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 Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackie 2030

 co z niej wynika?

 jakie scenariusze rozwoju zakłada?

 jakie potrzeby inwestycyjne przewiduje?

 jakie są źródła sfinansowania tych potrzeb?

 Program Regionalny Fundusze Europejskie 
dla Podkarpacia 2021-2027

 jak jest przygotowywany?

 jaka jest alokacja?

 jakie są strategiczne przygotowywane inwestycje?

 jakie są kluczowe wyzwania?

Plan prezentacji



Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 
(przyjęta przez Sejmik Województwa 28 września 2020r.)

Obszar tematyczny I

Gospodarka oparta 

na wiedzy

Obszar tematyczny II

Kapitał ludzki 

i społeczny

Obszar tematyczny IV

Dostępność usług

Obszar tematyczny III

Infrastruktura dla 
zrównoważonego 

rozwoju i środowiska

Obszary 

Strategicznej 

Interwencji

Terytorialny wymiar Strategii rozwoju 

województwa – Podkarpackie 2030
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Strategia Rozwoju Województwa
Podkarpackie 2030

 wskazuje na bardzo korzystną trajektorię 
rozwojową województwa i możliwość jej utrzymania
w perspektywie do 2030 

 podkreśla rolę rozprzestrzeniania się impulsów 
rozwojowych w celu zwiększenia spójności 
terytorialnej i społeczno-gospodarczej całego 
obszaru województwa – wyciąganie doświadczeń z 
realizowanych programów rozwoju

 uwzględnia nowe wyzwania związane m.in. z:

• transformacją w kierunku gospodarki obiegu 
zamkniętego

• przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatycznych

• procesami demograficznymi i zmianami rynku 
pracy

• zwiększeniem wykorzystania technologii 
cyfrowych i rozwojem Gospodarki 4.0. 

Epidemia COVID-19 – istotne zakłócenie w 
dotychczasowym rozwoju regionu

Konieczne są wszechstronne i kompleksowe działania
dla wsparcia gospodarki i ochrony zdrowia



Lotnictwo i kosmonautyka
- Stowarzyszenie Dolina Lotnicza

- ponad 160 firm stowarzyszonych

- 90% polskiego przemysłu lotniczego

- ok. 30 000 wysoko wykwalifikowanych pracowników

Motoryzacja
- 3 klastry

- ponad 20 000 wykwalifikowanych pracowników

- ponad 130 firm związanych z branżą motoryzacyjną

Jakość życia
- ponad 9 klastrów

- ponad 450 firm stowarzyszonych

- skupienie się na branżach: zrównoważona turystyka, 

żywność ekologiczna, ochrona zdrowia 

i przemysł zielonych technologii

IT/ITC
- Klaster IT

- ponad 80 firm stowarzyszonych

- ponad 2500 firm z sektora ITC i pokrewnych

- Podkarpackie zajmuje pierwsze miejsce w Polsce 

pod względem zgłoszonych patentów w branży ITC

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

 Dobrze zdiagnozowane 

Regionalne Inteligentne 

Specjalizacje

 Prace nad aktualizacją Strategii 

RIS – Regionalna Strategia 

Innowacji Województwa 

Podkarpackiego do 2030 r. 

 Założenia dla aktualizacji:

 rozwój potencjału innowacji 

we wszystkich sektorach 

gospodarki

 budowanie 

konkurencyjności w 

warunkach po pandemii 

COVID-19



 19 mld zł – średnioroczne potrzeby finansowe 

dla realizacji Strategii

 29% nakładów (ok. 5,5 mld zł) do sfinansowania 

ze  środków publicznych, w tym:

• polityka spójności Unii Europejskiej, w tym:

 Program Regionalny - FEdP

 Program Operacyjny Polska Wschodnia

 Krajowe programy operacyjne

• Krajowy Plan Odbudowy

• Środki Europejskiej Współpracy

Terytorialnej

• Środki krajowe (np. Polski Ład i fundusze z

BP)

Średnioroczne 

nakłady na 

realizację Strategii 

Podkarpackie 2030 

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackie 2030 
Nakłady – skala potrzeb



