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 zgodziez zasadą zrównoważonego
rozwoju”.

Program Operacyjny
Rozwój Polski Wschodniej
dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego

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
(PORPW)
Dzięki Programowi Operacyjnemu Rozwój Polski
Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie
stanie się wkrótce bardziej nowoczesnym,
atrakcyjnym regionem zarówno dla inwestorów,
jak i jego mieszkańców. Na realizację tego zadania
zagwarantowano ponad 447 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.

W celu rozwoju edukacji wyższej na terenie Warmii
i Mazur zostanie zbudowanych oraz wyposażonych w nowoczesny sprzęt naukowobadawczy aż 10 budynków dydaktycznych
istniejących uczelni. Powstanie m.in. Regionalne
Centrum Informatyczne Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie. Powszechny stanie się
dostęp do taniego i szybkiego Internetu zarówno
dla firm, instytucji, jak i mieszkańców regionu.
Wybrane projekty
Zachodnia obwodnica Mrągowa w ciągu drogi
krajowej nr 59

Świętokrzyskie 375,3

Podkarpackie 487,48

Usprawnią one komunikację na terenie województwa i uczynią ją bardziej bezpieczną dla
podróżnych.

Lubelskie 508,57
Podlaskie 386,86
Warmińsko-Mazurskie 447,37

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

Korzyści dla regionu
Na realizacji Programu zyskają wszyscy mieszkańcy
Warmii i Mazur. Wśród korzyści można wymienić
przygotowanie nowoczesnych terenów pod
nowe inwestycje oraz 2 parków naukowotechnologicznych. Zwiększą one atrakcyjność
regionu dla przedsiębiorców oraz pobudzą jego
rozwój gospodarczy.
Przy wsparciu funduszy unijnych powstanie także
46 km komfortowych, wysokiej jakości dróg oraz
5 nowoczesnych obwodnic.

Projekt realizowany przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie w ramach
Działania IV.1 Infrastruktura drogowa.
Inwestycja, łącząc drogi krajowe Nr 16 i 59,
usprawni komunikację pomiędzy Olsztynem
i największymi miastami regionu - Mrągowem,
Biskupcem, Giżyckiem. Ponadto, przyczyni się do
zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego
w Mrągowie, minimalizując tym samym liczbę
niebezpiecznych wypadków drogowych w mieście.
Wartość projektu: ok. 152 mln PLN. Wartość
dofinansowania ze środków UE: ok. 95 mln PLN.
Przewidywany
okres
realizacji
projektu:
lata 2009 -2011.
Policyjne Centrum Dydaktyczno-Badawcze
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
W ramach projektu stworzonych i wyposażonych w nowoczesny sprzęt zostanie 10

specjalistycznych pracowni policyjnych. Dzięki
realizacji inwestycji nie tylko podniesiony zostanie
standard kształcenia, ale wzmocni się również
bezpieczeństwo kraju, dzięki skuteczniejszej walce
z przestępczością z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii.

Wizualizacja
budynku
Policyjnego
Centrum
Dydaktyczno-Badawczego -Działanie I.1 Infrastruktura
uczelni

Wartość projektu: ok. 72 mln PLN. Wartość
dofinansowania ze środków UE: ok. 52 mln
PLN. Przewidywany okres realizacji projektu:
lata 2007– 2011.
Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie
Południe

Wizualizacja
budynku
Elbląskiego
Parku
Technologicznego - Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

Budowa parku naukowo-technologicznego ma na
celu wsparcie innowacyjnych działań w regionie
Warmii i Mazur. Podniesiona zostanie tym samym
konkurencyjność przedsiębiorstw działających na
lokalnym i regionalnym rynku.

Wartość projektu: ok. 78 mln PLN. Wartość
dofinansowania ze środków UE: ok. 56 mln
PLN. Przewidywany okres realizacji projektu:
lata 2008 – 2010.
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

