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I. PRZYGOTOWANIE PROGRAMU

Program Regionalny
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
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Zespół ds. koordynacji opracowania programu na lata 2021-2027

 powołany przez Zarząd Województwa w marcu 2019 r., 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 
społeczno – gospodarczych (w tym organizacji pozarządowych) oraz 
środowisk naukowych,

Project pipeline

 finansowanie z pomocy technicznej RPO 2014-2020 przygotowania 
kluczowych projektów Programu Regionalnego na lata 2021-2027.

Program Regionalny
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
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 na szczeblu europejskim trwają konsultacje w sprawie ostatecznego kształtu 
aktów legislacyjnych. Oczekuje się przyjęcia rozporządzeń do końca czerwca 
br.,

 w I kwartale br. przygotowano wstępny zapis programu operacyjnego 
w oparciu o projekt Umowy Partnerstwa dla Polityki Spójności 2021-2027 
oraz Linię Demarkacyjną pomiędzy programami krajowymi, a regionalnymi  
(według stanu na dzień 4 lutego br.),

 w II kwartale br. rozpoczęły się konsultacje zapisów programu w ramach 
zespołów zadaniowych dla poszczególnych Celów Polityki. Odbyły się już 
spotkania z przedstawicielami zespołów dla wszystkich Priorytetów w obszarze 
EFS+, 

 konsultacje Priorytetów z obszaru EFRR zaplanowano do końca II kwartału br.

Postęp prac nad programem
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 IZ RPO WP uczestniczy także w pracach nad kształtem innych dokumentów 
istotnych z punktu widzenia przygotowania i realizacji Programu Regionalnego:

 Wytycznych dot. zasad równościowych na lata 2021-2027 (I tura konsultacji 
zakończyła się w lutym br.),

 Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych (II tura konsultacji zakończona 
w maju br.),

 programów krajowych: Fundusze Europejskie Polska Wschodnia, Fundusze 
Europejskie Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 
Klimat, Środowisko,

 zgodnie z projektem rozporządzenia ogólnego (art. 16.2) państwa członkowskie 
przedkładają programy Komisji nie później niż trzy miesiące po przedłożeniu 
Umowy Partnerstwa.

Postęp prac nad programem cd.
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II. PROPONOWANY KSZTAŁT PROGRAMU

Program Regionalny
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
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Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027
Cele Polityki UE i Priorytety Programu

• P I. Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka
Bardziej konkurencyjna 

i inteligentna Europa

• P II. Energia i Środowisko

• P III. Mobilność Miejska

Bardziej przyjazna dla środowiska, 
niskoemisyjna Europa

• P IV. Mobilność i ŁącznośćLepiej połączona Europa

• P V. Infrastruktura Bliżej Ludzi (EFRR)Bardziej inkluzywna Europa 
o silniejszym wymiarze społecznym

• P VI. Rozwój Zrównoważony TerytorialnieEuropa bliżej obywateli

Bardziej inkluzywna Europa 
o silniejszym wymiarze społecznym

• P VII. Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian (EFS)
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• zwiększenie produktywności przedsiębiorstw

• wdrożenie innowacji

• rozwój nowych firm

• wprowadzenie rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego

Wsparcie MŚP

• zwiększenie zaawansowania cyfrowego 

• rozszerzenie zakresu i poprawa jakości e-usług publicznychCyfryzacja

• nowe kierunki badań naukowych i prac prorozwojowych

• rozwój klastrów regionalnych

• wzmocnienie potencjałów ośrodków innowacji

RIS i transformacja 
przemysłowa

• wzrost produktywności gospodarki

• większa liczba przedsiębiorstw innowacyjnych

• zwiększenie intensywności wykorzystania technologii i wiedzy w gospodarce

Badania i rozwój
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Energia i Środowisko (EFRR)

• poprawa jakości powietrza/spadek niskiej emisji

• spadek emisji gazów cieplarnianych/redukcja emisji CO2

• wzrost udziału OZE/energetyki prosumenckiej

• zmniejszenie zużycia energii w budynkach 
mieszkalnych/publicznych (termomodernizacja)

