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Strategia rozwoju województwa –Podkarpackie 2030

❑

Drogowskazem dla działań podejmowanych przez władze wojewódzkie na każdej z
płaszczyzn zarządzania rozwojem jest Strategia rozwoju województwa –
Podkarpackie 2030 (przyjęta 28 września 2020 r.).

❑

Dokument definiuje kierunki zrównoważonego rozwoju województwa, określa trendy
rozwoju, cele oraz główne działania do osiągnięcia w perspektywie do 2030 roku.

❑

Strategia to płaszczyzna współpracy z interesariuszami procesu rozwoju
województwa oraz narzędzie komunikowania się i partnerskiej współpracy ze
społecznością regionalną.

❑

Strategia stanowi ramy dla regionalnego programu operacyjnego województwa
podkarpackiego na lata 2021- 2027, oraz programów rozwoju.
Jest narzędziem wspierania pozytywnych zmian w regionie oraz niwelowania barier
pojawiających się w otoczeniu, wspiera członków społeczności regionalnej
w skutecznym odkrywaniu potencjałów i pełnym wykorzystywaniu szans na rozwój.

❑

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030
❑

Strategia wskazuje obszary wymagające wsparcia, a także
zakłada poszukiwanie nowych impulsów rozwoju, w celu
zwiększenia spójności terytorialnej i społeczno – gospodarczej
całego obszaru województwa.

❑

Strategia jest dokumentem kompleksowym i aktualnym,
gdyż kierunki oraz przedsięwzięcia rozwojowe wynikają z
przeprowadzonej uprzednio diagnozy uwarunkowań
społeczno-gospodarczych województwa z uwzględnieniem
skutków pandemii Covid-19.

❑

Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza województwa
jest dobrym punktem wyjścia do realizacji zadań
zaplanowanych w Strategii rozwoju województwa –
Podkarpackie 2030

❑

Strategia potwierdza, iż Województwo Podkarpackie to
region świadomy swoich potencjałów i szans.

Wyzwania regionalne zostały ujęte w Strategii
jako cztery obszary tematyczne

❑ Terytorialny wymiar Strategii identyfikuje Obszary Strategicznej Interwencji (OSI)
❑ Obszary Strategicznej Interwencji – integracja poziomu krajowego i regionalnego
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OSI w SRW 2030 – podejście regionalne
❑

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

❑

Regionalne bieguny wzrostu

❑

Miasta powiatowe i miasta małe

❑

Obszary wiejskie

❑

Obszary wymagające szczególnego
wsparcia w kontekście równoważenia
rozwoju

Regionalna
Polityka Miejska

- obszary zagrożone trwałą marginalizacją –
poziom regionalny

- obszar Bieszczad
- obszar gmin „Błękitnego Sanu”

- SRW 2030 dostrzega potrzebę wsparcia
inicjatyw ponadregionalnych tj. Inicjatywa
Czwórmiasta

Wykorzystanie policentrycznego miejskiego układu
osadniczego
❑ 7.1.1. Wzmocnienie roli biegunów wzrostu w świadczeniu usług publicznych oraz usług
wyższego rzędu, a w szczególności wzmacnianie potencjałów wyróżniających je w
skali krajowej
Działania:
– umocnienie pozycji biegunów wzrostu w oparciu na ich potencjale w celu podniesienia ich
pozycji w hierarchii ośrodków rozwoju na poziomie regionu i kraju;

– wsparcie biegunów wzrostu w zakresie wykorzystania potencjałów endogenicznych;
– tworzenie układów multipolarnych uwzględniających rozprzestrzenianie się procesów
rozwojowych ponad granicami administracyjnymi;

– poprawa ładu przestrzennego obszaru poprzez integrację planowania przestrzennego;
– wykorzystanie potencjału turystycznego ośrodków poprzez kreowanie różnorodnych produktów
turystycznych.

