
W dniu 22 lutego 2010 roku w stolicy Unii Europejskiej 
- Brukseli odbyło się uroczyste otwarcie Domu Polski 

Wschodniej. Uroczystość tą poprzedziło podpisanie w 2009 
roku przez Marszałka Województwa Podkarpackiego porozu-
mienia powołującego do życia wspólną brukselską siedzibę 
pięciu województw: podkarpackiego, warmińsko-mazurskie-
go, lubelskiego, podlaskiego oraz świętokrzyskiego. 

Do zadań Domu Polski Wschodniej w Brukseli należy 
przede wszystkim prowadzenie wspólnych inicjatyw z regio-
nami oraz koordynacja współpracy przedstawicielstw poszcze-
gólnych regionów w stolicy Unii. 

Przedstawicielstwa pięciu województw Polski Wschodniej 
w Brukseli prowadzą wspólną działalność promocyjną na 
rzecz regionów poprzez organizowanie imprez promocyjnych 
i informacyjnych, adresowanych do różnych grup odbiorców 
oraz uczestnictwo w targach, przede wszystkim na terenie 
Brukseli. Inne zadania Przedstawicielstwa Regionalnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego to między innymi:

- działanie na rzecz współpracy z innymi regionami Unii 
Europejskiej, 

Dom Polski Wschodniej
w Brukseli

- wspieranie interesów Województwa Podkarpackiego wo-
bec Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, 

- przekazywanie Zarządowi Województwa Podkarpackiego 
informacji o planowanych kierunkach polityki Unii Europej-
skiej, 

- informowanie o uruchamianych unijnych programach 
i inicjatywach oraz ogłaszanych przetargach, 

- współpraca z biurami polskimi innych województw dzia-
łającymi w Brukseli oraz z innymi biurami regionalnymi, 
w tym szczególnie z regionów partnerskich, w celu wykorzy-
stania ich wiedzy i kanałów informacyjnych na rzecz Woje-
wództwa Podkarpackiego. 

Przedstawicielstwo Regionalne Województwa Podkarpac-
kiego w Brukseli pełni również funkcję punktu informacyj-
nego dla przedstawicieli województwa przyjeżdżających do 
Brukseli, w sprawach dotyczących Unii Europejskiej. 

Przedstawicielstwo jest także organizatorem i współorgani-
zatorem wielu imprez promujących nasz region w stolicy Unii 
Europejskiej. Do takich należy zaliczyć chociażby: cykliczną 
imprezę promocyjną - Tydzień Regionów i Miast Europejskich 
„Open Days”, Dzień Otwartych Drzwi Instytucji Europejskich 
„Open Doors”, czy imprezy plenerowe np. „Fete de Tervueren”. 

W październiku 2010 roku Przedstawicielstwo Regionalne 
współorganizowało wspólnie z Ambasadą RP w Królestwie 
Belgii - Seminarium „Małe Partnerstwo Wschodnie” z udziałem 
zagranicznych gości i przedstawicieli Województwa Podkar-
packiego. Także w październiku uczestniczyło w organizacji  
wernisażu wystawy „Zdzisław Beksiński - Mroki Podświado-
mości” w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Przedstawiciel-
stwo Regionalne jest też ważnym miejscem spotkań roboczych 
delegacji województwa, w tym: Radnych Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego, przedstawicieli świata nauki, kultury, 
reprezentantów środowisk okołobiznesowych z pracownikami 
Komisji Europejskiej, Stałego Przedstawicielstwa Polski przy 
Unii Europejskiej oraz innymi ekspertami unijnymi. 

(*)

22 lutego 2010 roku w Brukseli uroczyście otwarto Dom Polski 
Wschodniej.

Siedziba Przedstawicielstwa Województwa Podkarpackiego 
w Brukseli, Dom Polski Wschodniej, Avenue de Tervueren 48.
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Szanowni Państwo,
Dobiega końca praca Samorządu Woje-

wództwa Podkarpackiego III kadencji. To 
znakomita okazja do oceny i podsumowania 
naszych dokonań z lat 2006 – 2010. 

Sukcesem zakończyliśmy realizację Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego na lata 2004 – 2006. 
W programie tym zagospodarowaliśmy nie 
tylko wszystkie dostępne dla województwa 
środki, ale pozyskaliśmy dodatkowo ponad 
110 mln zł. Dzięki temu Podkarpackie zajęło pierwsze miejsce w Polsce pod względem ilości zakontraktowa-
nych środków w stosunku do pierwotnie zaplanowanej kwoty. 

W 2007 roku - po uzgodnieniu z Komisją Europejską, rozpoczęliśmy wdrażanie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Do 30 września 2010 roku, czyli do połowy 
okresu programowania RPO WP, Zarząd Województwa Podkarpackiego zagospodarował już sporo ponad 
3 mld zł, co stanowi 71,6 proc. alokacji środków EFRR na realizację RPO WP. Dzięki sprawnej realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego mamy już dziś pewność, że Województwo Podkarpackie skorzysta 
z dodatkowych środków europejskich, w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania, w której do podziału jest  
kwota aż 512 mln euro.

Sprawność w wykorzystywaniu unijnych środków widać także w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. 
Od początku utrzymujemy się w ścisłej czołówce w Polsce pod względem wydatkowania środków. 

Samorząd Województwa realizuje przedsięwzięcia, które wzmacniają innowacyjność i konkurencyjność 
regionu w Europie. Wdrażamy wspólne projekty ze Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu 
Lotniczego „Dolina Lotnicza”, prowadzimy program stypendialny dla doktorantów, który jest szansą 
na rozwój kadry naukowo-badawczej w regionie.

Dla kierowanego przeze mnie Zarządu Województwa Podkarpackiego absolutnym priorytetem była 
modernizacja systemu komunikacyjnego województwa, a co za tym idzie, zwiększenie jego dostępności. 
Przez cztery lata kadencji przeznaczyliśmy tylko z samego budżetu województwa na inwestycje na drogach 
prawie 570 mln zł. 

Wspomnieć należy także o rozwoju Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka”. W 2009 roku, po kilku 
latach starań, zarządzanie podrzeszowskim lotniskiem przejęła spółka Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka”, 
której większościowym udziałowcem jest Województwo Podkarpackie.

Wymienione przeze mnie dokonania Samorządu Województwa Podkarpackiego III kadencji to zaledwie 
ułamek czterech lat naszej wytężonej pracy na rzecz regionu. Jestem pewien, że jej efekty każdy z Państwa 
może zauważyć w swoim otoczeniu: mieście, gminie, powiecie, miejscu pracy, nauki czy odpoczynku. 
W publikacji, którą Państwo trzymacie w rękach, prezentowana jest część z nich.

Cieszę się, że jako Marszałek Województwa Podkarpackiego przez ostatnie lata mogłem animować, 
wspierać, współfinansować, a dziś - wspólnie z Państwem - podziwiać efekty tych przemian. Dokonania 
Samorządu Województwa Podkarpackiego III kadencji to także efekty marzeń, planów i wytężonej pracy 
wszystkich Państwa – mieszkańców Województwa Podkarpackiego.

Marszałek Województwa Podkarpackiego
Zygmunt Cholewiński
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Na podrzeszowskim lotnisku w Jasionce „pełną parą” idą prace przy budowie 
nowego terminalu pasażerskiego. Pierwsi turyści skorzystają z niego już na 

początku 2012 roku. Gmach terminalu ma być jednym z najnowocześniejszych 
w Polsce. Będzie on wyposażony w najnowsze i najbardziej efektywne rozwiązania 
technologiczne, aby zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo dla pasażerów 
korzystających z lotniska w Jasionce.

Prace przy budowie nowego 
terminalu ruszyły pełną parą

11 października 2010 roku Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt 
Cholewiński wraz z parlamentarzystami i szefami spółki lotniskowej dokonał sym-
bolicznego wbicia łopaty pod budowę nowego terminalu pasażerskiego w Porcie 
Lotniczym „Rzeszów - Jasionka”. 

Nowy terminal ma kosztować ok. 78,5 mln zł netto, z czego 50% będzie dofinan-
sowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kolejne 22 miliony 
zł wydane zostaną na wyposażenie terminalu w niezbędny sprzęt i urządzenia. 76 
proc tej kwoty spółka lotniskowa pozyska z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego. 