Efektywność energetyczna

OZE

• poprawa efektywności gospodarowania wodą do spożycia

• poprawa efektywności zagospodarowania ścieków komunalnych

• poprawa efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi

• wzrost udziału recyklingu

Gospodarka wodno-
ściekowa Gospodarka o 

obiegu zamkniętym
• podniesienie potencjału adaptacyjnego poszczególnych obszarów 

do zmian klimatu

• wzrost zdolności retencyjnej

• rozwijanie systemów ratownictwa/prognozowania i ostrzegania 
środowiskowego

• wzmocnienie ochrony bioróżnorodności i trwałe zachowanie jej 
wszystkich elementów

• wzrost indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz 
zaopatrzenia w wodę

Adaptacja do zmian klimatu
Ochrona przyrody 
i bioróżnorodności
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• rozwój transportu miejskiego w kierunku neutralnym 
klimatycznie

• redukcja emisji z transportu w miastach

• lepsza organizacja transportu zbiorowego i poprawa 
jego dostępności

• poprawa połączeń miast z ich strefami dojazdu

Zrównoważona 
mobilność miejska
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• poprawa dostępności (brakujące/niewystarczające połączenia)

• poprawa bezpieczeństwa i przepustowości (obwodnice, likwidacja miejsc 
niebezpiecznych, cyfryzacja)

• redukcja emisji z transportu

Drogi

• zwiększenia zdolności przewozowych i atrakcyjności transportu kolejowego 
dla użytkowników (m.in. bezemisyjny tabor kolejowy, poprawa 
bezpieczeństwa)

• zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko

Kolej

• zapewnienie dostępu do publicznego systemu pozamiejskich 
(subregionalnych - powiat-powiat, miasto-wieś) przewozów pasażerskich

• redukcja emisji z transportu

Zrównoważony 
transport pozamiejski
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Inwestycje muszą wynikać z Regionalnego Planu Transportowego

P4 Mobilność i łączność (EFRR)
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• unowocześnienie bazy dydaktycznej oraz dopasowanie jej do wyzwań gospodarki 
m.in. wyposażenie sal, pracowni, laboratoriów, warsztatów w nowoczesny sprzęt       
i pomoce dydaktyczne np. TIK, do nauki programowania, nauczania zdalnego

• zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego,                       
w szczególności dla dzieci z niepełnosprawnościami

Infrastruktura 
edukacyjna 

(przedszkola, szkoły, 
uczelnie wyższe)

• poprawa infrastruktury społecznej m.in. ośrodków wsparcia, placówek 
reintegracyjnych (KIS, CIS, ZAZ, WTZ), pieczy zastępczej, wsparcia dziennego, 
noclegowni

• tworzenie/adaptacja pomieszczeń na potrzeby mieszkań 
o charakterze wspomaganym: chronionych, treningowych, wspieranych

Infrastruktura 
pomocy społecznej

• unowocześnienie infrastruktury oraz wyposażenia placówek ochrony zdrowia

• zapewnienie i zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych, poprawa 
jakości zdrowia mieszkańców regionu 

Infrastruktura 
ochrony zdrowia

P5 Infrastruktura bliżej ludzi (EFRR)    (1/2)



• utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów dziedzictwa kulturowego, 
zabytków i instytucji kultury i ich ochrona przed degradacją

• odbudowanie ruchu turystycznego po pandemii COVID-19 oraz zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej regionu,  poprawa uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych w regionie

Kultura i 
dziedzictwo 
kulturowe

• modernizacja/przebudowa i promocja istniejących szlaków turystycznych 
i kulturowych w regionie (w szczególności pieszych/biegowych, konnych, 
historycznych, narciarskich)

• zwiększenie i uatrakcyjnienie ruchu turystycznego oraz rozwój działalności 
gospodarczej w najbliższym otoczeniu szlaków turystycznych

• wzrost zatrudnienia w sektorze przemysłu kultury i kreatywnym

Szlaki turystyczne 
i kulturowe

Przemysł kultury 
i kreatywny

• likwidacja barier utrudniających lub uniemożliwiających dostęp do dóbr kultury, 
atrakcji turystycznych, infrastruktury edukacyjnej/pomocy społecznej/ochrony 
zdrowia osobom z niepełnosprawnościami

