
Streszczenie

Sprawozdania rocznego z wdrażania 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 

za rok 2021



Postępy finansowe realizacji Programu

ponad 3 600 
wniosków

wybranych do dofinansowania.

Wartość wkładu UE : 

1,98 mld EUR

ponad 3 300 
podpisanych umów.

Wartość wkładu UE : 

1,94 mld EUR  

ponad 21 000
zatwierdzonych wniosków o płatność.

Wartość wkładu UE : 

1,49 mld EUR  

Wartość 

wnioskowanego dofinansowania 

z UE przekroczyła 

1,66 mld EUR  

Beneficjentom wypłacono

1,65 mld EUR  

Komisja Europejska zrefundowała

1,48 mld EUR  



• ponad 952 mln EUR alokacji Programu przypisano do obszarów 

wiejskich, z czego w umowach zaangażowano już ponad 78% tej kwoty

• 1613 projektów realizowanych na obszarach wiejskich, dla których wkład 

UE stanowi ponad 38% wszystkich realizowanych projektów (niemal 

35% alokacji Programu)

• niemal 80% z projektów zostało już zakończonych

• 6 mln EUR w ramach instrumentu React-UE wskazano w kategorii 

interwencji 03 obszary wiejskie o małej gęstości zaludnienia 

• ponad 157 tys. uczestników projektów współfinansowanych ze środków 

EFS to osoby pochodzące z obszarów wiejskich

* na podstawie alokacji określonej w RPO WP 2014-2020, na terytorialny zakres interwencji 03 obszary wiejskie o małej gęstości zaludnienia 

Wsparcie obszarów wiejskich*



• ponad 2 600 zakończonych projektów - to niemal  77% wszystkich realizowanych 

projektów

• niemal 91% zakontraktowanej alokacji Programu

• ponad 83 mln EUR planowanych wydatków kwalifikowalnych w projektach 

dotyczących przeciwdziałaniu COVID-19

• ponad 24,6 mln EUR z instrumentu React – EU przeznaczonych na projekty 

z zakresu rozwoju OZE i dostępności e-usług

Efekty realizacji Programu 



Efekty realizacji Programu
osie priorytetowe I-III 

• 2 253 wsparte przedsiębiorstwa (niepowtarzające się)

• 26 przedsiębiorstw podjęło współpracę  z ośrodkami badawczymi

• 39 nowych i zaawansowanych usług świadczonych przez IOB

• 111 wspartych nowych przedsiębiorstw

• 1 702 wsparte przedsiębiorstwa (za pośrednictwem Instrumentów Finansowych) 

• 1 180 udostępnionych usług publicznych on-line 

• 230,98 MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii odnawialnej

• 5 810 gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii

• 1 157 zainstalowanych lub zmodernizowanych źródeł ciepła



• 3 816 osób korzystających ze środków ochrony przeciwpowodziowej

• 36 wspartych punktów Selektywnego Zbierania Odpadów

• 6 zamkniętych lub zrekultywowanych składowisk odpadów

• 48 wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych

• 667 km wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

• 84 wsparte zabytki nieruchome

• 130 km wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg

• 4 zainstalowane inteligentne systemy transportowe

• 191 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego komunikacji miejskiej

• 1 008 powstałych miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej

• 350 miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi 

lub infrastrukturze edukacyjnej

• 21 wspartych podmiotów leczniczych

• 363 wsparte obiekty infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty

Efekty realizacji Programu
osie priorytetowe IV-VI 



Efekty realizacji Programu
osie priorytetowe VII-IX 

• 7 567 osób otrzymało bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej

• 72 213 osób uzyskało kwalifikacje lub nabyły kompetencje 

po opuszczeniu programu

• 44 241 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęto 

wsparciem w programie  

• utworzono 2 023 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

• wsparto 1 739 podmiotów ekonomii społecznej

• dofinansowano 7 817 miejsc przedszkolnych

• 61 814 uczniów objęto wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie

• 15 127 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 

uczestniczyło w stażach i praktykach u pracodawcy



React – EU: odpowiedź na kryzys

REACT-EU to element pakietu określanego jako „Plan odbudowy dla Europy”, czyli 

NextGenerationEU. 

