REALIZACJA PROGRAMU
Program PO RPW obejmuje przeprowadzenie dwóch
rodzajów projektów: konkursowych i i indywidualnych.
Projekty
indywidualne
przewidują
realizację
kluczowych inwestycji i zgłaszane są bezpośrednio
przez podmioty ubiegające się o ich wdrożenie, do
Instytucji Zarządzającej.
Lista projektów indywidualnych jest dostępna na
stronie internetowej www.porpw.parp.gov.pl.
Wartość inwestycji w ramach projektów
indywidualnych na tle budżetów osi
priorytetowych (w mln euro)
- stan na dzień 30 czerwca 2009 r.
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Dotychczas przeprowadzono tryb konkursowy
w ramach następujących działań PO RPW:


Działanie I.3 Wspieranie innowacji,



Działanie I.4 Promocja i współpraca,
komponent promocja, obszar „centra obsługi
inwestora”,



Działanie I.4 Promocja i współpraca,
komponent współpraca, obszary „klastry” oraz
„polityka rozwoju“.

Projekty w ramach konkursów
O
ogłoszeniu
naborów
wniosków
do
dofinansowania w trybie konkursowym decyduje
Instytucja
Zarządzająca.
Tryb
konkursowy
przeprowadzany jest w sytuacji, gdy w trakcie
wdrażania Programu w działaniach objętych listą
projektów indywidualnych pozostaje pula wolnych
środków do wykorzystania. Ma on zastosowanie
do wszystkich osi priorytetowych Programu,
z wyjątkiem osi
Pomoc Techniczna. Więcej
informacji na stronie www.porpw.gov.pl w zakładce
„Tryby wyboru projektów”.

Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie
postępowania konkursowego, w szczególności
za przygotowanie dokumentacji konkursowej,
ogłaszanie konkursów, informowanie potencjalnych
Beneficjentów o ich zasadach, powołanie komisji
oceniających projekty oraz rekomendowanie
projektów do dofinansowania jest Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości.
KLUCZOWE INSTYTUCJE DLA REALIZACJI PO RPW
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) pełni
funkcję Instytucji Zarządzającej w ramach PO RPW.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Programów Ponadregionalnych
tel.: 0-22 536 73 73, fax.: 0-22 536 73 50
www.mrr.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP) pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej
w ramach PO RPW. Za realizację działań w ramach
PO RPW odpowiadają: Zespół Infrastruktury
Nowoczesnej Gospodarki oraz Zespół Projektów
Infrastrukturalnych.
Zespół Projektów Infrastrukturalnych
Sekretariat Zespołu: tel.: 0-22 432-80-46
e-mail: pin@parp.gov.pl
Zespół Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki
Sekretariat Zespołu: tel.: 0-22 432-83-53
e-mail: ing@parp.gov.pl
Punkt informacyjny PARP udziela informacji
o Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10:00 do 16:00.
Infolinia PO RPW – tel.: 022 432-70-63
e-mail: konkursyPORPW@parp.gov.pl,
porpw@parp.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki.
Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji
jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej,
przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz
rozwój zasobów ludzkich.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki
wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich
przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów
ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. W perspektywie
finansowej obejmującej lata 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna
za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych: Innowacyjna
Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej.
Jednym z priorytetów Agencji jest promowanie postaw innowacyjnych
oraz zachęcanie przedsiębiorców do stosowania nowoczesnych technologii
w swoich firmach. W tym celu PARP prowadzi portal internetowy poświęcony
tematyce innowacyjnej www.pi.gov.pl, a także corocznie organizuje konkurs
Polski Produkt Przyszłości. Przedstawiciele MSP mogą w ramach Klubu
Innowacyjnych Przedsiębiorstw uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach.
Celem portalu edukacyjnego Akademia PARP jest upowszechnienie wśród
mikro, małych i średnich firm dostępu do wiedzy biznesowej w formie
e-learningu. W PARP działa ośrodek sieci Enterprise Europe Network, który
oferuje przedsiębiorcom informacje z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz
zasad prowadzenia działalności gospodarczej na Wspólnym Rynku.
PARP jest inicjatorem utworzenia sieci regionalnych ośrodków wspierających
MSP tj. Krajowego Systemu Usług dla MSP, Krajowej Sieci Innowacji
i Punktów Konsultacyjnych. Instytucje te świadczą nieodpłatnie lub
wg preferencyjnych stawek usługi z zakresu informacji, doradztwa, szkoleń
oraz usługi finansowe. Partnerami regionalnymi PARP we wdrażaniu
wybranych działań są Regionalne Instytucje Finansujące (RIF).

