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WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH – STAN NA 30 WRZEŚNIA BR.

• ponad 302 tys. złożonych wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na
całkowitą kwotę dofinansowania (środków unijnych i krajowych) 614,4 mld zł;

• 106 384 zawarte umowy o dofinansowanie;
• 409,5 mld zł - wartość wydatków kwalifikowalnych w podpisanych umowach (w

tym dofinansowanie UE – 288,2 mld zł);
• 359,6 mld zł - wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych przez

beneficjentów we wnioskach o płatność (w tym dofinansowanie UE –254,9 mld zł);
• ponad 288,2 mld zł - wartość dofinansowania unijnego w zakontraktowanych

projektach, co stanowi 102% dostępnych środków unijnych.
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POZIOM KONTRAKTACJI I PŁATNOŚCI W PODZIALE NA PROGRAMY OPERACYJNE 
- STAN NA 30 WRZEŚNIA 2015 R. 
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WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE W PODZIALE NA GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA 
(DANE W MLN ZŁ)
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WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE W PODZIALE NA KATEGORIE BENEFICJENTÓW 
(DANE W MLN ZŁ)
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KONKURENCYJNE I INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA

Dynamiczny rozwój sektora przedsiębiorczości dzięki dofinansowaniu
projektów podnoszących poziom innowacyjności i konkurencyjności firm
zaowocował zwiększeniem liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw,
wzrostem nakładów inwestycyjnych i rosnącej innowacyjności polskich firm

• ponad 30 tys. wspartych przedsiębiorstw

• ponad 400 tys. utworzonych nowych miejsc pracy

Umożliwienie przedsiębiorstwom korzystania z wyników prac jednostek
badawczo-naukowych, zwiększenie wydatków na badania i rozwój przełożyły
się na wzrost liczby innowacyjnych produktów dostępnych na rynku krajowym
i eksportowanych. Skorzystało na tym:

• prawie 1,5 tys. uczelni i jednostek naukowych

• ponad 650 wspartych ośrodków badawczych

• ponad 1300 wspartych laboratoriów 

Wsparto prawie 3 tys. innowacyjnych pomysłów i wdrożono blisko 4 tys. technologii. 
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TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Systematyczna poprawa infrastruktury drogowej wpłynęła na dynamiczny rozwój całego
systemu transportowego, np:

• ponad 10 tys. km dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych) powstało dzięki
funduszom UE.

Infrastruktura kolejowa zyskała dzięki wsparciu z unijnych środków. Poprawił się jej stan techniczny,
zmodernizowane dworce stają się miejscami przyjaznymi dla pasażerów, a nowe inwestycje
zapewniają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, np:

• ponad 1,5 tys. km linii kolejowych zbudowano lub zmodernizowano dzięki środkom europejskim.

Rozbudowano istniejące oraz zbudowano nowe lotniska. Skorzystały na tym zwłaszcza porty
regionalne, które rozwinęły siatkę bezpośrednich połączeń międzynarodowych.

Boom inwestycyjny w obszarze komunikacji miejskiej. Dzięki dostępności funduszy unijnych w wielu
miastach kupiono nowe tramwaje, autobusy i trolejbusy, wyremontowano lub wybudowano
torowiska i infrastrukturę trolejbusową, możliwy jest rozwój szybkich kolei miejskich.

• blisko 3 tys. jedn. taboru komunikacji miejskiej zakupionych lub zmodernizowanych ze środków
UE.
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ENERGETYKA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dotacje na projekty z zakresu ochrony środowiska pozwoliły zrealizować
inwestycje w skali dotychczas nieosiągalnej. Gdyby gminy musiały samodzielnie
finansować działania związane z rozwiązaniem kluczowych problemów ochrony

środowiska, to z pewnością skala realizowanych działań byłaby znacznie mniejsza, a
rezultaty – widoczne dopiero po dłuższym czasie.

Dzięki zainwestowanym środkom UE:

• wybudowano i zmodernizowano prawie 50 tys. km sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej

• powstało 518 oczyszczalni ścieków

• zrealizowano 715 inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii

• zrealizowano blisko 2 tys. inwestycji związanych z podnoszeniem efektywności
energetycznej.
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SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Coraz więcej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w Polsce jest
wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu. Dzięki funduszom
europejskim cyfryzują się też szkoły, jednostki ochrony zdrowia i administracja.

Dzięki temu przedsiębiorcy dywersyfikują swoją działalność (e-handel), dzieci i młodzież
zdobywają niezbędne im umiejętności, a instytucje wprowadzają kolejne ułatwienia (e-
usługi i aplikacje dla obywateli). Duży wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego
miała realizacja programu Rozwój Polski Wschodniej, z którego skorzystało również
Podkarpacie.