Zespół ds. koordynacji opracowania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027

 powołany przez Zarząd Województwa w marcu 2019r. wraz z zespołami zadaniowymi
dla poszczególnych Celów Polityki/Osi Priorytetowych Programu

 rozszerzony w grudniu 2020 r. o przedstawicieli strony rządowej, samorządowej 
(w tym jednostek samorządu terytorialnego), partnerów społecznych i gospodarczych 
(w tym organizacji pozarządowych) oraz środowisk naukowych

 w dniu 22 grudnia 2021r. Zespół podjął w drodze konsensusu stanowisko w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla 
Podkarpacia 2021-2027

w dniu 30 grudnia 2021 r. Zarząd przyjął projekt programu i przekazał go do konsultacji 
społecznych

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla 
Podkarpacia 2021-2027
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Alokacja dla FEP 2021-2027 

EFS +

546 846 466 euro
EFRR

1 634 519 557 euro

EFS + EFRR

Zgodnie z projektem nowego Kontraktu Programowego 

alokacja dla FEP 2021-2027 wyniesie 2 181 366 023 euro x 4.5 pln = 9 816 147 103,5 pln



• P1 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka
Bardziej konkurencyjna 

i inteligentna Europa

• P2 Energia i Środowisko

• P3 Mobilność Miejska
Bardziej przyjazna dla środowiska, 

niskoemisyjna Europa

• P4 Mobilność i ŁącznośćLepiej połączona Europa

• P5 Infrastruktura Bliżej Ludzi
• P7 Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian
• P8 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Europa o silniejszym wymiarze 
społecznym

• P6 Rozwój Zrównoważony TerytorialnieEuropa bliższa obywatelom

Program Regionalny 
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Cele Polityki UE i Priorytety Programu



 drogi wojewódzkie poprawiające dostęp do
sieci TEN-T (A4, S19, S74), w tym:

 połączenie Bieszczad z siecią TEN-T

 połączenie podkarpackiego Roztocza
z siecią TEN-T

 Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka

 Szpital Uniwersytecki

 rozwój Podkarpackiego Centrum Nauki 
i Podkarpackiego Centrum Innowacji

 rozwój Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej

Kluczowe strategiczne inwestycje



Negocjacje kontraktu programowego, konieczność 
zapewnienia środków dla realizacji wyzwań, w tym 
wynikających ze Strategii

 Strategiczne programy rozwoju – Bieszczady, Błękitny San, Roztocze

 partnerstwa terytorialne, pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego, Czwórmiasto

 kontynuacja pilotażu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach 
cennych przyrodniczo

 modernizacja źródeł ciepła w nieefektywnych sieciach ciepłowniczych

 poprawa stanu jakości powietrza oraz rozwój OZE

 realizacja strategicznych kluczowych inwestycji regionalnych

Program Regionalny – wyzwania



Inteligentna kontynuacja w zakresie programowania 

rozwoju regionu

 wielkość PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej w latach 

2004-2019 na tle UE=100  Podkarpackie 2004 - 36, 2019 - 51,2

 jakość rządzenia w 2021 roku  Podkarpackie – 0,711 (7 miejsce w kraju)

 stabilność kadr (poziom fluktuacji pracowników w instytucjach 

zaangażowanych w politykę spójności w 2020 w RPO)  Podkarpackie –

4,80 (3 miejsce w kraju)

Program Regionalny – uwarunkowania



Konferencje konsultacyjne
Kolejne spotkania planowane są według następującego harmonogramu: 

• 21 stycznia 2022 r. Przemyśl 

• 24 stycznia 2022 r. Krosno

• 26 stycznia 2022 r. Tarnobrzeg 

2 lutego 2022 r. – wysłuchanie publiczne.

Więcej informacji na stronie www.rpo.podkarpackie.pl

W czasie trwania konsultacji przewiduje się także prezentację projektu Programu w trakcie różnorodnych 
środowiskowych spotkań, w tym Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (20.01), 
Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (28.01), Podkarpackiej Rady Innowacyjności (27.01), 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (3.02)

http://www.rpo.podkarpackie.pl/


Uwagi, opinie, wnioski do projektu FEdP można składać 

poprzez:

• wypełnienie (on-line) formularza uwag

• dostarczenie wypełnionego formularza uwag (.docx, 60.6 KB)

na adres: 

konsultacje@podkarpackie.pl

lub

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem 

Operacyjnym

al. Ł.Cieplińskiego 4

35 - 010 Rzeszów

Szczegóły dotyczące konsultacji FEP 2021-2027 

www.rpo.podkarpackie.pl 

https://formularze.podkarpackie.pl/index.php/projekt-pr-2021-2027
https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2021/Pliki/Formularz_uwag_opinii.docx
mailto:konsultacje@podkarpackie.pl


Dziękuję za uwagę !