Powierzchnia użytkowa nowego obiektu lotniskowego będzie wynosić 13 800 
m kw. Będzie ona zatem trzykrotnie większa od powierzchni obecnych budynków. 
Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu najbliższych 15 miesięcy. Nowoczesny 
terminal zwiększy przepustowość podrzeszowskiego lotniska, poprawi komfort ob-
sługi pasażerów, a w niedalekiej przyszłości umożliwi zwiększenie liczby połączeń 
krajowych i międzynarodowych. 

W ramach prowadzonej inwestycji powstanie nowoczesny terminal pasażerski 
wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i niezbędną infrastrukturą. Nowy terminal będzie 
miał trzy kondygnacje nadziemne, jedną podziemną i będzie częściowo podpiwni-
czony. Nowy budynek będzie miał kształt litery „T”, zwrócony będzie szerszą częścią 
w kierunku południowym - w stronę płyty postojowej dla samolotów. 

Rozbudowa podrzeszowskiego lotniska należy do najważniejszych zadań reali-
zowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. W 2009 roku, po kilku 
latach starań, zarządzanie podrzeszowskim lotniskiem przejęła spółka Port Lotni-
czy „Rzeszów – Jasionka”, której większościowym udziałowcem jest Województwo 
Podkarpackie.

(*)

Budżet Województwa Podkarpackiego
w latach 2006 – 2010 ............................... 2
Zintegrowany Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
na lata 2004 – 2006 ................................. 3
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
na lata 2007 – 2013
– Inwestujemy w rozwój województwa ..... 4
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
dla rozwoju przedsiębiorczości ................ 6
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
na lata 2007 – 2013 ................................. 7
Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” ........ 8
Nowa siedziba
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego .............. 12
Podkarpacki Park
Naukowo-Technologiczny  ..................... 13
Rozbudowa infrastruktury
komunikacyjnej
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Działania przeciwpowodziowe
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Inwestycje w ochronę zdrowia ............... 16
Rolnictwo w Województwie
Podkarpackim ......................................... 17
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013 ................................ 18
Edukacja i Kultura
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Województwa Podkarpackiego .............. 20
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Trwają prace przy budowie nowoczesnego terminalu pasażerskiego
w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka.

Fo
t. 

S
K

A
N

S
K

A
.

blok_nr11.indd   1 2010-11-04   11:47:52



2 „Podkarpacki Przegląd Samorządowy” – 10/2010

Budżet Województwa Podkarpackiego
w latach 2006 – 2010

DochoDy

Dochody Województwa Podkar pac-
kiego stopniowo wzrastały na przestrze-
ni lat głównie z tytułu udziału w podat-
kach dochodowych dla osób prawnych 
i od osób fizycznych oraz subwencji.

Wysoki wzrost dochodów w 2009 
roku jest wynikiem włączenia do budże-
tu województwa wszystkich środków UE 
objętych RPO WP i PO KL (obecnie zo-
stały wyłączone – pozostały tylko środki 
dotyczące projektów własnych).

WyDaTki

Corocznie zabezpieczano niezbędne 
potrzeby bieżące, a wszystkie możli-
we środki przeznaczano na inwestycje, 
w szczególności wieloletnie. Wydatki 
województwa wzrastały na skutek zadań 
inwestycyjnych rocznych i wieloletnich 
oraz nowych zadań, jakie miały miejsce 
na przestrzeni lat.

W roku 2009 podobnie jak dochody, 
wydatki obejmowały wszystkie środki 
w ramach RPO WP i PO KL.

ZaDłużenie

Dzięki oszczędnościowej polityce Za-
rządu Województwa Podkarpackiego, 
deficyt dotyczył wyłącznie wieloletnich 
zadań inwestycyjnych oraz nowych za-
dań, jakie miały miejsce na przestrzeni 
lat. Wyłącznie na ten cel zaciągane były 
kredyty czy emitowane obligacje.

Aktualnie na dzień 30 października 
2010 roku zadłużenie globalne wynosi 
ok. 113 mln zł, co stanowi 12% do-
chodów ogółem. Na koniec 2010 roku 
- wyniesie ok. 29% - planowane są 
do zaciągnięcia kredyty inwestycyjne 
w miesiącach listopad i grudzień.
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3„Podkarpacki Przegląd Samorządowy” – 10/2010

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006, 
w którego wdrażaniu uczestniczył Samorząd Województwa Podkarpackiego, był 

jednym z priorytetowych zadań Zarządu Województwa III kadencji. Dzięki spraw-
nemu zagospodarowaniu dostępnych dla województwa środków, Zarząd pozyskał 
dodatkowe 110 mln zł (nadkontraktacja) dla regionu.

Zintegrowany Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego

na lata 2004 – 2006

Dzięki tym środkom w latach 2008 
- 2009 do dofinansowania wybrano 
ponad 70 projektów. Ponad 40 mln zł 
przeznaczonych zostało na stypendia dla 
19 tys. uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych z Województwa Podkarpackiego. 
Dzięki nadkontraktacji ZPORR Woje-
wództwo Podkarpackie uplasowało się 
na pierwszej pozycji w kraju pod wzglę-
dem ilości zakontraktowanych środków, 
w stosunku do pierwotnej kwoty zapla-
nowanej dla województwa. 

W ramach ZPORR w Województwie 
Podkarpackim zmodernizowano ponad 
450 km dróg, wykonano ponad 1000 km 
sieci kanalizacyjnych i ponad 200 km 
sieci wodociągowych. Ponadto:

• zmodernizowano 35 obiektów me-
dycznych, zakupiono ponad 400 sztuk 
sprzętu medycznego,

• 220 instytucji publicznych podłą-
czono do bezpiecznego dostępu szeroko-
pasmowego do Internetu,

• oddano do użytku lub zmoderni-
zowano ponad 42 tys. m2 powierzchni 
obiektów dydaktycznych,

• wybudowano lub zmodernizowano 
ponad 16,5 tys. m2 powierzchni obiektów 
infrastruktury turystycznej oraz kultury,

• z różnego rodzaju szkoleń skorzy-
stało ponad 25 tys. osób, a ze stypen-
diów ok. 85 tys. osób,

• powstało ponad 750 mikroprzed-
siębiorstw,

• ponad 260 istniejących mikroprzed-
siębiorstw z regionu otrzymało finanso-
we wsparcie.

(*)

Dom kultury w Rzeszowie został przebudowany na potrzeby instytutu Muzyki 
uniwersytetu Rzeszowskiego dzięki dofinansowaniu z eFRR w ramach ZPoRR na lata 
2004 - 2006.

Most w Strzyżowie – inwestycja zrealizo-
wana w ramach ZPoRR.
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4 „Podkarpacki Przegląd Samorządowy” – 10/2010

Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 

2007 - 2013 jest najważniejszym pro-

gramem unijnym wspierającym rozwój 
regionu. Dzięki niemu do województwa 
trafi aż 1 mld 136 mln euro. Po uzgod-

nieniu programu z Komisją Europejską 
w 2007 roku, Zarząd Województwa Pod-
karpackiego rozpoczął jego wdrażanie. 
Dzięki sprawnej realizacji RPO WP w la-
tach 2007 – 2010 Województwo Pod-
karpackie znalazło się w gronie regio-
nów, które najlepiej wykorzystują środki 
z programów regionalnych. Wymierną 
korzyścią dobrej realizacji RPO WP jest 
fakt, że Województwo Podkarpackie bę-
dzie uczestniczyć w podziale Krajowej 
Rezerwy Wykonania. 

Krajowa Rezerwa Wykonania to 
dodatkowa pula środków z funduszy 
unijnych, przeznaczona na wsparcie 
regionów najszybciej i najefektywniej 
wdrażających programy operacyjne 
na lata 2007 - 2013. Łączna kwota 
w ramach KRW dla Regionalnych 
Programów Operacyjnych to 512 
mln euro. Sposób podziału rezerwy 
został wypracowany wspólnie z przed-
stawicielami Komisji Europejskiej oraz 
instytucji zarządzających krajowymi i re-
gionalnymi programami operacyjnymi.

Celem KRW jest stymulowanie tempa 
wydatkowania i efektywności realiza-
cji programów operacyjnych. Oznacza 
to, że przy podziale rezerwy pomiędzy 
poszczególne województwa będą brane 
pod uwagę określone kryteria. Nagro-
dzone zostaną te województwa, które 
spełnią tzw. kryterium dopuszczające. 
Oznacza to poświadczenie do końca 
2010 roku do Komisji Europejskiej wy-
datków na poziomie 20% pierwotnej 
alokacji EFRR dla danego regionalnego 
programu operacyjnego.