Dodatkowe informacje:
www.polskawschodnia.gov.pl
www.parp.gov.pl

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

Ponad 2,27 mld euro otrzyma w latach 2007-2013 z Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej (PORPW) pięć polskich województw: lubelskie,
podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Fundusze
unijne, przeznaczone dla obszarów charakteryzujących się najniższym
poziomem dochodu na jednego mieszkańca, spowodują szybszy
rozwój gospodarczy i społeczny tych regionów. W ramach projektów
finansowanych z PO RPW powstaną nowe firmy, parki technologiczne,
budynki dydaktyczne uczelni wyższych oraz ośrodki badawcze, usprawniona
zostanie infrastruktura drogowa.
Warmińskomazurskie
Podlaskie

Lubelskie
Świętokrzyskie
Podkarpackie

Pomoc
finansową
otrzymają
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
O PROGRAMIE
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej jest jednym z elementów
polityki regionalnej, na którą ponadto 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.E

dla rozwoju Polski Wschodniej

CELE PROGRAMU

I.2. Instrumenty inżynierii finansowej

Celem Programu jest „Przyspieszenie tempa rozwoju
społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej
w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju”.

Głównym celem działania jest zapewnienie
przedsiębiorcom z terenów Polski Wschodniej
dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania na
etapie rozpoczynania działalności gospodarczej
oraz we wczesnej fazie rozwoju firmy. Środki
działania zostaną przeznaczone na wsparcie
systemu poręczeń kredytowych funkcjonującego
w województwach objętych programem.

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.
STRUKTURA I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
W ramach PO RPW realizowanych jest 6 głównych
zadań (tzw. osi priorytetowych), które podzielone
zostały na różnorodne działania.
Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka
I.1. Infrastruktura uczelni
Poprawa i dalszy rozwój systemu edukacji na terenie
Polski Wschodniej to główne cele, które są realizowane
w ramach działania I.1.
Wsparciem objęte są projekty umożliwiające
poprawę infrastruktury edukacyjnej, w tym działalności
dydaktycznej na poziomie wyższym, zwłaszcza
na kierunkach technicznych i matematycznych.
O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się
przede wszystkim uczelnie wyższe, publiczne
i niepubliczne. Minimalna wartość projektu to
20 mln zł. W ramach działania powstaną m.in.
nowoczesne pracownie komputerowe, laboratoria
naukowe, doskonale wyposażone biblioteki oraz
domy studenckie. Profesjonalna baza naukowodydaktyczna wpłynie na podniesienie atrakcyjności
edukacyjnej regionu zarówno dla studentów z Polski,
jak i z zagranicy.
Obecnie jednym z największych przedsięwzięć
w tym obszarze jest rozbudowa Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uczelnia
realizuje dwa projekty o łącznej wartości ponad
64 mln euro, z czego fundusze unijne pokryją
blisko 50 mln euro wartości inwestycji. W ramach
przedsięwzięcia powstanie m.in. nowoczesne
Regionalne Centrum Informatyczne.

I.3. Wspieranie innowacji
Stworzenie jak najkorzystniejszych warunków
dla
prowadzenia
działalności
gospodarczej,
a w szczególności dla rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć
innowacyjnych, to główne cele w ramach działania I.3.
W tym przypadku wspierane są projekty związane
z budową zaplecza organizacyjnego i naukowobadawczego, udostępnianego przedsiębiorcom do
prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej.
Dzięki pozyskanym funduszom powstaną 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. Z dofinansowania
skorzystać mogą m.in. uczelnie wyższe, placówki
naukowe i badawcze, przedsiębiorcy oraz podmioty
wspierające rozwój gospodarczy regionów Polski
Wschodniej. Minimalna wartość projektu to 12 mln zł,
dla terenów inwestycyjnych 4 mln zł.
Przykładem projektu działania I.3 jest rozbudowa
infrastruktury laboratoryjnej Centrum Doskonałości
AGROPHYSIS należącego do Instytutu Agrofizyki
im. B. Dobrzańskiego w Lublinie. Inwestycję, wartą
7,2 mln euro, środki UE wesprą w kwocie 6,1 mln
euro. Zostaną one przeznaczone na modernizację
obiektów naukowo-badawczych Instytutu oraz
zakup aparatury naukowo-badawczej.
I.4. Promocja i współpraca
W celu efektywnej realizacji działania I.4, którego
zadaniem jest wzrost zainteresowania ofertą
gospodarczą Polski Wschodniej, wyodrębnione zostały
dwa komponenty: „Promocja” oraz „Współpraca”.
Komponent „Promocja”
Zainteresowanie potencjalnych inwestorów i turystów
biznesowych ofertą gospodarczą Polski Wschodniej to
główny cel komponentu „Promocja”.