Dostępność 
infrastruktury 
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• zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu 
poprzez wsparcie obiektów, zabytków ruchomych, digitalizację zasobów

• modernizacja instytucji kultury

Dziedzictwo kulturowe 

i  naturalne

• modernizacja tras i szlaków turystycznych

• lepszy dostęp do obiektów i atrakcji turystycznych

• poprawa atrakcyjności regionu
Rozwój turystyki

• lepsze zagospodarowanie terenów i przestrzeni

• poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa

• ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków

Rewitalizacja 
obszarów miejskich

Inwestycje realizowane w CP 5 muszą być wdrażane poprzez instrumenty terytorialne, 

m.in. ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), IIT (Inne Narzędzia Terytorialne) 

Rozwój Zrównoważony Terytorialnie (EFRR)P6



• zwiększenie szans na zatrudnienie, w szczególności kobiet, osób młodych, 
długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz  
z niepełnosprawnościami

Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych 

• realizacja programów profilaktycznych istotnych z punktu widzenia regionu

• działania wspierające kompleksową rehabilitację umożliwiającą powrót do 
pracy bądź przekwalifikowanie  

Aktywizacja zdrowotna 
pracowników

• wzmocnienie kwalifikacji i kompetencji pracowników firm (usługi 
rozwojowe m.in. dla MMŚP)
programy wsparcia dla firm i pracowników w najtrudniejszej sytuacji 
(przygotowanie do zmian gospodarczych)

Kwalifikacje kadr 
gospodarki

• przeciwdziałanie dezaktywizacji zawodowej pracowników
Adaptacja pracodawców 
i  pracowników  do zmian

P7
Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian (EFS)     (1/3)    

Rynek pracy
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• tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz podniesienie 
jakości edukacji przedszkolnej, szczególnie w zakresie opieki nad dziećmi      
z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

• przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami

Edukacja przedszkolna

• kształtowanie kompetencji w zakresie robotyki, programowania                
i myślenia twórczego u uczniów szkół podstawowych

• wsparcie szkół kształcenia ogólnego i zawodowego m.in. w zakresie 
przygotowania uczniów do wejścia i utrzymania się na rynku pracy we 
współpracy z pracodawcami

• edukacja włączająca, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

• rozwijanie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności uczniów

Kształcenie ogólne 
i zawodowe

• podniesienie kwalifikacji/kompetencji osób dorosłych, w tym m.in. 
technicznych, biznesowych, finansowych

• podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu

Kształcenie ustawiczne
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P7
Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian (EFS)     (2/3)    

Edukacja
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P7
Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian (EFS)     (3/3)    

Włączenie i Integracja Społeczna

• zwiększenie dostępu do usług aktywnej integracji w wymiarze społecznym         
i zawodowym dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
reemigrantów i cudzoziemców

• zwiększenie szans na podjęcie pracy przez osoby bierne zawodowo

Aktywna integracja, w tym 
biernych zawodowo i migrantów

• zwiększenie dostępu do usług dla podmiotów ekonomii społecznej

• zwiększenie liczby miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach 
społecznych 

Ekonomia społeczna 
i solidarna

• zwiększenie dostępu oraz rozwoju usług wsparcia dzieci i rodzin świadczonych 
w społeczności lokalnej

• wsparcie procesu przejścia z usług instytucjonalnych na usługi świadczone na 
poziomie społeczności lokalnej

Usługi wsparcia dzieci, młodzieży, 
rodziny oraz pieczy zastępczej

• deinstytucjonalizacja usług w obszarze pomocy społecznej i zdrowia

• zwiększenie dostępu do usług dla osób potrzebujących wsparcia                   
w codziennym funkcjonowaniu

• zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych, w szczególności niwelowanie 
zaburzeń i wad rozwojowych oraz rehabilitacja

Usługi społeczne 
i zdrowotne 



Alokacja podstawowa (EUR)

1 660 657 703  

1 244 995 080 EFRR 415 662 623 EFS+
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Dziękuję za uwagę

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów

marszalek@podkarpackie.pl, drp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

mailto:marszalek@podkarpackie.pl
mailto:drp@podkarpackie.pl
http://www.rpo.podkarpackie.pl/