W przypadku Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2007 - 2013 jest to 
kwota 227,260 mln euro, tj. 904,640 mln 
zł. Na początku października 2010 roku 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
przedstawiło analizy wdrażania progra-
mów regionalnych, zgodnie ze stanem 
ich realizacji na 30 września 2010 roku. 
Potwierdzają one, że Województwo Pod-
karpackie osiągnęło poziom certyfikacji 
w wysokości 20,9 %, czyli wymagany 
do uczestnictwa w podziale KRW. Tym 

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego

na lata 2007 – 2013
– Inwestujemy w rozwój województwa

Wizualizacja uniwersyteckiego centrum innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno– 
Przyrodniczej – projektu uniwersytetu Rzeszowskiego wpisanego do indykatywnego 
wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 
2007 - 2013.

Dzięki 30 mln zł z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2007 - 2013, powiatowe i miejskie komendy straży pożarnej z regionu otrzymają 
specjalistyczny sprzęt. 
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5„Podkarpacki Przegląd Samorządowy” – 10/2010

samym Województwo Podkarpackie jest 
jednym z dziesięciu regionów w Polsce, 
które osiągnęły ten pułap.

Osiągnięcie kryterium dopuszczające-
go oznacza w praktyce dodatkowe środ-
ki na realizację RPO WP. Ich wielkość 
będzie zależeć od tego, ile województw 
spełni to kryterium oraz od miejsca, ja-
kie zajmie Podkarpackie w ostatecznym 
rankingu. Jaka dokładnie pula dodatko-
wych środków spłynie do Województwa 
Podkarpackiego, okaże się w pierwszej 
połowie 2011 roku. Według analiz po-
szczególnych programów regionalnych 
przeprowadzonych przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego na 30 września 
2010 roku w ramach KRW, Wojewódz-
two Podkarpackie może otrzymać do-
datkowych 40 mln euro.

W ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego do tej pory ogłoszonych zostało 
już 45 konkursów, czyli większość z za-
planowanych. Do Urzędu Marszałkow-
skiego wpłynęły niemal 3 tys. wniosków 
o dofinansowanie. To dowód ogrom-
nego zainteresowania samorządów, firm 
i mieszkańców regionu pozyskiwaniem 
unijnych środków. Zarząd Województwa 
zatwierdził do realizacji 1375 projektów, 
z których zdecydowana większość ma 
charakter inwestycyjny.

Dzięki dofinansowaniu ze środków 
RPO WP możliwa jest poprawa dostęp-
ności komunikacyjnej regionu. Projekty 
drogowe sprzyjają powstawaniu terenów 
inwestycyjnych i poprawiają komfort ży-
cia mieszkańców regionu oraz bezpie-
czeństwo użytkowników dróg. Na 183 
zatwierdzone projekty drogowe prze-
kazanych zostało już niemal 766 mln zł 
z EFRR. Wśród rozpoczętych inwestycji 
warto wymienić m.in.: te trwające na 
drodze wojewódzkiej nr 875 Mielec – Dę-
bica, na wiadukcie w Stalowej Woli, przy 
budowie obwodnicy Grębowa w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 871 Nagnajów 
– Stalowa Wola oraz przy budowie dro-
gi dojazdowej do przejścia granicznego 
w Budomierzu. 

Fundusze Europejskie w ramach RPO 
WP umożliwiają modernizację pod-
karpackich szpitali i ośrodków zdrowia. 
Dzięki unijnemu wsparciu poziom usług 
medycznych wzrasta, a środki przezna-
czane na ten cel sięgają setek milionów 
złotych. Przykładem może być urucho-
miony niedawno zakład wodolecznic-
twa i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim 
w Rzeszowie, gdzie dofinansowanie 
w ramach RPO WP sięgnęło aż 70% 
całości inwestycji. Również dzięki dofi-
nansowaniu z RPO zakupiony zostanie 

specjalistyczny sprzęt medyczny dla Po-
wiatowego Szpitala Specjalistycznego w 
Stalowej Woli. Dzięki temu podniesiony 
zostanie standard usług diagnostycznych 
i medycznych dla pacjentów z choroba-
mi układu krążenia.

Rozumiejąc wagę zadań kluczowych 
dla rozwoju województwa, Samorząd 
Województwa Podkarpackiego wybrał 59 
ważnych dla regionu inwestycji, na które 
zarezerwował 1 mld 200 mln zł. Wśród 
nich znalazły się inwestycje rozwijające 
m.in. infrastrukturę komunikacyjną, te-
leinformatyczną, ochrony zdrowia czy 
podkarpackich uczelni wyższych. Mają 
one strategiczne znaczenie dla realizacji 
założeń Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego. 

Jednym z kluczowych dla rozwoju 
województwa projektów jest budowa, 
rozbudowa i modernizacja bazy nauko-
wo - badawczej Politechniki Rzeszow-
skiej. We wrześniu 2010 roku marszałek 
województwa podkarpackiego Zygmunt 
Cholewiński podpisał z Rektorem Po-
litechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. 
Andrzejem Sobkowiakiem umowę na 
budowę nowych obiektów Politechni-
ki. Inwestycja, której koszt sięga ponad 
80 mln zł, będzie współfinansowana w 
wysokości 68,5 mln zł ze środków RPO 
WP. Dzięki temu do 2012 roku powsta-
ną m.in. innowacyjne laboratoria wypo-
sażone w nowoczesną aparaturę, urzą-
dzenia i oprogramowanie. Politechnika 
zakupi samolot - latające laboratorium. 
Umożliwi to, przy wykorzystaniu naj-
nowszych rozwiązań technologicznych, 
kształcenie wysoko wykwalifikowanej 
kadry w zawodach poszukiwanych na 
regionalnym rynku pracy.

Na liście projektów kluczowych w 
2010 roku został umieszczony projekt 

„Bezpieczne Podkarpacie”. Komenda 
Wojewódzka Państwowej Straży Pożar-
nej w Rzeszowie wyposaży za unijne 
pieniądze komendy miejskie i powiatowe 
w specjalistyczny sprzęt do zapobiegania 
zagrożeniom naturalnym i technologicz-
nym oraz do ich zwalczania. Kupione 
zostaną m.in. nowoczesne jednostki 
ratowniczo – gaśnicze, samochody ra-
townictwa chemicznego oraz terenowe 
samochody ratowniczo - gaśnicze do 
zwalczania pożarów dużych komplek-
sów leśnych. Dofinansowanie projektu 
z RPO WP wynosi 30 mln zł, przy całko-
witej wartości ponad 38 mln zł. 

W ramach projektów kluczowych do 
30 września 2010 roku podpisanych zo-
stało 14 umów na łączną kwotę 474,830 
mln zł. 

Wśród nich jest wiadukt w Stalowej 
Woli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871 
Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola, 
który już wkrótce zostanie oddany do 
użytku. Wartość dofinansowania unij-
nego tej inwestycji w ramach RPO WP 
wynosi ponad 31 mln zł, a koszt realiza-
cji całego zadania to 44,3 mln zł. Przebu-
dowany wiadukt usprawni komunikację 
w północnej części województwa.

Projekty kluczowe dotyczą także in-
nych sfer życia społeczno – gospodar-
czo – kulturalnego regionu, wśród nich 
są: rozbudowa i modernizacja Szpitala 
Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie na 
kwotę ponad 59 mln zł, z czego unijne 
dofinansowanie to ponad 32 mln zł, czy 
modernizacja Zamku Kazimierzowskie-
go wraz z rewitalizacją parku miejskiego 
w Przemyślu na kwotę dofinansowania 
z UE w wysokości ponad 13 mln zł, przy 
całkowitej wartości projektu prawie 23 
mln zł.

(*)
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RPO WP to szansa na dynamiczny 
rozwój dla przedsiębiorstw z Wo-

jewództwa Podkarpackiego. Wsparcie 

finansowe w ramach tego największego 
dla województwa programu unijnego, 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego
dla rozwoju przedsiębiorczości

podkarpackich przedsiębiorców, którzy 
chętnie sięgają po dotacje na rozwój 
swoich firm. 

W pierwszym konkursie na bezpo-
średnie dotacje inwestycyjne dla przed-
siębiorstw, w 2008 roku wpłynęło aż 
730 wniosków na kwotę dofinansowa-
nia ponad 530 mln zł. Pierwotnie do 
rozdysponowania Zarząd Województwa 
Podkarpackiego dysponował kwotą oko-
ło 137 mln zł. Widząc potrzeby i ocze-
kiwania przedsiębiorców, Zarząd podjął 
decyzję o zwiększeniu puli środków do 
aż 337 mln zł. Dofinansowanie w ramach 
RPO WP uzyskały między innymi 4 fir-
my wchodzące w skład Stowarzyszenia 
„Dolina Lotnicza”. REMOG Polska Sp. 
z o.o. Firma Projektowo-Usługowa „wal-
drex”, Zakłady Mechaniczne „RUFUS” 
Sp. z. o.o. i Zelnar Zakład Narzędziowy 
Sp. z.o.o. 

