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Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013

W latach 2007-2013 najważniejszy instrument polityki

rozwoju regionalnego zarządzany przez Samorząd

Województwa.

Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 198 786 957

euro oraz krajowych w wysokości 248 875 301

euro.
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Celem nadrzędnym RPO WP 2007-2013 był wzrost krajowej

i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa

dostępności przestrzennej Podkarpacia.

Największa ilość środków (łącznie 57%) przeznaczona została więc na

wsparcie przedsiębiorczości i regionalnego systemu innowacji oraz

infrastrukturę drogową, kolej i lotnisko Rzeszów Jasionka.

Wykres - Układ osi priorytetowych RPO WP na lata 2007-2013 (alokacja EFRR 

w mln euro uwzględniająca  dodatkowe środki z KRW i DT)
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Postępy w realizacji RPO WP 2007-2013:

 76 konkursów wniosków (ponad 4700 wniosków na ponad 7 mld zł 
wnioskowanego dofinansowania)

 95 projektów kluczowych

 2 580 umów na kwotę 8 422,78 mln zł, w tym UE 4 969,51 mln zł

 2 423 zakończone projekty na kwotę 7 061,16 mln zł, w tym UE 

3 949,72 mln zł.

Ze środków RPO WP 2007-2013 skorzystało: 

 1 312 beneficjentów, w tym m. in.:

 987 przedsiębiorców,

 141 gmin,

 74 organizacje pozarządowe,

 12 szkół wyższych.
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Projekty w ramach RPO WP wg 
miejsca realizacji – na 

podstawie podpisanych umów 
(mapa nie uwzględnia 

projektów w zakresie pomocy 
technicznej oraz projektów o 

charakterze regionalnym).

W ramach RPO WP
dofinansowane są także 73
projekty o charakterze
regionalnym realizowanych
na terenie wielu powiatów,
o wartości ogółem
854,92 mln PLN w tym
dofinansowanie z EFRR
650,27 mln PLN.

(≥ n<)Liczba projektów (>=,<)
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INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH 

PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

NA LATA 2007-2013

Wykaz zawiera 95 projektów kluczowych na łączną kwotę dofinansowania

z EFRR wynoszącą 1 413,06 mln PLN, co stanowi 28% alokacji środków UE

w ramach RPO WP.

Do dnia 31 października 2015r. ZWP zawarł 95 pre-umów dotyczących

przygotowania indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WP na

kwotę wnioskowanego dofinansowania z EFRR w wysokości 1 417,9 mln

PLN.

Podpisano umowy o dofinansowanie wszystkich projektów kluczowych

w ramach RPO WP na kwotę dofinansowania 1 421,57 mln PLN.

Zakończono realizację 67 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR

w wysokości 718,76 mln PLN.



- powiat/miasto 

realizujące  RCTNTW 
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Regionalne Centra  Transferu 
Nowoczesnych Technologii Wytwarzania

RZESZÓW

Źródło: www.rzeszow.pl 

Źródło: www.ckp.kolbuszowa.pl

KOLBUSZOWA

SANOK
Źródło: www.tvobiektyw.pl/

MIELEC
Źródło: www.ckp.edu.pl/

ROPCZYCE

Źródło: www.strzyzow.com.pl

DOBRZECHÓW

GORZYCE

Źródło: www.cezstalowawola.pl/rctntw 

STALOWA WOLA

Źródło: /www.jaslo4u.pl

JASŁO Źródło: www.zsp3.krosno.pl/

KROSNO

Źródło: www.spropczyce.pl/

Źródło: http://zsgorzyce.pl 

ŁAŃCUT

Źródło: www.powiat-lancut.com.pl/LEŻAJSK

Źródło: www.starostwo.lezajsk.pl/
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Wybrane efekty realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013
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Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

