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O PROGRAMIE
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej jest jednym z elementów
polityki regionalnej, na którą składają się regionalne programy operacyjne,
przygotowywane przez samorządy województw oraz programy krajowe.
Jego zadaniem jest wzmocnienie działania innych programów na obszarze
Polski Wschodniej, a tym samym przyspieszenie rozwoju.

Program Operacyjny
Rozwój Polski Wschodniej
(PO RPW)

CELE PROGRAMU
Celem Programu jest „Przyspieszenie tempa rozwoju społecznogospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego
rozwoju”. Cele szczegółowe:
• stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
• zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej,
• rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich,
• poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw
Polski Wschodniej,
• zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju
makroregionu.
Infolinia PO RPW – tel.: 22 432-70-63
e-mail: konkursyPORPW@parp.gov.pl
porpw@parp.gov.pl
Ponad 2,27 mld euro przeznaczono dla pięciu województw: lubelskiego,
podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego
do wykorzystania w latach 2007-2013 z Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej (PO RPW). Fundusze unijne, przeznaczone dla obszarów
charakteryzujących się najniższym poziomem dochodu na jednego mieszkańca,
spowodują szybszy rozwój gospodarczy i społeczny tych regionów.

Dodatkowe informacje:
www.PolskaWschodnia.gov.pl
http://porpw.parp.gov.pl

W ramach projektów finansowanych z PO RPW powstają nowe firmy, parki
technologiczne, budynki dydaktyczne uczelni wyższych oraz ośrodki badawcze,
usprawniona zostaje infrastruktura drogowa.
Dofinansowania otrzymują przedsięwzięcia gwarantujące powszechny dostęp
do Internetu oraz zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu. Pośrednio
środki unijne pobudzą innowacyjność i przedsiębiorczość wśród mieszkańców,
co zagwarantuje dalszy rozwój wschodnich obszarów Polski.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa
tel. + 48 22 432 80 80, faks: + 48 22 432 86 20

Punkt informacyjny PARP
tel. + 48 22 432 89 91-93
0 801 332 202

biuro@parp.gov.pl, www.parp.gov.pl

info@parp.gov.pl

Oś priorytetowa III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego

Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka
I.1 Infrastruktura uczelni
Wsparciem objęte są projekty umożliwiające poprawę infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej,
w tym działalności edukacyjnej na poziomie wyższym, zwłaszcza na kierunkach technicznych
i matematycznych. W ramach działania powstają m.in. nowoczesne pracownie komputerowe, laboratoria
naukowe, doskonale wyposażone biblioteki oraz domy studenckie.
Dla kogo: uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz związki
i stowarzyszenia samorządu terytorialnego.
Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej
Głównym celem działania jest zapewnienie przedsiębiorcom z terenów Polski Wschodniej dostępu
do zewnętrznych źródeł finansowania we wczesnej fazie rozwoju firmy oraz poprawy ich gotowości
inwestycyjnej. Środki są przeznaczone na wsparcie systemu poręczeń kredytowych, funkcjonującego
w województwach objętych programem. Działanie wdrażane jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Działanie I.3 Wspieranie innowacji
Wsparcie dla projektów związanych z budową zaplecza organizacyjnego i naukowo-badawczego,
udostępnianego przedsiębiorcom do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej. Dzięki
pozyskanym funduszom powstają parki technologiczne i przemysłowe, laboratoria badawcze czy ośrodki
rozwoju przedsiębiorczości. Działanie obejmie także realizację przedsięwzięć związanych z kompleksowym
przygotowaniem terenów pod nowe inwestycje, w tym budowę dróg dojazdowych i innej infrastruktury
niezbędnej do wykorzystania terenów przez przedsiębiorców.
Dla kogo: jednostki naukowe, jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki i stowarzyszenia),
instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionu (tzw. ośrodki innowacyjności), przedsiębiorcy oraz agencje
i fundacje rozwoju regionalnego.
Działanie I.4 Promocja i współpraca
W ramach działania wyodrębnione zostały dwa komponenty:
• PROMOCJA – głównym celem projektu jest zainteresowanie potencjalnych inwestorów i turystów biznesowych ofertą gospodarczą Polski Wschodniej. Jego realizacja polega na prowadzeniu w mediach krajowych
i zagranicznych kampanii promocyjnej, której zadaniem jest budowa wizerunku Polski Wschodniej jako atrakcyjnego inwestycyjnie obszaru oraz wyeksponowanie potencjału gospodarczego wschodnich regionów.
• WSPÓŁPRACA – priorytetem działania jest zachęcenie województw Polski Wschodniej do realizacji
przedsięwzięć ponadregionalnych poprzez tworzenie platform współpracy oraz klastrów. Komponent
podzielony jest na dwa obszary: „Tworzenie i rozwój klastrów” oraz „Tworzenie polityki rozwoju regionalnego”,
w ramach których wspierane są przedsięwzięcia obejmujące swym zasięgiem co najmniej dwa województwa.
Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, centra obsługi inwestora, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego oraz innowacyjności, podmioty prowadzące działalność na rzecz przedsiębiorców, jednostki naukowe.

Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
W ramach działania na terenie 5 województw zostanie zbudowana nowoczesna sieć teleinformatyczna,
uzupełniająca istniejącą infrastrukturę. Jednocześnie dla osób, zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”,
organizowane będą szkolenia z zakresu możliwości korzystania z utworzonej infrastruktury i obsługi Internetu.
Dla kogo: samorządy województw Polski Wschodniej.

W ramach działania wspierane są kompleksowe projekty tworzenia, bądź rozbudowy ekologicznych systemów
transportu zbiorowego. Dofinansowanie otrzymują projekty obejmujące modernizację, przebudowę i budowę
dróg i torowisk tramwajowych, przystanków, zatok i pętli autobusowych, zakup taboru. Dofinansowany
jest także zakup i montaż urządzeń służących do sterowania sygnalizacją, monitorowania ruchu czy system
informacji dla podróżnych.
Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego.
Działanie III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej
Budowa nowych obiektów targowych i konferencyjnych oraz ich wyposażenie to główne zadania w ramach
działania III.2. Nowoczesne centra konferencyjne, kongresowe i wystawiennicze, pozwolą na organizację
wydarzeń o zasięgu ponadregionalnym i międzynarodowym, przyczyniając się tym samym do promocji
gospodarczej i turystycznej regionu.
Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty działające na rzecz rozwoju
gospodarczego, przedsiębiorcy prowadzący spółki, w których udziały lub akcje posiada jednostka samorządu
terytorialnego lub Skarb Państwa.

Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa
Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa
Dofinansowanie otrzymują projekty, których celem jest budowa i przebudowa dróg wojewódzkich oraz
budowa obwodnic w ciągach dróg krajowych wraz z infrastrukturą im towarzyszącą, czyli mostów, wiaduktów,
tuneli, chodników i zatok autobusowych.
Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad.

Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki
naturalne
Działanie V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki
W ramach działania realizowany jest projekt promujący Polskę Wschodnią jako niezwykle atrakcyjne miejsce
aktywnego wypoczynku dla turystów krajowych i zagranicznych. Kampania skierowana jest do turystów
krajowych (w tym województw Polski Wschodniej) i zagranicznych z ukierunkowaniem na rynek ukraiński oraz
niemiecki. Realizację działania powierzono Polskiej Organizacji Turystycznej.
Działanie V.2 Trasy rowerowe
Rozwój turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej to cel działania V.2. W jego ramach realizowany jest projekt
polegający na stworzeniu spójnej, ponadregionalnej trasy rowerowej łączącej pięć województw Polski Wschodniej.
Trasa będzie budowana i wytyczana głównie w oparciu o już istniejące drogi dla rowerów oraz infrastrukturę
towarzyszącą. Przebieg trasy jest planowany w sposób uwzględniający tereny atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo
oraz z zachowaniem zasady bezpieczeństwa i komfortu rowerzysty. Trasa będzie mierzyła do 2000 km.
Dla kogo: Urzędy Marszałkowskie pięciu województw Polski Wschodniej, które realizować będą projekt przy
współpracy z Partnerami, w tym jednostkami samorządu terytorialnego oraz zarządami dróg i lasów.

Oś priorytetowa VI: Pomoc techniczna
VI.1. Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu
W ramach działania realizowane są projekty mające na celu efektywne wdrożenie PO RPW oraz upowszechnienie
wiedzy na temat wsparcia ze środków UE dla pięciu województw Polski Wschodniej. Wsparcie finansowe
otrzymują instytucje zaangażowane w realizację i promocję PO RPW.