W drugim konkursie dla przedsię-
biorstw w ramach RPO WP w 2009  
roku rozdzielonych zostało prawie 250 
mln zł na inwestycje dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw. Tym samym 
Zarząd Województwa Podkarpackiego 
rozdysponował w sumie niemal 580 mln 
zł dla podkarpackich przedsiębiorstw. Te 
bezzwrotne dotacje wpływają na roz-
wój firm, a tym samym na gospodarkę 
regionu.

Z unijnego wsparcia korzysta związa-
ny od lat z przemysłem lotniczym i zbro-
jeniowym Zakład Metalowy „WB” z Woli 
Mieleckiej. Przedsiębiorstwo produkuje 
części do lekkich samolotów, a także 
elementy uzbrojenia dla polskiej armii. 
Za niemal 1,6 mln zł dofinansowania 
z RPO WP firma rozbuduje halę pro-
dukcyjną oraz zakupi nowe urządzenia, 
które umożliwią produkcję dużych ele-
mentów, takich jak konstrukcje do skrzy-
deł samolotów. Dzięki unijnym środkom 
powstaną dodatkowe miejsca pracy oraz 
poszerzy się gama oferowanych produk-
tów i usług.

Kolejną firmą stawiającą na innowa-
cyjne rozwiązania dzięki Funduszom 
Europejskim jest Zakład „Wtór Steel” 
w Stalowej Woli, który wytwarza pali-
wa alternatywne z odpadów. Za pienią-
dze pochodzące z RPO WP w zakładzie 
powstała m.in. nowa hala przemysłowa 
o powierzchni 800 m kw. oraz zostały 
zakupione, zainstalowane i uruchomione 
urządzenia wchodzące w skład linii do 
produkcji paliw alternatywnych. Wartość 
dofinansowania z RPO WP wyniosła nie-
mal 2,4 mln zł, przy całkowitej wartości 
inwestycji ponad 7,5 mln zł.

(*)Zakład Metalowy „WB” z Woli Mieleckiej na projekt „Wdrożenie innowacyjnej tech-
nologii produkcji części lotniczych” uzyskał dofinansowanie na kwotę ponad 1,8 mln zł 
z RPo WP. całkowita wartość projektu to prawie 3,5 mln zł.
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
na lata 2007 – 2013

Województwo Podkarpackie od 
początku wdrażania Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki utrzymuje 
się w ścisłej czołówce w Polsce. Biorąc 
pod uwagę stopnień realizacji założonego 
celu certyfikacji na 2010 rok, który wyniósł 
122%, podkarpackie zajęło pierwsze miej-
sce w kraju. Pod względem stopnia wy-
korzystania alokacji, który wyniósł 61,5%, 
gdy średnia krajowa – 49,9%, region upla-
sował się również na pierwszym miejscu. 
Stopień wydatkowania alokacji na podsta-
wie zatwierdzonych wniosków o płatność 
wyniósł 31,9%. To z kolei dało naszemu 
regionowi trzecie miejsce w Polsce.

Podpisane umowy i wnioski o płat-
ność w stosunku do całości środków 
przyznanych dla poszczególnych woje-
wództw na realizację Priorytetów VI – IX 
PO KL (w %).

Od początku realizacji Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki w 2007 roku 
przeprowadzonych zostało 60 konkur-
sów. Realizowane są także projekty tzw. 
systemowe oraz projekty własne Samo-
rządu Województwa Podkarpackiego. 
Województwo do końca września 2010 
roku podpisało z beneficjentami progra-
mu 1265 umów na łączną kwotę ponad 
1 059 000,00 zł, co pozwoliło na osiągnię-
cie najwyższego stopnia wykorzystania 
alokacji w ramach komponentu regional-
nego (61,5%).

Dzięki temu podkarpackie znalazło się 
w czołówce regionów, które osiągnęły 
najwyższy stopień wydatkowania środ-
ków (uplasowało się na 3. miejscu w kra-

ju). Obecnie wysokość wydatkowanych 
środków w ramach komponentu regional-
nego osiągnęła 31,9% całej alokacji na lata 
2007 - 2013, natomiast wartość wydatków 
certyfikowanych do Komisji Europejskiej 
wyniosła 514 653 278,00 zł, co stanowi 
122% celu założonego do osiągnięcia na 
koniec 2010 roku. Ten poziom certyfikacji 
plasuje Podkarpacie na pierwszym miej-
scu w kraju wśród województw wdrążają-
cych komponent regionalny PO KL.

Dzięki PO KL, w ramach wsparcia na 
rzecz osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy, do tej 
pory udało się zaktywizować w regio-
nie ponad 100 000 osób poprzez różne 
działania, szkolenia, kursy zawodowe, 
staże i usługi doradcze. Z tego 43 070 
osób skorzystało ze wsparcia  w ramach 
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich, w którym główny nacisk 
położony jest na wspieranie osób bez-
robotnych. 9678 osób zostało objętych 
Indywidualnym Planem Działania, który 
jest osobistym programem poszukiwania 
pracy przez osoby bezrobotne. Ponadto 
aż 5315 osób uzyskało środki na podjęcie 
własnej działalności gospodarczej. W tej 
grupie znalazły się m.in. 54 osoby niepeł-
nosprawne oraz 1277 osób długotrwale 
bezrobotnych.

Do tej pory w projektach realizowa-
nych w ramach Priorytetu VII Promocja 
integracji społecznej skierowanego do 
osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym oraz wspierającego instytucje 
ekonomii społecznej udział wzięło 14 499 

osób, z czego 4638 to osoby długotrwale 
bezrobotne, a 1349 to osoby niepełno-
sprawne. Wsparcie otrzymało również 
6544 klientów instytucji pomocy spo-
łecznej, którzy objęci zostali kontraktami 
socjalnymi, mającymi zmobilizować te 
osoby i ich rodziny do podejmowania 
działań usamodzielniających. 

W ramach realizowanych projektów 
powstały: Zakłady Aktywności Zawodo-
wej, Centra i Kluby Integracji Społecznej, 
świetlice i kluby środowiskowe. Dzięki 
projektowi realizowanemu przez Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej 2979 
pracowników instytucji pomocy i integra-
cji społecznej wzięło udział w doradztwie 
oraz specjalistycznych szkoleniach.

Projekty realizowane w ramach Prio-
rytetu VIII Regionalne kadry gospodar-
ki objęły wsparciem 11 404 osoby. Ich 
głównym celem było podnoszenie kwali-
fikacji oraz dostosowanie kadr zarządza-
jących przedsiębiorstw do zmieniającej 
się sytuacji na rynku pracy. Z możliwo-
ści stwarzanych przez PO KL skorzystało 
371 przedsiębiorstw, których pracownicy 
zostali objęci szkoleniami podnoszącymi 
ich kwalifikacje. 

 W projektach realizowanych w ra-
mach Priorytetu IX Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach, który 
główny nacisk kładzie na aspekt rozwoju 
edukacyjnego mieszkańców Podkarpacia 
dotychczas udział wzięło 32 135 osób. 
W trakcie realizacji znajduje się wiele 
nowatorskich projektów wspierających 
potencjał naukowy uczelni regionu.

 Województwo Podkarpackie na tle 
kraju wyróżnia wysoki poziom wyko-
nania wskaźnika dotyczącego ośrodków 
wychowania przedszkolnego. Aż 358 
ośrodków wychowania przedszkolnego 
na obszarach wiejskich otrzymało wspar-
cie finansowe na zwiększenie liczby dzie-
ci objętych zajęciami przedszkolnymi. 

W realizowanych projektach nie pomi-
nięto żadnej z grup społecznych miesz-
kańców Województwa Podkarpackiego. 
Osoby dorosłe mogły podnosić swoje wy-
kształcenie poprzez uczestnictwo w róż-
nych formach kształcenia ustawicznego 
oraz potwierdzać zdobyte kwalifikacje 
ogólne i zawodowe. Wsparciem objęci 
zostali nauczyciele podnoszący i uzu-
pełniający swoje kwalifikacje w formie 
kursów i szkoleń, a także studiów pody-
plomowych.

