Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej jest jednym
z instrumentów polityki regionalnej, na którą ponadto składają się
regionalne programy operacyjne, przygotowywane przez samorządy
województw oraz programy krajowe.
Celem Programu jest „Przyspieszenie tempa rozwoju społecznogospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego
rozwoju”.

Program Operacyjny Rozwój
Polski Wschodniej
dla rozwoju województwa lubelskiego

W ramach programu realizowane są projekty mające na celu efektywne
wdrożenie PO RPW oraz upowszechnienie wiedzy na temat wsparcia
ze środków UE dla pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego,
podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińskomazurskiego. Sześć głównych zadań (tzw. osi priorytetowych),
podzielonych zostało na następujące działania:
I.1. Infrastruktura uczelni
I.2. Instrumenty inżynierii finansowej
I.3. Wspieranie innowacji
I.4. Promocja i współpraca
II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego
III.2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej
IV.1. Infrastruktura drogowa
V.1. Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki
V.2. Trasy rowerowe
VI.1. Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu.
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dla rozwoju Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
(PO RPW)
Dzięki Programowi Operacyjnemu Rozwój
Polski Wschodniej województwo lubelskie
stanie się wkrótce bardziej nowoczesnym,
atrakcyjnym
regionem
zarówno
dla
inwestorów, jak i jego
mieszkańców.
Na realizację tego zadania zagwarantowano
ponad 508 mln EUR ze środków Unii
Europejskiej. Fundusze, z których można
korzystać w latach 2007-2013, przyspieszą
wzrost gospodarczy województwa, a tym
samym zapewnią nowe, atrakcyjne miejsca
pracy.
Spowodują
także
wyrównanie
szans edukacyjnych mieszkańców regionu
i podniesienie ich poziomu życia.
Podlaskie 386,86

Podkarpackie 487,48

szybciej i bezpieczniej będzie można poruszać
się pomiędzy województwem lubelskim
i mazowieckim.

Trasy rowerowe

W ramach 2 projektów powstanie nowoczesna,
komfortowa przeprawa mostowa o długości
1 km, oraz rozbudowana zostanie także droga
wojewódzka Nr 747 Iłża – Konopnica.

Wschodniej.

Ze środków Programu skorzysta także
młodzież Lubelszczyzny. Dzięki rozbudowie
i modernizacji uczelni wyższych (17 projektów)
nawet mieszkańcy niewielkich miasteczek
i wsi będą mieli łatwiejszy dostęp do edukacji.
W tym celu wybudowane i wyposażone
zostaną między innymi nowoczesne laboratoria
badawcze oraz biblioteki. Powszechny stanie się
dostęp do taniego i szybkiego Internetu.

Wartość 2 projektów: ok. 511 mln PLN.

na Warmię i Mazury, umożliwi rozwój turystyki

Wybrane projekty
Świętokrzyskie 375,3

Warmińsko-Mazurskie 447,37

Ponadto w ramach Programu powstaną
komfortowe, wysokiej jakości drogi.
W ciągu najbliższych lat zbudowanych
lub zmodernizowanych zostanie około
78 km dróg. Dzięki nim poruszanie się
po województwie stanie się łatwiejsze,
szybsze i o wiele bardziej bezpieczne.

Budowa mostu na Wiśle w miejscowości
Kamień wraz z budową dróg dojazdowych

Lubelskie 508,57

Wykres podziału środków unijnych w ramach PO RPW
na poszczególne województwa (mln EUR)

Korzyści dla regionu
Na realizacji Programu zyskają wszyscy
mieszkańcy województwa lubelskiego.
Wśród korzyści można choćby wymienić
budowę nowoczesnych terenów pod
nowe
inwestycje
oraz
parków
technologicznych i przemysłowych. Przyciągną one inwestorów zarówno z Polski,
jaki i z zagranicy, co zaowocuje atrakcyjnymi
i niezwykle potrzebnymi miejscami pracy.

Wartość dofinansowania ze środków UE:
ok. 86 mln EUR. Przewidywany okres realizacji
projektu: lata 2011-2013.
Wyposażenie Centralnego Laboratorium
Aparaturowego
Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie
Projekt realizowany w ramach działania
I.3 Wspieranie innowacji ma na celu
stworzenie i udostępnienie przedsiębiorcom
oraz
instytucjom
naukowo-badawczym
profesjonalnej infrastruktury do prowadzenia certyfikowanych prac badawczych
i pomiarowych. Funkcjonowanie Centralnego
Laboratorium Aparaturowego ma umożliwić
nawiązanie współpracy pomiędzy placówkami naukowymi i przedsiębiorstwami.
Z ulokowanego w Parku NaukowoTechnologicznym Województwa Lubelskiego
laboratorium oraz całej zakupionej w ramach
projektu aparatury będą mogły korzystać
jednostki naukowo-badawcze z całego kraju.

Wizualizacja mostu w miejscowości Kamień - Działanie

Wartość projektu: ok. 21 mln PLN.

IV.1 Infrastruktura drogowa

Wartość dofinansowania ze środków UE:
ok. 19 mln PLN. Przewidywany okres realizacji
projektu: lata 2008 – 2010.

Dzięki inwestycji, realizowanej przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Lublinie, znacznie

Projekt obejmuje wszystkie województwa
realizujące Program Operacyjny Rozwój Polski
W ramach inwestycji powstanie atrakcyjna,
najdłuższa

trasa

rowerowa

w

Polsce

o długości ok. 2 000 km. Biegnąc z Podkarpacia
na terenie Polski Wschodniej. Przebieg ścieżki
będzie uwzględniał łatwy i szybki dostęp
do bazy noclegowej oraz gastronomicznej.
Ponadto

w

ramach

projektu

powstanie

infrastruktura towarzysząca m.in. stojaki na
rowery, wiaty postojowe i widokowe.
Wartość projektu: 50 mln EUR.
Wartość dofinansowania ze środków UE:
42,5 mln EUR. Przewidywany okres realizacji
projektu: lata 2010-2012.
W

perspektywie

finansowej

2007-2013

instytucją odpowiedzialną za wdrażanie działań
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej jest Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP).
Szczegółowych informacji dotyczących
PO RPW udziela:
Punkt Informacyjny PARP
od poniedziałku do piątku,
w godz. od 10:00 do 16:00.
Infolinia PO RPW–tel.: 022 432 70 63
e-mail: porpw@parp.gov.pl
www.polskawschodnia.gov.pl