Jest to inicjatywa Unii Europejskiej oferująca dodatkowe środki w ramach Polityki Spójności na lata 2014-2020. 

Głównym celem tej inicjatywy jest uruchomienie inwestycji wspomagających walkę z negatywnymi 

skutkami pandemii COVID-19, przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki 

i wzmocnienie jej odporności na wypadek potencjalnych przyszłych kryzysów.

W ramach pierwszej transzy, województwo podkarpackie otrzymało w ramach REACT-EU 24 639 433 EUR. 

Z tych środków, dofinansowane zostaną projekty:

• z listy rezerwowej Działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług (7 884 619 EUR);

• z listy rezerwowej Działania 3.1 Rozwój OZE (15 769 237 EUR);

• z zakresu działań edukacyjnych, informacyjno – promocyjnych oraz komunikacyjnych (985 577 EUR).



DOFE to coroczna impreza ogólnopolska, której celem jest promocja projektów 

i beneficjentów Funduszy Europejskich.

W 2021 r. w ramach podkarpackich obchodów DOFE odbyły się: 

• w Krośnie - praktyczne warsztaty wiedzy o FE, rozmowy z ekspertami (online)  

• w Bóbrce - piknik rodzinny z atrakcjami dla najmłodszych (pokazy malowania światłem, 

zjawiska fizyczne, warsztaty ekologiczne)

Jednocześnie podkarpaccy beneficjenci promowani byli za pośrednictwem ogólnopolskiej 

strony internetowej DOFE. 

Podkarpackie wydarzenia w ramach DOFE reklamowano w radiu i telewizji regionalnej 

oraz w największych serwisach internetowych w regionie.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2021 



Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2021 

Innowacyjny pokaz dronów

Było to oryginalne i spektakularne 

zwieńczenie Dni Otwartych Funduszy 

Europejskich w naszym regionie 

Pokaz, odbył się w sobotę 

9 października. Szacuje się, że 

drone show na miejscu obejrzało 

nawet 2 tysiące osób.

Transmisję online, która cały czas 

dostępna jest na YouTube do tej pory 

obejrzało niemal 3 tysiące osób.



Współpraca z mediami

Statuetka Camerimage znowu na Podkarpaciu!

Spot pt. „Fundusze Europejskie w walce z pandemią”, ukazujący zmagania ratownika 

medycznego, a zarazem szefa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu 

znalazł się w gronie laureatów 12. edycji konkursu „Fundusze Europejskie w kadrze” 

w ramach Międzynarodowego Festiwalu Energa Camerimage w Toruniu.

Na konkurs od kilkunastu lat zgłaszane są filmy promocyjne z całej Polski. Warunkiem 

udziału w tym plebiscycie jest ich związek z funduszami unijnymi. Z każdym rokiem 

rywalizacja jest coraz trudniejsza. 

Regiony prześcigają się wzajemnie w pomysłach na ukazywanie efektów wdrażania 

funduszy w swoich regionach. Od zeszłego roku, do konkursu wprowadzono dodatkową 

konkurencję – spoty o tematyce wykorzystania Funduszy Europejskich na walkę 

z COVID-19.

Obejrzyjcie nagrodzony spot: https://www.youtube.com/watch?v=tIu50klB4Qo&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=tIu50klB4Qo&t=7s


#EUinmyregion

Beneficjent: SoftSystem Sp. z o. o.

Wartość projektu: 542 620,40 EUR

Dofinansowanie UE: 311 052,34 EUR

Projekt: Prace B+R nad opracowaniem ekspertowego systemu do analizy danych 

pozyskanych z tkanek raka piersi metodą obrazowania przy użyciu magnetycznego 

rezonansu jądrowego

Projekt dotyczy opracowania nowego zestawu narzędzi informatycznych mających stanowić 

kompleksowe wsparcie zespołów naukowych w zakresie zaawansowanej analityki danych 

magnetycznego rezonansu jądrowego dla wspomagania diagnozowania 

i personalizowania leczenia raka piersi. Końcowym efektem projektu jest prototyp 

komputerowego systemu wsparcia decyzji medycznych w diagnostyce raka piersi. 