W ramach 80 projektów zrealizowano 
inicjatywy oddolne ukierunkowane na 
rozwój edukacji i podnoszenie poziomu 
wykształcenia mieszkańców obszarów 
wiejskich.

(*)

blok_nr11.indd   7 2010-11-04   11:47:56



8 „Podkarpacki Przegląd Samorządowy” – 10/2010

W dniu 18 grudnia 2007 roku Wo-
jewództwo Podkarpackie oraz 

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty 
Lotnicze” z siedzibą w Warszawie za-
warło umowę zawiązującą Spółkę Port 
Lotniczy „Rzeszów – Jasionka”. Kapitał 
zakładowy Spółki wyniósł 9 039 700,00 
zł. PPL objęło udziały w Spółce o war-
tości 4 500 000,00 zł., a Województwo 
Podkarpackie o wartości 4 539 700,00 
zł. Do tej pory udziałowcy kilkakrotnie 
podwyższali kapitał zakładowy Spółki. 

Aktualnie kapitał zakładowy Spółki Port 
Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. 
wynosi 419 734 800,00 zł, w tym Woje-
wództwo Podkarpackie posiada 2 219 
648 mln sztuk akcji o wartości nomi-
nalnej 221 964 800,00 zł, co daje 54,35% 
udziałów w kapitale zakładowym Spółki. 
1 lipca 2009 roku zarządzanie podrze-
szowskim lotniskiem przejęła Spółka 
Lotniskowa Port Lotniczy „Rzeszów – 
Jasionka” Sp. z o.o. 

Obecnie Spółka, dzięki Funduszom 

 Port Lotniczy
„Rzeszów – Jasionka”

Europejskim, realizuje inwestycje, które 
zmienią oblicze regionalnego lotniska. 
W ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2007 – 2013 podrzeszowskie 
lotnisko uzyskało dofinansowanie do 
trzech realizowanych właśnie projektów 
o wartości ponad 24 mln zł, z czego 
niemal 16 mln to dofinansowanie unijne. 

Pierwszy z trzech projektów dofinan-
sowanych z RPO WP będzie służył po-
prawie zabezpieczenia lotniska w wodę 
na wypadek pożaru. W porcie lotniczym 
powstają dwa zbiorniki, żelbetowe ko-
mory dla zasuw i szaf elektrycznych, 
zasilających pompy oraz 3 km sieci 
wodociągowej, zasilającej 10 punktów 
szybkiego tankowania rozmieszczonych 
wzdłuż pasa startowego. 

Drugi projekt ma wpłynąć na popra-
wę warunków pracy Lotniskowej Stra-
ży Pożarnej. Istniejący budynek straży 
zostanie rozbudowany. Powstaną nowe 
pomieszczenia, m.in. socjalne i magazy-
nowe, a także punkt alarmowy z dogod-
nym widokiem na lotnisko. 

Trzeci i zarazem największy z projek-
tów dotyczy poprawy jakości usług na 
lotnisku. W ramach tego projektu zaku-
pionych zostanie 91 sztuk różnego wy-
posażenia i sprzętu. Lotnisko wzbogaci 
się o urządzenia do obsługi płytowej 
samolotów, pasażerów i bagażu, takie 
jak np. przyczepy pod kontenery lotni-
cze, schody ciągnione i samojezdne, czy 
drabinę pomostową do serwisu silników 
samolotowych. Zakupione zostaną także 
urządzenia i systemy teletechniczne oraz 
informatyczne, oświetleniowo - wizuali-
zacyjne, wspomagające obsługę termi-
nalową bagażu pasażera, a także urzą-
dzenia do utrzymania płyty lotniskowej. 

Podrzeszowskie lotnisko realizuje obec-
nie dwa ogromne projekty w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko -  budowa nowoczesnego 
terminalu pasażerskiego i płyty posto-
jowej dla samolotów. Na początku paź-
dziernika 2010 roku nastąpiło symbolicz-
ne wbicie łopaty pod budowę nowego 
terminalu na lotnisku. Inwestycja jest 
współfinansowana w 50% z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko. Nowy terminal zostanie oddany do 
użytku za 15 miesięcy. Całkowity koszt 
tej inwestycji to 78,5 mln zł netto. Koszt 
wyposażenia terminalu wyniesie około 
22 mln zł netto. 76% tej kwoty pokryją 
środki RPO WP na lata 2007 – 2013.

(*)
W ramach RPo WP podrzeszowskie lotnisko uzyskało dofinansowanie niemal 16 mln zł 

do trzech realizowanych właśnie projektów.
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Województwo Podkarpackie w latach 2006 - 2010 w obiektywie

11 października 2010 roku Marszałek Województwa Podkar-
packiego Zygmunt cholewiński symbolicznym wbiciem łopaty 
rozpoczął budowę nowego terminalu w Porcie Lotniczym Rzeszów 
– Jasionka.

Trwają prace przy przebudowie ośrodka Rehabilitacyjno – edu-
kacyjnego przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Wartość 
dofinansowania projektu z RPo WP wynosi 32,8, przy całkowitej 
wartości projektu ponad 59,1 mln zł.
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koniec prac przy przebudowie wiaduktu w Stalowej Woli - inwestycji dofinansowanej ze środków eFRR w ramach RPo WP - planowa-
ny jest na koniec listopada. Wartość dofinansowania unijnego wynosi ponad 31 mln zł, przy całkowitej wartości projektu ok. 44,3 mln zł.

W ramach projektu pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja 
bazy naukowo - badawczej Politechniki Rzeszowskiej” Politechni-
ka m.in. zakupi samolot – latające laboratorium.
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W październiku 2010 roku Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt cholewiński i Rektor Politechniki Rzeszowskiej          
prof. dr hab. inż. andrzej Sobkowiak, podpisali umowę na budowę nowoczesnej bazy naukowo - badawczej Politechniki Rzeszowskiej.
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oczyszczalnia ścieków w Jastkowicach, gm. Pysznica, przebu-
dowana została dzięki dofinansowaniu z RPo WP.
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Dzięki unijnemu dofinansowaniu w Zespole Szkół Licealnych 
w Leżajsku powstała nowoczesna hala sportowa wraz z segmentem 
dydaktycznym.

Pracownik firmy WiLiMeX przy nowoczesnej maszynie do 
obróbki drewna, zakupionej ze środków RPo WP.
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Pacjenci Podkarpackiego centrum onkologii w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka chopina w Rzeszowie 
- zmodernizowanego dzięki dofinansowaniu z RPo WP, leczeni 
są przy pomocy ultranowoczesnych technik i urządzeń terapeu-
tycznych. 
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Trwają prace przy modernizacji wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu. Wartość inwestycji to ok. 30 mln zł, w tym 
85% środków pochodzi z eFRR. 

Samorząd Województwa Podkarpackiego buduje
Skansen archeologiczny „karpacka Troja”  w Trzcinicy.
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Rozbudowa i poprawa atrakcyjności Muzeum Przemysłu naf-
towego i Gazowniczego im. ignacego łukasiewicza w Bóbrce była 
możliwa dzięki środkom z RPo WP.

 Powstający na podrzeszowskim lotnisku w Jasionce nowy ter-
minal pasażerski będzie wyposażony w najnowsze i najbardziej 
efektywne rozwiązania technologiczne.
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W dniu 29 września 2009 roku uroczy-
ście otwarta została nowa siedziba 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskie-
go 4 w Rzeszowie.

Od początku istnienia Samorządu Wo-
jewództwa Podkarpackiego zachodziła 
konieczność budowy nowej siedziby 
Urzędu Marszałkowskiego. Sejmik Wo-
jewództwa Podkarpackiego II kadencji 
podjął w 2004 roku decyzję o zakupie 
od Gminy Miasto Rzeszów za 7 mln 

Nowa siedziba Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego

zł budynku przy ul. Towarnickiego 4 
w Rzeszowie, po byłym internacie Ze-
społu Szkół Budowlanych. 

Prace budowlane przy nowej sie-
dzibie Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podkarpackiego rozpoczęły 
się w sierpniu 2006 roku. Generalnym 
wykonawcą podstawowej części obiektu 
(wyłonionym w drodze przetargu) był 
Polimex-Mostostal S.A. Warszawa – Za-
kład Lublin, który realizował zadanie 
przy pomocy podwykonawców. 

Nadbudowę nad częścią mieszkalną 
obiektu realizowało Przedsiębiorstwo 
Budowlane „PROFBUD” Rzeszów. 