Jego realizacja polega na prowadzeniu w mediach
krajowych i zagranicznych kampanii promocyjnej.
Jej zadaniem jest budowa wizerunku Polski
Wschodniej jako atrakcyjnego inwestycyjnie obszaru
oraz wyeksponowanie potencjału gospodarczego
wschodnich regionów. Na realizację projektu promocji
zarezerwowano 20 mln euro.
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, w ramach
których powstanie sieć obejmująca co najmniej
po jednym Centrum Obsługi Inwestora z każdego
województwa Polski Wschodniej. Dostępne środki to
9,4 mln euro. Minimalna wartość projektu podlegającego
dofinansowaniu wynosi 2 mln zł.

Koordynacja prac nad powstaniem sieci szerokopasmowej prowadzona jest przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, które zadania w ramach projektu
powierzyło jednostkom samorządu terytorialnego.
Efektywna realizacja projektu zapewni do 2013 r. dostęp
do Internetu dla 90% gospodarstw domowych i 100%
instytucji publicznych i przedsiębiorców z 5 województw
Polski Wschodniej. Na realizację przedsięwzięcia
przeznaczono ponad 300 mln euro, z czego Unia
Europejska sfinansuje ok. 255 mln euro.

Obecnie największym przedsięwzięciem działania
jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów
Kielce. Na ten cel przeznaczona została kwota ponad
46 mln euro, z czego dofinansowanie w ramach
PO RPW stanowi 16 mln euro. Projekt obejmie m.in.
budowę nowych pawilonów wystawienniczych,
zewnętrznych
placów
wystawowych
oraz
parkingów samochodowych.

Oś priorytetowa III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu

Priorytetem dla przedsięwzięć realizowanych
w ramach działania jest usprawnienie komunikacji,
zarówno na terenie Polski Wschodniej, jak i całego
kraju.

Komponent „Współpraca”

III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego

Priorytetem działania jest zachęcenie województw
Polski Wschodniej do realizacji przedsięwzięć
ponadregionalnych poprzez tworzenie platform
współpracy oraz klastrów. Dzięki wzajemnej kooperacji
podmiotów z różnych województw możliwy będzie
szybszy rozwój całego regionu.

Głównym celem działania III.1 jest zwiększenie
mobilności mieszkańców, w tym poprawa
i
unowocześnienie
systemu
transportu
zbiorowego na terenie Polski Wschodniej.

Komponent podzielony jest na dwa obszary: „Tworzenie
i rozwój klastrów” oraz „Tworzenie polityki rozwoju
regionalnego”. W obu przypadkach wspierane są
przedsięwzięcia obejmujące swym zasięgiem co
najmniej dwa województwa. Na pierwsze działanie
zarezerwowano 11,8 mln euro, z których wspierane
będą przedsięwzięcia o wartości co najmniej 2 mln zł.
O pomoc ubiega się koordynator klastra, w skład
którego wchodzą zarówno przedsiębiorcy, jak również
uczelnie oraz podmioty działające na rzecz rozwoju
gospodarczego lub innowacyjności.
Na projekty w ramach „Tworzenia polityki rozwoju
regionalnego” przeznaczono 5,9 mln euro, zaś
minimalną wartość dofinansowywanego przedsięwzięcia ustalono na poziomie 200 tys. zł. Konkursy
są adresowane przede wszystkim do jednostek
samorządu terytorialnego i ich związków.
Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego
II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
Dostęp do szybkiego Internetu dla instytucji publicznych,
przedsiębiorstw i mieszkańców z terenów Polski
Wschodniej, zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”,
to priorytety działania II.1.
W ramach projektu 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.