Wykorzystanie policentrycznego miejskiego układu
osadniczego
❑ Rozwój potencjału gospodarczego miast, ze szczególnym uwzględnieniem
biegunów wzrostu wraz z rozprzestrzenianiem trendów rozwojowych na
otaczające je obszary funkcjonalne oraz wiejskie
Tarnobrzeg
– potencjał dywersyfikacji
sektora przemysłu i
nowoczesnych inicjatyw
gospodarczych,
–funkcje rekreacyjne i
sportowe (potencjał
Jeziora Tarnobrzeskiego,
– położenie na osi relacji
ekonomicznych Rzeszów
– Warszawa,
– zasoby materialnego
dziedzictwa kulturowego

Stalowa Wola
– potencjał przemysłowy,
szczególnie w zakresie
wdrażania innowacyjności
oraz prowadzenia prac B+R,
– rozwój funkcji edukacyjnych
z wykorzystaniem
szkolnictwa wyższego
(Politechnika Rzeszowska)
- jedno z najmłodszych miast
- rozwój wielokierunkowy
- Stolica Centralnego Okręgu
Przemysłowego.

Nisko
- funkcja administracyjna,
gospodarcza i usługowa
- dogodne położenie na
skrzyżowaniu ważnych szlaków
komunikacyjnych Lublin-Rzeszów i
Sandomierz-Przemyśl –
drogowych i kolejowych
- potencjał przemysłowy – na
terenie gminy występują zasoby,
stanowiące surowiec dla
przemysłu ceramicznego i
budowlanego

Integracja transportowa obszaru Czwórmiasta
❑ Potencjał do uruchomienia kolei
obrębie Czwórmiasta (kolej
Lasowiacka)
❑ Rozwój transportu publicznego –
siec przystanków, integracja gałęzi
transportu

❑ Rozwój i integracja transportu
publicznego – wspólny bilet,
koordynacja rozkładów jazdy
❑ Dostępność do obszarów
koncentracji działalności
gospodarczej
❑ Mikromobilność – rozwój sieci
ścieżki rowerowe

Wykorzystanie policentrycznego miejskiego układu
osadniczego
❑ Rozwój powiązań komunikacyjnych wewnątrz obszarów funkcjonalnych
biegunów wzrostu

Działania:
– zwiększenie spójności terytorialnej obszarów funkcjonalnych budowę w wymiarze
komunikacyjnym;

– podniesienie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę obwodnic i odciążenie
centrów miast;
– modernizacja i rozwój infrastruktury dróg lokalnych w celu zwiększenia spójności terytorialnej;

– rozwój transportu publicznego;
– wspieranie systemu zrównoważonego transportu wraz z węzłami intermodalnymi;
– rozwój zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych, tras rowerowych

Wykorzystanie policentrycznego miejskiego układu osadniczego
❑ Rozwój miast powiatowych i miast mniejszych
Działania:
– poprawa i rozwój warunków prowadzących do dynamizacji przedsiębiorczości;

– modernizacja przestrzeni miejskiej umożliwiającej wykorzystanie potencjałów i
zasobów miast, w tym turystycznych i wypoczynkowo-rekreacyjnych;
– poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wzrost dostępu do usług publicznych;
– poprawa jakości zarządzania poprzez współpracę z innymi samorządami
terytorialnymi;

– niwelowanie barier transportowych poprzez rozwój systemów transportu
zbiorowego

Obszary wymagające szczególnego wsparcia w kontekście
równoważenia rozwoju
❑ Wzmocnienie szans rozwojowych obszarów
zagrożonych trwałą marginalizacją w
województwie
Działania:
– pobudzanie procesów rozwojowych poprzez
zapewnienie lepszej dostępności komunikacyjnej na
zewnątrz, w tym rozwój infrastruktury drogowej
łączącej się z węzłami sieci dróg szybkiego ruchu
oraz infrastruktury kolejowej;
– włączenie komunikacyjne obszarów o utrudnionej
dostępności;
– ograniczenie skutków peryferyjnego położenia
obszarów przygranicznych poprzez
wielopłaszczyznowe wykorzystanie potencjału
współpracy transgranicznej;

Obszary wymagające szczególnego wsparcia w kontekście
równoważenia rozwoju
❑ Rozwój i wspieranie obszaru gmin „Błękitnego
Sanu”
Działania:
– wykorzystanie biegu rzeki San dla rozwoju
przedsiębiorczości i atrakcyjności turystycznej
poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie i
zagospodarowanie jego brzegów i obszarów
nadbrzeżnych;
– utrzymanie walorów środowiska przyrodniczego w
zlewni rzeki San poprzez rozwiązanie w sposób
skoordynowany problemu gospodarki wodnościekowej i składowania odpadów;
– zabezpieczenia obszaru gmin „Błękitnego Sanu”
przed zagrożeniem powodziowym.

