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 podlaskiego

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 podlaskie stanie się
wkrótce bardziej nowoczesnym, atrakcyjnym
regionem zarówno dla inwestorów, jak
i jego mieszkańców. Na realizację tego zadania
zagwarantowano ponad 387 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
wyrównanie szans edukacyjnych mieszkańców
regionu i podniesienie ich poziomu życia.
Lubelskie 508,57

Świętokrzyskie 375,3

Warmińsko-Mazurskie 447,37
Podkarpackie 487,48
Podlaskie 386,86

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

W celu zwiększenia jakości i dostępu do edukacji
wyższej powstaną 4 nowo wyposażone obiekty
dydaktyczne w ramach istniejących podlaskich
uczelni. W obrębie Uniwersytetu w Białymstoku
zostanie m.in. zbudowany innowacyjny Wydział
Matematyki i Informatyki, w tym Uniwersyteckie
Centrum Obliczeniowe. Na terenie Uniwersytetu
Medycznego powstanie nowoczesna baza
dydaktyczno-naukowa dla potrzeb Euroregionalnego
Centrum Farmacji, a Politechnika Białostocka
wzbogaci się o Centrum Nowoczesnego Kształcenia.

PLN. Przewidywany okres realizacji projektu: lata
2008-2010.

W ramach Programu zbudowane zostaną
także nowe parki naukowo-technologiczne
i przemysłowe oraz nowe tereny przeznaczone do
zagospodarowania przez inwestorów. Realizowane
przedsięwzięcia podniosą atrakcyjność inwestycyjną
województwa oraz wpłyną na zwiększenie
konkurencyjności lokalnej gospodarki.

Budowa wiaduktu w ramach inwestycji
- Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

Wybrane projekty
Poprawa jakości systemu transportu publicznego
Białegostoku – Etap II

Korzyści dla regionu
Na realizacji Programu zyskają wszyscy mieszkańcy
podlaskiego. Wśród korzyści można choćby wymienić
budowę nowoczesnej sieci teleinformatycznej,
gwarantującej szybki i tani Internet w urzędach,
firmach, szkołach oraz gospodarstwach domowych.
Dzięki funduszom z Programu powstanie także
ok. 49 km komfortowych, wysokiej jakości dróg
oraz 3 nowoczesne obwodnice. Poprawią one
bezpieczeństwo ruchu samochodowego na
terenie województwa, a także podniosą wartość
inwestycyjną regionu dla przedsiębiorców i turystów.

Budowa kładki dla pieszych w ramach inwestycji Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego

W ramach projektu, realizowanego przez Białystok,
zostanie przebudowanych ok. 5 km dróg. Ponadto
miasto zakupi 48 autobusów oraz wdroży
elektroniczny system zarządzania transportem
miejskim.
Wartość projektu: ok. 161 mln PLN. Wartość
dofinansowania ze środków UE: ok. 117 mln

Trasa Generalska na terenie Białegostoku

Wizualizacja budynków Parku Naukowo-Technologicznego
Polska-Wschód - Działanie I.3 Wspieranie innowacji

Inwestycja, realizowana przez Białystok, obejmie
kilka projektów w zakresie budowy nowych lub
modernizacji już istniejących dróg na terenie
miasta. Łącznie powstanie ok. 19 km nowoczesnych i komfortowych dróg. Wartość projektu:
ok. 493 mln PLN. Wartość dofinansowania ze środków
UE: ok. 91 mln EUR. Przewidywany okres realizacji
projektu: lata 2009-2013.
Park Naukowo-Technologiczny
w Suwałkach

Polska-Wschód

W ramach projektu zostanie wybudowany budynek,
w którym będą funkcjonować m.in. laboratoria,
centrum innowacji i inkubator technologiczny.
Powstanie Parku wpłynie na zwiększenie atrakcyjności
gospodarczej i inwestycyjnej regionu. Park będzie
także solidnym wsparciem dla przedsiębiorstw
z regionu, które dzięki inwestycji będą miały dostęp
do profesjonalnej infrastruktury i zasobów wiedzy.
Wartość projektu: ok. 67 mln PLN. Wartość
dofinansowania ze środków UE: ok. 50 mln PLN.
Przewidywany okres realizacji projektu to lata
2009-2012.

Trasy rowerowe
Projekt obejmuje wszystkie województwa realizujące
Działanie V.2 Trasy rowerowe w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W ramach
inwestycji powstanie atrakcyjna, najdłuższa trasa
rowerowa w Polsce o długości ok. 2 000 km. Odcinek
z Podkarpacia na Warmię i Mazury, umożliwi rozwój
turystyki 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