W RPO WP 2007-2013 w tym obszarze przeznaczono 306,9 mln euro
na:

 dotacje dla przedsiębiorstw na rozwój firm i promocję gospodarczą,

 fundusze pożyczkowe i poręczeniowe zasilające finansowo MŚP,

 wsparcie zaplecza badawczo - naukowego oraz projekty badawcze
szkół wyższych,

 stworzenie sieci Regionalnych Centrów Transferu
Nowoczesnych Technologii Wytwarzania,

 uzbrojenie terenów inwestycyjnych,

 wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu.
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Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

 994 projekty podmiotów gospodarczych uzyskały wsparcie ze
środków UE,

 ponad 1,4 tys. nowych produktów udostępnionych przez wsparte
przedsiębiorstwa,

 3 556 nowych miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach,

 3 182 pożyczki i poręczenia udzielone przez dofinansowane
fundusze

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa WABEX

Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej

technologii obróbki elementów form wtryskowych z

wykorzystaniem innowacyjnego systemu mocowań

na obrabiarkach

Źródło: www.wabex.com.pl
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Infrastruktura techniczna

W RPO WP 2007-2013 w tym obszarze przeznaczono 378,4 mln euro
na:

 budowę i przebudowę dróg wojewódzkich, powiatowych
i gminnych,

 rozwój transportu miejskiego,

 modernizacje linii kolejowych i zakup nowoczesnego taboru
kolejowego,

 rozwój lotniska Rzeszów – Jasionka.



12

Infrastruktura drogowa

 ponad 83 km nowych dróg wojewódzkich i lokalnych,

 ponad 1 030 km przebudowanych dróg, 

 zakupiono 5 pojazdów szynowych,

 zakupiono 81 pojazdów komunikacji miejskiej,

 630 obiektów objętych termomodernizacją

W województwie podkarpackim odnotowano m. in.:

 spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych - ogółem. W 2005r. było

to 287 os., natomiast w 2013r. to 151 os., co daje nam ponad 47% spadku,

 spadek liczby wypadków na drogach – ogółem – 14%,

 wzrost produkcji energii elektrycznej, w tym źródła odnawialne. W 2005r. było to

172,3 GWh, natomiast w 2013r. to 394,6 GWh, co daje ponad 129% wzrostu.

Termomodernizacja obiektów 

Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Sanoku
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Społeczeństwo informacyjne

W RPO WP 2007-2013 w tym obszarze przeznaczono 67,99 mln euro

na poprawę poziomu dostępu do nowoczesnych technologii

teleinformatycznych i komunikacyjnych, w tym z zakresu

bezpieczeństwa publicznego, administracji, opieki medycznej i edukacji

oraz kultury.

Poprawa atrakcyjności 

inwestycyjnej miasta 

Sanoka poprzez budowę 

geograficznego systemu 

informacji przestrzennej
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Społeczeństwo informacyjne

 ponad 58 km sieci internetu szerokopasmowego,

 918 usług publicznych dostarczonych on-line,

 52 077 osób z dostępem do szerokopasmowego internetu ,

 9 619 645 użytkowników usług on-line

W województwie podkarpackim odnotowano m. in.:

 wzrost liczby gospodarstw domowych posiadających komputer osobisty

z dostępem do internetu. W 2005r. było to 22%, natomiast w 2013r. to 67,7%,

 wzrost liczby uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do internetu,

gdzie w 2005r. na 1 komputer przypadało 21 uczniów, natomiast w 2013r. to 6

uczniów.
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Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

W RPO WP 2007-2013 w tym obszarze przeznaczono 170,4 mln euro

na:

 projekty wodno-kanalizacyjne,

 projekty dotyczące gospodarki odpadami,

 poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,

 ochronę zasobów różnorodności biologicznej,

 projekty dotyczące zapobiegania i zwalczania zagrożeń naturalnych

i technologicznych.