Obszary wiejskie – wysoka jakość przestrzeni do
zamieszkania, pracy i wypoczynku

❑ Wielofunkcyjny rozwój obszarów
wiejskich poprzez rozwój infrastruktury
technicznej
❑ Rozwój przedsiębiorczości na

obszarach wiejskich
❑ Integracja i aktywizacja społeczności
wiejskiej w aspekcie społecznym i
kulturowym
❑ Racjonalizacja przestrzeni wiejskiej

Inicjatywywojewództwa
ponadregionalne
w SRW 2030 2030
Strategia rozwoju
– Podkarpackie
– współpraca ponadregionalna
❑ współpraca ponadregionalna na rzecz rozwoju
obszarów wspólnych z województwem świętokrzyskim,
w tym położonych wzdłuż Wisły oraz w ramach
Czwórmiasta;
❑ współpraca ponadregionalna w obszarach strategicznej
interwencji (OSI) o zasięgu międzyregionalnym z
województwami sąsiednimi tj. lubelskim,
świętokrzyskim i małopolskim;
❑ wspieranie powstawania i rozwoju obszarów
funkcjonalnych ponad granicami administracyjnymi
województw, w tym integrujących ośrodki miejskie;
❑ podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwiązywania
problemów wspólnych dla województw sąsiadujących,
w tym środowiskowych i związanych z
przeciwdziałaniem zagrożeniom.

Czwórmiasto współpraca
z województwem
świętokrzyskim

SRW 2030 – porozumienie terytorialne
❑ Porozumienie terytorialne – instrument do realizowania
procesów rozwojowych, podejmowanych/inicjowanych z
poziomu lokalnego.
❑ Mechanizm ten funkcjonuje na podstawie współpracy z
JST, na obszarach, gdzie zostały zidentyfikowane istotne
dla rozwoju, więcej niż jednej JST
(gminy/powiatu),potencjały
społeczne/gospodarcze lub
problemy, które ograniczają
uruchomienie i
wykorzystanie
potencjałów.

SRW 2030
MECHANIZM
WDROŻENIOWY

INSTRUMENTY
TERYTORIALNE

POROZUMIENIE
TERYTORIALNE

Podsumowanie
❑

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 potwierdza, iż Województwo
Podkarpackie to region świadomy swoich potencjałów i szans.

❑

Województwo Podkarpackie w Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 dobrze
zdiagnozowało kierunki zrównoważonego rozwoju województwa, określiło trendy, cele oraz
główne działania do osiągnięcia w perspektywie do 2030 roku.

❑

Strategia jest dobrym dokumentem, który umożliwi aplikowanie o ogromna pulę środków
finansowych z funduszy Polityki Spójności.

❑

Dotychczasowe doświadczenia w programowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego
stanowią podstawę dla efektywnego wydatkowania środków w nowej perspektywie UE co
pozwoli pozyskać właściwą synergię działań z planowaną polityką Rządu.

❑

Przed nami intensywny czas identyfikacji projektów, które będą odpowiadać na wyzwania
regionu.

❑

Adresowanie instrumentów terytorialnych zgodnie z właściwością i potrzebami partnerów
będzie podstawą wykorzystywania szans jakie daje perspektywa finansowa na lata 20212027.

❑

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia ze względu na swój budżet stanowią ogromną szansę
na zapewnienie podstaw do dalszego rozwoju.

❑

Wspólne wysiłki doprowadzą do zdynamizowania procesów gospodarczych, które wzmocnią
pozycję konkurencyjną naszego województwa.

Dziękuję za uwagę

