
 

 

 
 

UCHWAŁA NR 1/2022 
PODKARPACKIEJ RADY INNOWACYJNOŚCI 

 

   

z dnia 28 stycznia 2022 

ws. wyrażenia opinii na temat zwiększenia alokacji środków dla 

Priorytetu I w ramach programu  

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 

 

Działając na mocy §2 pkt 1-5 Regulaminu Podkarpackiej Rady Innowacyjności  

Podkarpacka Rada Innowacyjności 

uchwala, co następuje: 

 

§1 

Przyjmuje się stanowisko dotyczące zwiększenia alokacji środków dla Priorytetu 

I w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, 

stanowiące Załącznik nr 1 do Uchwały. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący PRI 

 

prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp 

  



Stanowisko nr 1 Podkarpackiej Rady Innowacyjności  

 z dnia 28 stycznia 2022 roku  

w zakresie zwiększenia alokacji środków dla Priorytetu I w ramach programu 

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 

Podkarpacka Rada Innowacyjności pragnie wyrazić swoją opinię  

w sprawie wysokości alokacji planowanej na Priorytet 1 projektu Programu Fundusze 

Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Rada pozytywnie opiniuje projekt Programu, 

jednocześnie zwraca się z prośbą o rozważenie zwiększenia alokacji dla Priorytetu I 

Programu. Rada rekomenduje również rozszerzenie listy potencjalnych beneficjentów 

Działania 1.2 o sektor MŚP. Już niemal od dwóch dekad istotnym instrumentem finansowym 

wsparcia rozwoju innowacyjnej gospodarki są fundusze europejskie. Z porównania ram 

finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego 2014-2020 oraz projektu programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 

2021-2027 wynika, że ma nastąpić radykalne obniżenie nakładów na cele związane z 

rozwojem przedsiębiorczości. 

I tak, w RPO WP 2014-2020 alokacja na 1 oś priorytetową Konkurencyjna i Innowacyjna 

Gospodarka wynosiła 377 613 616,00 Euro co stanowiło 24,85% alokacji Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. W projekcie FEP 2021-2027 na Cel Polityki 1 

zaplanowano 236 487 542,00 Euro, czyli 14,46% alokacji EFRR. Zaplanowane w FEP 2021-

2027 w Priorytecie 2 środki na wsparcie transformacji gospodarki (OZE, GOZ) nie będą 

stanowiły realnej rekompensaty dla znacznej redukcji alokacji na B+R i inwestycje  

w przedsiębiorstwach. 

Należy również zauważyć, iż w latach 2014-2020 alokacja na szeroko rozumianą cyfryzację 

była wydzielona w odrębnej osi priorytetowej. W projekcie FEP 2021-2027 środki na 

„cyfryzację” zostały włączone w jeden Cel Polityki/Priorytet, wraz z alokacją na B+R i 

wsparcie przedsiębiorczości. Powoduje to jeszcze bardziej niekorzystny poziom planowanej 

interwencji na CP1.  

W dobie wielu globalnych wyzwań, w momencie zmagania się ze skutkami trwającej 

pandemii covid-19  redukowanie wydatków na inwestycje w gospodarkę nie wydaje się być w 

pełni uzasadnione. Szczególnie w takich województwach jak podkarpackie, które musi 

doganiać inne, lepiej rozwinięte regiony „oszczędzanie” na inwestycjach w unowocześnienie 

gospodarki może budzić wątpliwości. Podkarpaccy przedsiębiorcy, podkarpacki sektor 

naukowo-badawczy wciąż wymagają efektywnego i stabilnego wsparcia ze środków 

publicznych, w tym przede wszystkim funduszy europejskich. 

Członkowie PRI zostali powołani przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, aby 

wykorzystując swe doświadczenie i wiedzę o gospodarce i uwarunkowaniach jej rozwoju, 

przedstawiać swe opinie i rekomendacje. Sprawa, w której postanowiła wypowiedzieć się 

Rada ma istotne znaczenie dla bieżącej kondycji podkarpackiej gospodarki, ale znacznie 

większe dla perspektyw jej rozwoju. To gospodarka jest źródłem dochodów publicznych, 

w ramach których następuje realizacja zadań publicznych zarówno w kraju, jak i w regionie. 

Zaniechanie wzmacniania sektora przedsiębiorstw oraz  ograniczanie środków na badania 



i rozwój, przyniesie w niedalekiej przyszłości szereg negatywnych, często trudno 

odwracalnych następstw.  

Rolą PRI jest reprezentowanie poglądów/opinii kluczowych interesariuszy regionalnego 

systemu innowacji oraz dbanie o optymalny kształt kierunków i instrumentów polityki 

gospodarczej w regionie. W związku z powyższym zwracamy się do Zarządu Województwa 

Podkarpackiego jak na wstępie.  

Przewodniczący PRI 

prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp 

Stanowisko kieruje się do: 
1. Zarządu Województwa Podkarpackiego jako Instytucji Zarządzającej programem 

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 

 