Projekt pn. Zaprojektowanie i budowa 

suchego zbiornika przeciwpowodziowego 

(polderu przepływowego) pn. "Kańczuga" 

na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie 

gminy Jawornik Polski oraz miasta i gmina 

Kańczuga 

Źródło: http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/srodowisko/4175-

mieszkancy-przeworska-i-kanczugi-lepiej-chronieni-przed-powodzia
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Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

 ponad 953 km wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej, 197

204 osoby podłączone do sieci,

 1 547,24 km wybudowanej sieci kanalizacyjnej, 79 204 osoby podłączone

do sieci,

 32,46 km wybudowanych, wyremontowanych lub przebudowanych wałów

przeciwpowodziowych, 43 tys. mieszkańców objętych ochroną,

 185 zakupionych wozów pożarniczych oraz sprzęt do prowadzenia akcji

ratowniczych i usuwania skutków katastrof

W województwie podkarpackim odnotowano m. in.:

 wzrost wybudowanych sieci wodociągowych. W 2005r. było to 12 492,7 km,

natomiast w 2013r. to 14 192,3 km, co daje ponad 13% wzrostu,

 wzrost ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków w % ogólnej

liczby ludności. W 2005r. było to 52,1%., natomiast w 2013r. to 69,9%,

 wzrost wydatków inwestycyjnych na obwałowania przeciwpowodziowe

i stacje pomp. W 2005r. było to 13 956,2 tys. zł., natomiast w 2013r. to 16 446,7

tys. zł. co daje ponad 17% wzrostu,
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Infrastruktura publiczna

W RPO WP 2007-2013 w tym obszarze przeznaczono 127,36 mln euro

na:

 projekty w zakresie poprawy dostępności i podnoszenia jakości

regionalnego systemu edukacji ,

 projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego ludności

i rozwoju infrastruktury pomocy społecznej,

 projekty dotyczące zwiększenia dostępności mieszkańców do

obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Projekt pn. Rozwój potencjału 

edukacyjnego Gminy Cieszanów

Źródło: 

http://www.cieszanow.org/index.php/

rozwoj-potencjalu-edukacyjnego-gc
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Infrastruktura publiczna

 64 zmodernizowane obiekty edukacyjne, 39 359 uczniów i 28 903

studentów korzystających z efektów projektów,

 2 477 miejsc w przedszkolach wiejskich wybudowanych lub

zmodernizowanych,

 353 582 pacjentów korzystających rocznie z efektów realizacji

projektów dotyczących ochrony zdrowia,

 480 230 specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych

sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów,

 29 125 osób korzystających rocznie z efektów realizacji projektów

dotyczących pomocy społecznej,

 3 331 978 osób korzystających rocznie z efektów realizacji projektów

dotyczących infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej
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Turystyka i kultura

W RPO WP 2007-2013 w tym obszarze przeznaczono 37,07 mln euro

na:

 wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu

 ochronę dziedzictwa kulturowego

 rozwój instytucji kultury Kompleksowa modernizacja, 

odnowa i ochrona budynku Centrum 

Kulturalnego 

w Przemyślu - wojewódzkiej 

instytucji kultury (II część)
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Turystyka i kultura

 106 wspartych instytucji kultury,

 2 080 osób/rok odwiedza wsparte instytucje kulturalne,

 100 obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla

ruchu turystycznego,

 340 815 osób/rok korzysta z produktów turystycznych

W województwie podkarpackim odnotowano m. in.:

 wzrost liczby osób zwiedzających muzea i ich oddziały. W 2005r. było to

778,8 osób, natomiast w 2013r. to 1 052,4 osób, co daje ponad 35% wzrostu,

 wzrost liczby turystycznych obiektów - noclegowych zbiorowego

zakwaterowania W 2005r. było to 312 osób., natomiast w 2013r. to 498 osób,

co daje ponad 60% wzrostu,

 wzrost liczby udzielonych noclegów w regionie – ogółem. W 2005r. było to

1 540 609 osób., natomiast w 2013r. to 2 297 077 osób, co daje ponad 49%

wzrostu.
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Spójność wewnątrzregionalna

W RPO WP 2007-2013 w tym obszarze przeznaczono 79,54 mln euro

na:

 rewitalizację miast,

 rewitalizację obszarów zdegradowanych,

 aktywizację obszarów zmarginalizowanych gospodarczo 

oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź.