W maju 2009 roku obiekt został do-
puszczony do użytkowania przez Powia-
towego Inspektora Nadzoru Budowlane-
go dla Miasta Rzeszowa. 

Wartość inwestycji wyniosła 35 mln zł, 
w tym z budżetu państwa w ramach 
Kontraktu Wojewódzkiego pochodziła 
kwota 4,5 mln zł. Siedziba Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Podkar-
packiego to obiekt o powierzchni użytko-
wej 12 397 m kw., 208 pomieszczeniach 
biurowych, 2 salach konferencyjnych, 
sali posiedzeń Zarządu Województwa, 
Sali Audytoryjnej na 176 miejsc, przy-
gotowanej pod obrady Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego, wyposażonej 
w nowoczesne urządzenia audiowizu-
alne oraz system do głosowań w czasie 
debat i konferencji. Obiekt został przy-
stosowany dla osób niepełnosprawnych.

III etap budowy ostatniego skrzydła 
Urzędu Marszałkowskiego został zakoń-
czony w sierpniu 2010 roku. Powierzch-
nia użytkowa nowego skrzydła wynosi 
1065,7 m kw., a koszt robót wyniósł 
nieco ponad 3 mln zł.

We wrześniu 2010 roku rozpoczęła 
się modernizacja budynku Urzędu Mar-
szałkowskiego przy ul. Towarnickiego 
3A. Remont potrwa do końca lipca 2011 
roku. Powierzchnia użytkowa wyremon-
towanego budynku wyniesie 2511 m kw., 
a koszt robót ma zamknąć się kwotą 
6,6 mln zł. W zmodernizowanym bu-
dynku będzie mieścił się Departament 
Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pod-
karpackiego.

naDanie SaLi auDyToRyJneJ
iMienia

PPłk. łukaSZa ciePLińSkieGo

30 września 2009 roku Radni Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego przyjęli 
uchwałę w sprawie nadania Sali Audyto-
ryjnej w nowej siedzibie Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podkarpackie-
go imienia ppłk. Łukasza Cieplińskiego. 
1 marca 2010 roku w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pod-
karpackiego odsłonięto i poświęcono ta-
blicę upamiętniającą Patrona - ppłk. Łu-
kasza Cieplińskiego. Uroczystość odbyła 
się w 59. rocznicę mordu dokonanego 
przez reżim komunistyczny na przywód-
cach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość.

(*)Dziś urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego mieści się w budynku przy 
al. cieplińskiego 4 w Rzeszowie. Poprzednio siedziba Samorządu Województwa Podkar-
packiego znajdowała się w 11 budynkach na terenie Rzeszowa.

Marszałkowie i Przewodniczący Województwa Podkarpackiego trzech kadencji uroczy-
ście przecinają wstęgę symbolizującą otwarcie nowego gmachu urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego.
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„aeRoPoLiS” 

Podkarpacki Park Naukowo Techno-
logiczny (PPNT) jest jednym z najbardziej 
atrakcyjnych miejsc dla lokowania inwe-
stycji w południowo-wschodniej Polsce. 
Jest on swoistym magnesem, który przy-
ciąga firmy z branży wysokich techno-
logii, a w przyszłości wykorzystywać 
będzie potencjał miejscowych uczelni 
wyższych i ośrodków badawczych. Jego 
rozwój jest możliwy dzięki decyzjom Sa-
morządu Województwa Podkarpackiego 
i środkom z Funduszy Europejskich.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego, której większościowym udzia-
łowcem jest Samorząd Województwa, 
realizuje projekt w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
2007 – 2013, działanie 1.3 Wspieranie 
innowacji, pn. „Rozbudowa Podkarpac-
kiego Parku Naukowo-Technologicznego 

Podkarpacki Park
Naukowo-Technologiczny 

(PPNT) – II etap”. Szacowana wartość 
projektu wynosi 68 mln zł. 

W ramach realizacji projektu zakłada 
się uzbrojenie terenu Strefy S1-3 o po-
wierzchni 51 ha (będących własnością 
Województwa Podkarpackiego), budowę  
magistrali wodno-kanalizacyjnej, budo-
wę i wyposażenie inkubatora technolo-
gicznego wraz z centrum obsługi PPNT, 
budowę laboratorium badawczego dla 
Politechniki Rzeszowskiej oraz labora-
torium biotechnologii dla Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.

Dzięki tym inwestycjom Wojewódz-
two Podkarpackie zyska nie tylko no-
wych inwestorów, ale także potencjał 
badawczy i intelektualny, który po-
zwoli naszym przedsiębiorcom walczyć 
o wysoką pozycję na zglobalizowanym 
rynku. Rozwój Podkarpackiego Parku 
Naukowo-Technologicznego „Aeropolis” 
oraz bazy naukowo-badawczej jest nie-

zwykle istotnym czynnikiem wspierają-
cym rozwój regionu.

„DoLina LoTnicZa”

Samorząd Województwa Podkarpac-
kiego, realizując Strategię Rozwoju Re-
gionu, kreuje przedsięwzięcia wzmac-
niające innowacyjność regionu, a tym 
samym jego rozwój. Jednym z przykła-
dów tych działań jest współpraca Sa-
morządu ze Stowarzyszeniem Grupy 
Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego 
„Dolina Lotnicza”. Ta współpraca to 
m.in. wspólne przedsięwzięcia, których 
celem jest promocja klastra lotniczego 
i województwa jednocześnie.

Przykładem takiego współdziałania 
była prezentacja „Doliny Lotniczej”, pod-
czas organizowanych przez Samorząd 
Województwa w grudniu 2009 roku 
- Dni Województwa Podkarpackiego 
w Paryżu. W maju 2010 roku obie in-
stytucje wspólnie przygotowały - Targi 
Doliny Lotniczej - „Aviation Valley Expo 
Day/ B2B Meetings”. Głównym celem 
Targów było stworzenie płaszczyzny 
dla bezpośrednich spotkań gości z kra-
ju i z zagranicy, reprezentujących firmy 
i instytucje lotnicze, z przedstawicielami 
firm wchodzących w skład „Doliny Lot-
niczej”. Również przedstawiciele sektora 
naukowo-badawczego i instytucji oko-
łobiznesowych z regionu mogli nawią-
zać bezpośrednie kontakty z polskimi 
i zagranicznymi przedsiębiorstwami oraz 
instytucjami z sektora lotniczego. 

W latach 2004 – 2006 Samorząd Wo-
jewództwa Podkarpackiego przy udziale 
środków Unii Europejskiej dofinansował 
projekt „Wspólne niebo – rozwój i inte-
gracja klastra lotniczego Dolina Lotni-
cza”. Jego realizacja zamknęła się kwotą 
ponad 158 mln zł, z czego ponad 118 
mln zł pochodziło z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Obecnie, wspólnie z „Doliną Lotni-
czą”, Samorząd Województwa realizuje 
projekt systemowy „Wzmocnienie insty-
tucjonalnego systemu wdrażania Regio-
nalnej Strategii Innowacji w latach 2007-
- 2013 w województwie podkarpackim”. 
Celem projektu jest stworzenie w regio-
nie sieci współpracy pomiędzy przed-
siębiorstwami a sektorem nauki w za-
kresie wdrażania innowacji. Dzięki temu 
powstanie regionalny system innowacji, 
który będzie zbiorem instytucji generu-
jących wiedzę i innowacje. W ramach 
projektu powstanie m.in. regionalne cen-
trum transferu technologii i jego punkty 
kontaktowe oraz fora innowacyjności.

(*)

Targi Doliny Lotniczej organizowane wspólnie przez Samorząd Województwa Podkar-
packiego i Stowarzyszenie grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego. 
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Nowoczesna infrastruktura komuni-
kacyjna regionu jest niezbędna dla 

zwiększenia jego atrakcyjności i dostęp-
ności dla inwestorów. W latach 2007 
– 2010 Samorząd Województwa Podkar-
packiego przeznaczył tylko z budżetu 
województwa prawie 570 mln zł na 
inwestycje na drogach wojewódzkich. 
W tych latach Samorząd Województwa 
przeznaczył również ok. 265 mln zł na 
bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich. 
Łącznie daje to kwotę ponad 831 mln zł.