Beneficjentami działania są gminy, a dofinansowanie
otrzymają projekty dotyczące adaptacji sieci kolejowych,
modernizacji i budowy dróg i torowisk, przystanków
autobusowych czy parkingów samochodowych.
Dofinansowany zostanie także zakup i montaż urządzeń
służących do sterowania sygnalizacją, monitorowania
ruchu czy system informacji dla podróżnych. Minimalna
wartość projektu w ramach działania to 80 mln zł.
Przykładem tego działania jest kompleksowa
modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu
transportu zbiorowego w Olsztynie. Projekt ten,
o szacunkowej wartości 105,28 mln euro, Unia
Europejska dofinansuje w wysokości 89,49 mln euro.
Jego realizacja zagwarantuje szybszy rozwój miasta
wraz z przyległymi obszarami. Będzie to możliwe m.in.
dzięki budowie linii tramwajowej czy usprawnieniu
systemu transportu miejskiego, które zapewnią
dogodną i szybką komunikację Olsztyna z okolicznymi
terenami.
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 i wystawiennicze,
pozwolą na organizację wydarzeń o zasięgu
ponadregionalnym i międzynarodowym, przyczyniając
się tym samym do promocji gospodarczej i turystycznej
regionu. Minimalna wartość projektu wynosi 20 mln zł.

Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa
IV.1 Infrastruktura drogowa

W ramach programu realizowane będą projekty,
których celem jest modernizacja już istniejących
lub budowa nowych odcinków dróg krajowych
i wojewódzkich oraz infrastruktury im towarzyszącej,
czyli mostów, obwodnic, wiaduktów, tuneli, zatok
autobusowych.
Najszerzej zakrojonym projektem w ramach
działania jest przebudowa ok. 17 km drogi
wojewódzkiej łączącej Staszów z Połańcem wraz
z budową mostu na Wiśle w Połańcu. Jednocześnie
zbudowany zostanie nowy odcinek 17 km drogi
od nowego mostu na Wiśle do drogi wojewódzkiej
Nr 875. Na inwestycję, realizowaną przez
województwa świętokrzyskie i podkarpackie,
przeznaczona została kwota ponad 135 mln euro,
z czego UE zapewni ponad 70 mln euro.
Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne
V.1. Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki
Celem działania V.1 jest wzrost zainteresowania ofertą
turystyczną Polski Wschodniej.
W ramach działania realizowany jest projekt promujący
Polskę Wschodnią jako niezwykle atrakcyjne miejsce
aktywnego wypoczynku dla turystów krajowych
i zagranicznych. Kampania swoim zasięgiem obejmie
rynek europejski i krajowy. Założenia kampanii
powstały na podstawie analizy kluczowych produktów
turystycznych makroregionu oraz potrzeb grup
docelowych.
Na realizację działania, które powierzono Polskiej
Organizacji Turystycznej, przeznaczone zostały środki
z funduszy UE w wysokości blisko 6 mln euro.

V.2. Trasy rowerowe
Rozwój turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej to
cel działania V.2.
Tego typu przedsięwzięcie ma na celu
stworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej
w Polsce Wschodniej. Nowy szlak o długości 2000
km będzie poprowadzony przez tereny atrakcyjne
przyrodniczo i kulturowo, z zachowaniem zasady
bezpieczeństwa i komfortu rowerzysty. Ponadto do
planowanej trasy włączone zostaną już istniejące
szlaki. Powstanie także nowa infrastruktura
towarzysząca szlakom rowerowym.
Realizacja zadania należeć będzie do Urzędów
Marszałkowskich
pięciu
województw
Polski
Wschodniej. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest
na 50 mln euro, z czego UE zagwarantuje 42,5 mln
euro.
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. Obejmują one przedsięwzięcia związane
np. z edukacją społeczeństwa na temat możliwości
otrzymania środków z funduszy UE, przygotowaniem
odpowiednich wniosków i dokumentów.
Wsparcie finansowe w tym przypadku otrzymują
instytucje zaangażowane w realizację i promocję
PO RPW.
PODZIAŁ ŚRODKÓW PO RPW 2007-2013
Program Rozwój Polski Wschodniej w podziale na osie
Wkład UE
w mln euro

Wkład krajowy
w mln euro

Ogółem
w mln euro

Oś priorytetowa I

789,96

139,40

929,36

Oś priorytetowa II

255,12

45,02

300,14

Oś priorytetowa III

452,62

79,87

532,50

Oś priorytetowa IV

660,38

116,54

776,92

Oś priorytetowa V

47,50

8,38

55,88

Oś priorytetowa VI

68,21

12,04

Ogółem

2273,79

401,26

80,25
2675,05