Rewitalizacja terenów 

poprzemysłowych poprzez 

budowę stanicy wodniackiej 

nad jeziorem Machowskim

Źródło: 

http://www.tarnobrzeg.it/index.php/n

ews/2014/3/2/zakoczono-budow-

stanicy-i-kei/

http://www.tarnobrzeg.it/images/news_picupload/pic_sid93-2-norm.jpg
http://www.tarnobrzeg.it/images/news_picupload/pic_sid93-2-norm.jpg
http://www.tarnobrzeg.it/images/news_picupload/pic_sid93-1-norm.jpg
http://www.tarnobrzeg.it/images/news_picupload/pic_sid93-1-norm.jpg
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Spójność wewnątrzregionalna

 ponad 632 603 m² odnowionych budynków,

 ponad 236 ha zagospodarowanych obszarów,

 14 firm założonych na obszarach odnowionych ,

 odtworzona infrastruktura zniszczona przez powódź o wartości  

ponad 59 mln PLN.

http://www.tarnobrzeg.it/images/news_picupload/pic_sid93-0-norm.jpg
http://www.tarnobrzeg.it/images/news_picupload/pic_sid93-0-norm.jpg
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Projekty RPO WP 2007-2013

Najmniejszy projekt pod względem całkowitej wartości projektu:

• Udział firmy Greinplast w Międzynarodowych Targach Rzeszowskich/jesień 

2012 o wartości 10,6 tys. PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 5,9 tys. PLN 

(działanie 1.4 schemat  B).

Największy projekt pod względem całkowitej wartości projektu:

• Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza (projekt kluczowy) 

o wartości 154,5 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 122,8 mln PLN.

Średnia wartość dofinansowania z EFRR: 

• w programach krajowych - 3,09 mln PLN,

• we wszystkich RPO - 1,97 mln PLN,

• w  RPO WP 2007-2013 - 1,93 mln PLN,

• przedsiębiorcy RPO WP 2007-2013 - 0,9 mln PLN,

• gminy RPO WP 2007-2013 - 2,05 mln PLN,

• organizacje pozarządowe RPO WP 2007-2013 – 3,31 mln PLN.



HARMONOGRAM ZAMKNIĘCIA POMOCY DLA RPO WP 2007-2013    1/2

W dniu 16 czerwca 2015r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął

HARMONOGRAM ZAMKNIĘCIA POMOCY DLA RPO WP 2007-2013, w którym

określono najważniejsze zadania Instytucji Zarządzającej RPO WP 2007-2013

i ich terminy mając na względzie prawidłowe zakończenie wdrażania Programu

i pełne wykorzystanie alokacji środków UE.

W dniu 18 sierpnia 2015r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr

84/1922/15 przyjął dokumentu pn. Zalecenia dotyczące zamknięcia Regionalnego

Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego 2007-2013

Wybrane terminy: 

 do 31 grudnia 2015 r. - ostateczny termin kwalifikowalności wydatków,

złożenie przez IA do KE ostatniego rocznego sprawozdania audytowego za rok

2014

 do 31 stycznia 2016 r. - ostateczny termin na złożenie wniosków o płatność

końcową przez beneficjentów

 do 16 maja 2016 r. - złożenie przez IZ do IPOC ostatniego poświadczenia

i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową

 od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. - przeprowadzenie audytu operacji

i audytu zamknięcia
24



HARMONOGRAM ZAMKNIĘCIA POMOCY DLA RPO WP 2007-2013    2/2

 do 28 lutego 2017 r. - ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP

2007-2013, przyjęcie sprawozdania końcowego.

 do 31 marca 2017r. - przekazanie KE za pośrednictwem SFC2007 wszystkich

dokumentów zamknięcia:

a) wniosku o płatność salda końcowego i deklaracji wydatków, w tym oświadczenia

o wycofanych i odzyskanych kwotach, kwotach poddanych procedurze odzyskiwania

i kwotach niemożliwych do odzyskania,

b) końcowego sprawozdania z realizacji RPO WP 2007-2013,

c) deklaracji zamknięcia potwierdzonego końcowym sprawozdaniem audytowym

d) przedłużony termin zakończenia realizacji projektów oraz termin kwalifikowalności

wydatków dla instrumentów inżynierii finansowej.