Rozbudowa infrastruktury 
komunikacyjnej

w Województwie Podkarpackim

jewódzkich to zaledwie część środków, 
jakie w latach 2007 – 2010 przeznaczone 
zostały na modernizację dróg w regionie. 
Zarząd Województwa Podkarpackiego 
w ramach RPO WP zatwierdził 183 pro-
jekty na drogach wojewódzkich, powia-
towych i gminnych. Do 14 października 
2010 roku zostały podpisane umowy na 
projekty drogowe w całym regionie na 
kwotę dofinansowania ponad 526 mln 
zł i o łącznej kwocie wartości projektów 
niemal 788,5 mln zł.

w województwie podkarpackim” na kwotę 
niemal 80 mln zł. W ramach projektu 
zostanie zakupionych 5 autobusów szy-
nowych o napędzie spalinowym oraz 2 
Elektryczne Zespoły Trakcyjne. 3 pierw-
sze szynobusy trafią do regionu w grud-
niu 2010 roku, natomiast dwa pozostałe 
do końca 2011 roku. Elektryczne Ze-
społy Trakcyjne trafią do naszego woje-
wództwa w 2012 roku. 

Jeszcze w 2010 roku rozpocznie się 
rewitalizacja linii kolejowej Rzeszów – 
-Jasło oraz Stróże – Krościenko na łączną 
kwotę 190 mln zł. Aż 80% kosztów rewita-
lizacji zostanie pokrytych z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego. Prace zakończą się 
w 2012 roku. Dzięki nim pociągi na tych 
trasach będą mogły rozwinąć prędkość 
do 110 km/h.

W latach 2008 – 2010 wykonano stu-
dium wykonalności zadania „Budowa 
drogi kolejowej Warszawa – Rzeszów 
przez Kolbuszową na odcinku Skarżys 
- ko - Kamienna – Sandomierz – Ocice 
– Rzeszów”. Udział Województwa Pod-
karpackiego w kosztach związanych 
z wykonaniem studium wyniósł 2,5 mln 
zł. Jeszcze w tym roku zakończy się mo-
dernizacja linii kolejowej z Rzeszowa do 
Ocic. Budżet państwa, PKP PLK oraz 
fundusz kolejowy przeznaczyły na ten 
cel około 200 mln zł. Dzięki tej inwesty-
cji w tym roku na północ województwa 
mógł wyruszyć pierwszy szynobus ze 
stolicy Podkarpacia. (*)

Jeszcze w tym roku zakończą się 
prace przy kilku niezwykle ważnych 
dla mieszkańców regionu inwestycjach 
drogowych, finansowanych z budżetu 
Województwa Podkarpackiego:

– przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 
890 Kuźmina – Krościenko, której reali-
zacja zamknie się kwotą 48 mln zł,

– do użytku mieszkańców wojewódz-
twa zostanie oddany aż 31 - kilometrowy 
odcinek (przebudowywany za ok. 94 
mln zł) drogi wojewódzkiej nr 985 na 
trasie z Mielca do Dębicy,

– skończą się prace przy przebudowie 
drogi wojewódzkiej nr 992 na odcinku 
Jasło – Nowy Żmigród i drogi wojewódz-
kiej nr 993 na odcinku Nowy Żmigród – 
-Dukla, realizowane za prawie 69 mln zł,

– zostaną zakończone prace na 16–  
-kilometrowym odcinku Łańcut – Kań-
czuga drogi wojewódzkiej nr 881, któ-
rego przebudowa kosztować będzie ok. 
44,5 mln zł.

Kwota 570 milionów z budżetu woje-
wództwa na inwestycje na drogach wo-

Wśród dofinansowanych ze środków 
RPO WP projektów drogowych jest m.in. 
dobiegająca końca przebudowa wiaduk-
tu w Stalowej Woli, której koszt zamknie 
się kwotą 47 mln zł, a dofinansowanie 
z RPO WP sięgnęło 68%.

W przyszłym roku zakończą się pra-
ce przy budowie obwodnicy Grębowa 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871 Nag - 
najów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa 
Wola. 85% kosztów tej inwestycji, czyli 
45 mln zł, pokrywa Regionalny Program 
Operacyjny. 

W 2011 roku zakończą się także prace 
realizowane za ok. 30 mln zł przy mo-
dernizacji wiaduktu w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 875 w Mielcu, dofinansowa-
ne w wysokości 85% ze środków EFRR.

Poprawa infrastruktury komunikacyj-
nej to także inwestycje w infrastruk-
turę kolejową. Samorząd Województwa 
Podkarpackiego realizuje, przy udziale 
środków z RPO WP, projekt „Zakup 
pojazdów szynowych na potrzeby re-
gionalnych kolejowych przewozów osób 

Dobiega końca przebudowa wiaduktu 
w Stalowej Woli. Przebudowany wiadukt 
usprawni komunikację w północnej części 
województwa.
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Od początku funkcjonowania Samo-
rządu Województwa Podkarpac-

kiego, jednym z najpilniejszych, a jed-
nocześnie najtrudniejszych zadań było 
zmodernizowanie infrastruktury prze-
ciwpowodziowej regionu.

Strategia Rozwoju Województwa Pod-
karpackiego od początku wskazywała, 
że stan zabezpieczeń, szczególnie  pół-
nocnej części regionu jest niezadowala-
jący.  Była to i jest nadal jedna z barier 
dla  jego rozwoju. Niestety, tegoroczna 
powódź potwierdziła, że ta diagnoza 
była w pełni uzasadniona. Zdając sobie 
sprawę, jak fundamentalna jest kwestia 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowe-
go, Samorząd Województwa już w 2000 
roku przystąpił do modernizacji pra-
wostronnych obwałowań Wisły. Prace 
prowadzone na ponad 100 kilometrach 
wałów na terenie gmin: Radomyśl nad 
Sanem, Gorzyce, Baranów Sandomier-
ski, Padew Narodowa, Gawłuszowice, 
Borowa, Czermin oraz Gminy Miejskiej 
Tarnobrzeg, zostały zakończone pod ko-
niec ubiegłego roku. Dzięki staraniom 
Samorządu Województwa udało się na 
nie pozyskać ponad 300 mln zł. Zmo-
dernizowane na długości 60 km pra-
wobrzeżne obwałowania Wisły wytrzy-

 Działania przeciwpowodziowe
w Województwie Podkarpackim w latach 2007 – 2013

mały napór wody w czasie tegorocznej 
powodzi, której rozmiary przekroczyły 
przecież te z 1997 i 2001 roku. 

Pod koniec sierpnia 2010 roku miały 
zostać zakończone prace przy zabez-
pieczeniu wałów przeciwpowodziowych 
Starego i Nowego Brnia, Babulówki, 
Trześniówki i potoku Zgórsko. Samorząd 
Województwa łącznie chciał zmoderni-
zować prawie 29 kilometrów zabezpie-
czeń przeciwpowodziowych na terenie 
gmin: Gawłuszowice, Borowa, Czermin, 
Wadowice Górne, Baranów Sandomier-
ski, Gorzyce oraz Gminy Miejskiej Tar-
nobrzeg. Na te zadania w Regionalnym 
Programie Operacyjnym zaplanowanych 
zostało ponad 47 mln zł. Niestety, przy-
roda okazała się nieubłagana i pomimo 
prowadzonych na szeroką skalę akcji 
zabezpieczających, wody powodziowe 
przelały się przez korony obwałowań, 
powodując liczne wyrwy, rozmycia oraz 
osuwiska w obrębie niezmodernizowa-
nych  jeszcze  budowli.

Aktualnie na ukończeniu są roboty 
budowlane związane z rekonstrukcją 
uszkodzonych wałów. Zabudowa ostat-
nich z 41 wyrw przewidziana jest na ko-
niec października 2010 roku. Uzyskany 
zostanie stopień bezpieczeństwa wyższy 

niż przed powodziami, ponieważ rów-
nocześnie z usuwaniem szkód, kontynuo 
- wane są prace modernizacyjne rozpo-
częte przed powodziami, polegające na 
zabezpieczeniu przed filtracją korpusów 
i podłoża wałów. Czterokrotne – w 2010 
roku – przejście fal powodziowych, czę-
ste i obfite opady deszczu spowodowa-
ły, że mimo starań same roboty zabez-
pieczające zakończone zostaną dopiero 
w 2011 roku.

Samorząd Województwa w 2010 roku 
rozpoczął również zadanie o wartości 
89 mln zł, polegające na  ochronie przed 
powodzią terenów miasta i gminy Mielec 
zamieszkałych przez 10 000 mieszkań-
ców. Zabezpieczenie tak dużej kwoty 
było możliwe dzięki temu, że Wojewódz-
two Podkarpackie, jako jedno z trzech 
województw w Polsce – dzięki dobre-
mu przygotowaniu inwestycji – uzyska-
ło finansowanie całego zamierzenia z 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. W drugim półroczu 2010 
roku zakończono  procedury przetargo-
we i rozpoczęto roboty budowlane na 7 
- km odcinku obwałowania przewidzia-
nego do modernizacji. 

