofizacją poprzez 
racjonalna gospodarkę wodno – 
ściekową na terenie gmin 
Ustrzyki Dolne, Solina i Czarna 
graniczących z Jeziorem Solińskim  
3) Gospodarka wodno – ściekowa 
zlewni górnego biegu rzeki San i 
zbiornika Solińskiego. 

   

6. Modernizacja i rozbudowa 
systemu gospodarki wodno – 
ściekowej w Rzeszowie. 

   

7. Rozbudowa infrastruktury Portu 
Lotniczego "Rzeszów-Jasionka" 
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8. Kierunki zamawiane   Wszystkie działania z zakresu szkolnictwa wyższego 
(PI 10.2) w ramach POWER realizowane będą na 
poziomie centralnym; nie ma kopert regionalnych.  
 

9. Podkarpacki program 
stypendialny dla doktorantów 

  Wszystkie działania z zakresu szkolnictwa wyższego 
(PI 10.2) w ramach POWER realizowane będą na 
poziomie centralnym; nie ma kopert regionalnych.  
 

10. Budowa sieci szerokopasmowych 
dostępowych na terenie 
województwa podkarpackiego 

   

11. Zielone Wzgórza Podkarpacia    

12. Regionalny zakład wytwarzania 
energii z paliw alternatywnych 

   

13. Zintegrowany system gospodarki 
odpadowo – energetycznej w 
Regionie Południowo – 
Zachodnim Województwa 
Podkarpackiego. 

   

14. Budowa Instalacji Termicznego 
Przetwarzania z Odzyskiem 
Energii (ITPOE) 

   

15. Poprawa zarządzania gospodarką 
odpadami i energii w Regionie 
Południowo-Wschodnim (Zagórz-
Ustrzyki Dolne) 

   

16. Rozbudowa DW Nr 878 Rzeszów 
– Tyczyn. 

   

17. Strefa CARGO wraz z zakupem 
sprzętu i wyposażenia 

   

18. Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych po przemyśle 
siarkowym poprzez kompleksowe 
wyposażenie Jeziora 
Tarnobrzeskiego i jego otoczenia 
w infrastrukturę umożliwiającą 
rozwój funkcji gospodarczych 
ukierunkowanych na usługi 
związane z turystyką i rekreacją 
oraz rewitalizacja obiektów 
dziedzictwa kulturowego miasta 

   

19. Poprawa ochrony 
przeciwpowodziowej w zlewni 
rzeki Wisłoki na obszarze powiatu 
mieleckiego, ropczycko-
sędziszowskiego, dębickiego i 
jasielskiego. 
1) Poprawa ochrony 
przeciwpowodziowej na obszarze 
powiatu mieleckiego na terenie 
gminy Mielec oraz gminy 
Przecław poprzez budowę 
obwałowań rzeki Wisłoki i potoku 
Kiełkowskiego. 
2) Poprawa ochrony 
przeciwpowodziowej na obszarze 
powiatu dębickiego na terenie 
gminy Dębica oraz gminy 
Żyraków poprzez budowę i 
rozbudowę obwałowań rzeki 
Wisłoki oraz odcinkową regulację 

  Projekty przeciwpowodziowe możliwe do wpisania 
w KT po przyjęciu masterplanów. 
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koryta potoku Zawadka. 
3) Poprawa ochrony 
przeciwpowodziowej na obszarze 
powiatu ropczycko-
sędziszowskiego na terenie gminy 
Sędziszów Małopolski oraz gminy 
Ropczyce poprzez budowę 
suchych zbiorników 
przeciwpowodziowych. 
4) Poprawa ochrony 
przeciwpowodziowej na obszarze 
powiatu jasielskiego na terenie 
gminy Jasło, gminy Skołyszyn oraz 
gminy Dębowiec. 

20. Poprawa ochrony 
przeciwpowodziowej, zlewni 
rzeki Sanu (wraz z Wisłokiem) na 
terenie miasta Rzeszów i 
powiatów: niżańskiego, 
rzeszowskiego, brzozowskiego. 
1) Regulacja rzeki Jeżówka, 
Rudnia oraz budowa zbiorników 
retencji wodnej w miejscowości 
Jeżowe oraz Sibigi 
2) Poprawa ochrony 
przeciwpowodziowej powiatu 
rzeszowskiego na terenie Gminy 
Miasto Rzeszów, Gminy Krasne 
oraz Gminy Boguchwała. 
3) Kompleksowa odbudowa 
koryta rzeki Stobnica 

   

21. Poprawa ochrony 
przeciwpowodziowej w dolinie 
rzeki Wisły na terenie miasta 
Tarnobrzega i powiatów 
tarnobrzeskiego i 
stalowowolskiego 

   

 