Ważnym aspektem proponowanego oprogramowania jest jego rozszerzalność do 

zastosowania w analizie innych rodzajów danych diagnostycznych. 



Beneficjent: STOWARZYSZENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU 

FUNKCJONALNEGO

Wartość projektu: 579 750,49 EUR

Dofinansowanie UE: 381 701,56 EUR

Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF 

– Etap II

Projekt realizowany na obszarze 7 gmin. 

W ramach projektu wybudowano 15 instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej 408,06 kW.

Instalacje zainstalowane zostały na budynkach użyteczności publicznej: żłobkach, 

przedszkolach, szkołach, halach sportowych, stacji uzdatniania wody, gminnym Centrum 

Kultury Sportu i Rekreacji, domu strażaka, oczyszczalniach ścieków.

#EUinmyregion



#EUinmyregion

Beneficjent: Komenda Wojewódzka Państwowej

Straży Pożarnej w Rzeszowie

Wartość projektu: 935 910,95 EUR

Dofinansowanie UE: 795 524,30 EUR

Projekt: Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej 

województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań 

ratowniczo-gaśniczych

Państwowa Straż Pożarna na Podkarpaciu usprawniła wymianę informacji pomiędzy 

służbami ratowniczymi. 

W swoich działaniach wykorzystuje drony i pracuje nad pokryciem siecią łączności 

całego województwa.



Beneficjent: AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A.

Wartość projektu: 984 030,68  EUR

Dofinansowanie UE: 836 426,08  EUR

Projekt: Pakiet na start

Celem projektu jest wzrost liczby przedsiębiorstw, powstanie nowych miejsc pracy oraz 

zmniejszenie poziomu bezrobocia i ubóstwa na obszarze Województwa Podkarpackiego 

poprzez udzielenie 70 dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz przeszkolenie 

80 Uczestników Projektu.

Grupę docelową stanowi 80 osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz pracujących  

wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,  

obszaru województwa podkarpackiego, w tym osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku 

pracy.

#EUinmyregion



#EUinmyregion

Beneficjent: Stowarzyszenie „Dobry Dom”

Wartość projektu: 434 551,44  EUR

Dofinansowanie UE: 369 368,72 EUR

Projekt: Trening czyni mistrza

Na podstawie samej nazwy projektu nikt by się nie spodziewał, że pozwoli on uczniom 

dosięgnąć gwiazd. I wcale nie potrzeba do tego kosmicznych budżetów. 

Wystarczy nawiązanie relacji z pasjonatami i wsłuchanie się w potrzeby uczniów.



Beneficjent: Grupa MPD Sp. z o.o.

Wartość projektu: 373 268,41  EUR

Dofinansowanie UE: 317 278,15 EUR

Projekt: Zuzia – utworzenie w Strzyżowie i Boguchwale przedszkoli specjalnych 

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu

W Strzyżowie i Boguchwale powstały nowoczesne przedszkola terapeutyczne, w których 

dzieci z niepełnosprawnościami (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum 

autyzmu) mają możliwość edukacji, specjalistycznej terapii i zabawy jak najbliżej miejsca 

zamieszkania. 

#EUinmyregion



Zapytaj o Fundusze Europejskie dla siebie!

Lokalne Punkty Informacyjne w regionie:

Mielec
ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec

tel.: 798 771 414, 798 771 650

Krosno
ul. Staszica 20, 38-400 Krosno 

tel.: 798 771 192,  798 771 620

Przemyśl 
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl 

tel.:798 771 080, 798 771 524

Sanok
Rynek 18, 38-500 Sanok

tel.: 798 771 215, 798 771 640

Tarnobrzeg 
ul. Sienkiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg 

tel.: 798 771 220, 798 771 194

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH 
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, 17 747 64 88

Napisz do nas: zapytaj@podkarpackie.pl 