Dzięki projektom dofinansowanym z funduszy UE:

• powstało ponad 55 tys. km sieci Internetu szerokopasmowego,

• ponad 200 tys. gospodarstw domowych uzyskało dostęp do Internetu,

• wprowadzono blisko 6 tys. nowych e-usług.



Wpływ funduszy europejskich 2007-2013 
na rozwój województwa podkarpackiego
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WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJ. PODKARPACKIM
– STAN NA 30 PAŹDZIERNIKA BR.

• 3 637 wniosków na kwotę blisko 7,3 mld zł
(dofinansowanie krajowe i UE);

• 2 580 podpisanych umów o dofinansowanie na
kwotę prawie 7,3 mld zł (w tym dofinansowania
UE – 4,9 mld zł), co stanowi 100% poziomu
wykorzystania dostępnej alokacji;

• blisko 7 mld zł wykazanych we wnioskach o
płatność (w tym dofinansowania UE – 4,7 mld zł),
co stanowi 96% poziomu wykorzystania dostępnej
alokacji.
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PO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Wartość projektów ogółem: 4,6 mld zł

Dofinansowanie UE: 1,8 mld zł 

Główne obszary wsparcia:

• działalność B+RT, w tym w firmach,

• transfer technologii i sieciowanie przedsiębiorstw,

• usługi na rzecz przedsiębiorstw, 

• wsparcie przedsiębiorstw związanych z badaniami i innowacjami,

• Usługi i aplikacje dla obywateli oraz dla MŚP.
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PO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Ekologiczne, pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim

Beneficjent: Stowarzyszenie B-4 
Wartość projektu: 9 911 600.00 zł 
Dofinansowanie UE: 8 424 860.00 zł 

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie MAKORA 
Krośnieńska Huta Szkła S.A. 
Beneficjent: MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SPÓŁKA 
AKCYJNA 
Wartość projektu: 254 630.00 zł 
Dofinansowanie UE : 108 217.75 zł 
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PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Wartość projektów ogółem: 13,3 mld zł

Dofinansowanie UE: 6,9 mld zł

Główne obszary wsparcia:

• oczyszczanie ścieków,

• gospodarka odpadami,

• infrastruktura transportowa,

• energia odnawialna, efektywność energetyczna, kogeneracja,

• promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody,

• infrastruktura ochrony zdrowia.
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PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet 
Rzeszowski 
Beneficjent: Uniwersytet Rzeszowski  
Wartość projektu: 56 828 526.37 zł 
Dofinansowanie UE: 47 745 139.63 zł 

Budowa autostrady A-4 Rzeszów - Korczowa 
Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Wartość projektu: 4 754 825 500.03 zł 
Dofinansowanie UE: 2 262 011 278.88 zł 
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PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Budowa Zakładu Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w 
Stalowej Woli 
Beneficjent: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
Wartość projektu: 50 237 799.70 zł 
Dofinansowanie UE: 27 067 085.78 zł 
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PO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

Wartość projektów ogółem: 3,9 mld zł

Dofinansowanie UE: 2,5 mld zł

Główne obszary wsparcia:

• działalność B+RT, w tym w przedsiębiorstwach,

• infrastruktura szkół i uczelni,

• infrastruktura B+RT,

• infrastruktura telekomunikacyjna,

• infrastruktura transportowa.
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PO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej 
im. Ignacego Łukasiewicza 
Beneficjent: Politechnika Rzeszowska 
im. Ignacego Łukasiewicza 
Wartość projektu: 39 713 993.25 zł 
Dofinansowanie UE: 31 589 701.65 zł 

Budowa systemu integrującego transport publiczny 
miasta Rzeszowa i okolic 
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów 
Wartość projektu: 333 110 068.93 zł 
Dofinansowanie UE: 250 555 783.35 zł 
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PO KAPITAŁ LUDZKI

Wartość projektów ogółem: 2,6 mld zł

Dofinansowanie UE: 2,2 mld zł

Główne obszary wsparcia:

• wsparcie osób pracujących,

• modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy,

• wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej,

• poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy, zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku 
pracy i rozwoju kariery zawodowej,

• dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku,

• wsparcie kapitału ludzkiego w zakresie badań i innowacji.
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PO KAPITAŁ LUDZKI

Podkarpacie stawia na zawodowców
Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie  
Wartość projektu: 88 780 094.46 zł 
Dofinansowanie UE: 75 279 711.34 zł 

Kapitał dla przedsiębiorczych 
Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" Spółka Akcyjna 
Wartość projektu: 32 051 043.85 zł 
Dofinansowanie UE: 27 243 387.27 zł 
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SZANSE NA PRZYSZŁOŚĆ

Konkurencyjna gospodarka 
regionalna

Fundusze europejskie 
na lata 2014-2020

Regionalne inteligentne 
specjalizacje 

Kapitał ludzki

Dolina Lotnicza



Dziękuję za uwagę