Deklaracja zamknięcia zostanie przyjęta jedynie wówczas, gdy wszystkie uwagi

Komisji zostaną uwzględnione. Sprawozdanie końcowe ma zostać sprawdzone

i przyjęte przez Komisję w terminie jednego roku od daty jego otrzymania.

 31 grudnia 2025 r. - koniec okresu przechowywania dokumentacji dla projektów

korzystających z pomocy publicznej oraz dokumentacji dotyczącej programu pomocy
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Działania informacyjno – promocyjne

26



Szkolenia

W latach 2008-2014 odbyło się 
1 396 szkoleń oraz konferencji 

(z udziałem ponad 31 000 osób) dla 
beneficjentów Programu
z zakresu m.in. finansów 

i księgowości, archiwizacji dokumentów, 
wyników kontroli 

i nieprawidłowości w projektach, luki 
finansowej, pzp, perspektywy finansowej 

2014-2020, zamknięcia projektów 
dofinansowanych 

z RPO WP, pomocy publicznej 
i rekompensaty, księgowości 

i finansów, podatku VAT,
oraz szkoleń dla beneficjentów działań 

związanych z ogłaszanymi naborami 
wniosków.
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Od 2008 r. zorganizowano 21 imprez plenerowych promujących RPO WP

2007-2013 oraz Fundusze Europejskie z udziałem 35 000 osób

(np. Mini - maraton z FE w Leżajsku, III Noce Kultury Galicyjskiej w Sanoku,

Europejska Noc Kultury w Leżajsku, Unia –strzał w 10-tkę, Zakończenie

wakacji z FE w Stalowej Woli, Rodzinne Rajdy Rowerowe z FE, Europejskie

Dni Dobrosąsiedztwa w Malhowicach – Niżankowicach, Bruksela

w odwiedzinach u Jaśka – Jastkowice 2012 – Wakacyjne spotkanie rodzin, III

Noce Kultury Galicyjskiej z Funduszami Europejskimi)



PONADTO w latach 2009-2014 zrealizowano:

1) udzielono ponad 87 tys. konsultacji w punktach informacyjnych i 
konsultacyjnych,
2) cykl felietonów Podkarpackie po naszej myśli na antenie telewizji regionalnej, 
3) cykl audycji radiowych Podkarpackie po naszej myśli na antenie Polskiego 
Radia Rzeszów oraz Radia Via,
4) artykuły w prasie regionalnej i lokalnej promujące projekty współfinansowane 
ze środków RPO WP,
5) szereg wydarzeń kulturalnych i informacyjnych w miejscach realizacji 
inwestycji (np. Zamek Kazimierzowski w Przemyślu, Jadernówka w Mielcu, 
Klasztor w Leżajsku, Teatr Maska),
6) filmy promujące RPO WP oraz Fundusze Europejskie w województwie 
podkarpackim,
7) kampanie informacyjno-promocyjne RPO WP,
8) konkursy wiedzy o Funduszach Europejskich w województwie podkarpackim,
9) wydano 20 numerów Biuletynu informacyjnego RPO WP,
10) 12 wyjazdów studyjnych i Dni z projektem z udziałem 360 przedstawicieli 
mediów,

za pomocą których promowane były projekty współfinansowane ze środków 
RPO WP oraz Funduszy Europejskich



Sieć Punktów Informacyjnych
w województwie podkarpackim

Główny Punkt Informacyjny
w Rzeszowie

Lokalne Punkty Informacyjne:
Krosno
Mielec
Przemyśl
Sanok
Tarnobrzeg



Dziękuję Państwu za uwagę
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