Potrzeby dotyczą jednak nie tylko 
północnej części województwa. Na po-
łudniu regionu w Jaśle w latach 2006 
– 2008 w miejscu prowizorycznego, nie-
spełniającego standardów obwałowania, 
wybudowanych zostało ponad 5 kilome-
trów nowego, posiadającego prawidłowe 
parametry wału. To inwestycja o warto-
ści ponad 20 mln zł. 

Łącznie w  latach 2006 – 2010 Samo-
rząd Województwa przekazał do eks-
ploatacji:

– ponad 24 km zmodernizowanych 
i wybudowanych wałów przeciwpowo-
dziowych,

– blisko 18 km uregulowanych (zmo-
dernizowanych)  koryt rzek i potoków,

– 7 przebudowanych śluz wałowych, 
jedną nowo wybudowaną zaporę ziem-
no–betonową, 2 przebudowane jazy.

Środki finansowe na poprawę sta-
nu infrastruktury przeciwpowodziowej 
w latach 2006 – 2010 zamknęły się 
łączną kwotą 190 614 000,00 zł, w tym 
110 420 000,00 zł – wyniosło wykonanie 
prac w latach 2006–2009, zaś plan na rok 
2010 wynosi 80 194 000,00 zł.

(*)
aktualnie na ukończeniu są roboty budowlane związane z rekonstrukcją wałów prze-

ciwpowodziowych Trześniówki, które zostały uszkodzone podczas tegorocznych powodzi.

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um
 U

M
W

P

blok_nr11.indd   15 2010-11-04   11:48:42



16 „Podkarpacki Przegląd Samorządowy” – 10/2010

Jednym z niezwykle trudnych zadań 
Samorządu Województwa Podkarpac-

kiego w latach 2006 - 2010 było sprawne 
zarządzanie jednostkami ochrony zdro-
wia podległymi samorządowi, w obliczu 
trudności, jakie wynikały z niekorzyst-
nego dla Województwa Podkarpackiego 
algorytmu podziału środków z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. Dziś śmiało 
można powiedzieć, że Samorząd Wo-
jewództwa nie tylko sprostał temu za-
daniu, ale zadbał także o rozwój woje-
wódzkich zakładów opieki zdrowotnej.

Poprawa świadczeń usług zdrowot-
nych stała się możliwa m.in. za sprawą 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego. Dzięki 
funduszom unijnym oraz zaangażowaniu 
środków pochodzących z budżetu woje-
wództwa udaje się sfinansować inwesty-
cje z zakresu ochrony zdrowia zapisane 
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 
Województwa Podkarpackiego.

Samorząd Województwa Podkarpac-
kiego z roku na rok przeznacza co-
raz więcej środków z budżetu woje-
wództwa na nakłady inwestycyjne 
w ochronę zdrowia. W 2007 roku wy-
niosły one 21 382 510,00 zł, w 2008 
roku – 32 900 916,00 zł, w 2009 roku – 

Inwestycje w ochronę zdrowia

36 485 526,00 zł, a w 2010 roku wyniosą 
aż 44 364 750,00 zł.

Niezwykle ważnym zadaniem – 
z punktu widzenia mieszkańców całego 
województwa – jest budowa Regional-
nego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edu-
kacyjnego dla Dzieci i Młodzieży przy 
Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jad 
- wigi Królowej w Rzeszowie. Dzięki 
temu projektowi budynek szpitala zo-
stanie rozbudowany i zmodernizowa-
ny. Całkowita wartość projektu wynosi 
ponad 61 mln zł, natomiast dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej sięga 33 
mln zł. Realizacja projektu przewiduje 
przebudowę obecnego obiektu i dosto-
sowanie jego pomieszczeń do nowych 
funkcji. Za pieniądze z Unii Europejskiej 
szpital zakupi także nowoczesny sprzęt 
medyczny. W nowej placówce zostanie 
otwarty m.in. dzienny oddział rehabilita-
cji dla dzieci i młodzieży z 30 miejscami, 
a także dzienny oddział nauczania dla 50 
osób. Powstanie 9 ambulatoriów-przy-
chodni oraz stacjonarne oddziały reha-
bilitacji kardiologicznej, neurologicznej 
i ogólnoustrojowej. W nowym budynku 
znajdzie się także basen rehabilitacyjny 
z torem oporowym dla 15 osób.

Inną ważną inwestycją jest moder-

nizacja i rozbudowa Podkarpackiego 
Centrum Onkologii w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie. Za niemal 29 mln 
zł szpital m.in. rozbuduje i zmodernizu-
je oddziały: Chemioterapii, Radioterapii 
i Ginekologii Onkologicznej. Dofinan-
sowanie projektu z RPO WP wynosi 
5 mln zł. Pozostałe środki na realizację 
zadania pochodzą z budżetu Wojewódz-
twa Podkarpackiego, budżetu państwa 
i środków własnych szpitala. Inwestycja 
zostanie zakończona w 2011 roku. Dzię-
ki niej pacjenci będą mogli być leczeni 
z użyciem ultranowoczesnych technik 
i urządzeń terapeutycznych. 

Kolejną ważną dla regionu inwestycją 
w ochronie zdrowia jest projekt budo-
wy nowoczesnego bloku operacyjnego 
w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim 
im. Jana Pawła II w Krośnie za kwotę 
około 58 mln zł, który uzyskał dofi-
nansowanie z RPO WP w wysokości 
5 mln zł. Z kolei w Wojewódzkim Szpi-
talu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej 
w Tarnobrzegu, na miejscu obecnie dzia-
łającego Oddziału Dziennego Chemiote-
rapii powstaje Centrum Onkologiczne. 
Pierwszy etap projektu, obejmujący prze-
budowę Pawilonu B szpitala, ma koszto-
wać 6 mln zł, a unijne dofinansowanie 
wyniesie ponad 4,2 mln zł. Pozostała 
kwota - ponad 1,8 mln zł - zostanie 
pokryta z budżetu Województwa Pod-
karpackiego.

Z punktu widzenia ochrony zdro-
wia bardzo istotne są działania profilak-
tyczne i promujące zdrowy tryb życia. 
Jednym z finansowanych z budżetu wo-
jewództwa jest „Program wczesnego wy-
krywania zmian nowotworowych klatki 
piersiowej”, a także program badań pro-
filaktycznych wykrywania raka prostaty 
u mężczyzn i szyjki macicy u kobiet, 
prowadzony w Wojewódzkim Zespole 
Specjalistycznym w Rzeszowie. Spływa-
jące dane z podległych jednostek ochro-
ny zdrowia pokazują, że dzięki takiemu 
spójnemu programowi profilaktycznemu 
można uratować życie wielu osób. Od 
2008 roku na działania z zakresu pro-
filaktyki i promocji zdrowia, Samorząd 
Województwa Podkarpackiego przezna-
czył już ponad 1,4 mln zł. 

Samorząd Województwa Podkarpac-
kiego udzielił także pomocy finansowej 
– w formie dotacji dla samorządów po-
wiatowych, z przeznaczeniem na szpitale 
powiatowe. W latach 2007 – 2010 z bud 
- żetu województwa wydatkowano na 
ten cel niemal 5,5 mln zł. 

(*)
Lekarze centrum onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka 

chopina w Rzeszowie podczas zabiegu przeprowadzanego przy pomocy sprzętu dofinan-
sowanego z funduszy unijnych i z budżetu Województwa Podkarpackiego. 
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W latach 2006 - 2010 Samorząd Wo-
jewództwa Podkarpackiego podej-

mował setki inicjatyw i przedsięwzięć 
w zakresie wsparcia rolnictwa i ochrony 
środowiska. Dzięki tym staraniom w na-
szym regionie bardzo prężnie rozwija się 
sfera wytwarzania i promocji żywności 
wysokiej jakości. 

Samorząd Województwa Podkarpac-
kiego III kadencji aktywnie wspierał roz-
wój rolnictwa ekologicznego i produktów 
wytwarzanych metodami ekologicznymi. 
Działo się to poprzez organizację przedsię-
wzięć promocyjnych, wystawienniczych 
i wielu innych. Wśród nich najbardziej 
prestiżowe to: udział przedstawicieli Wo-
jewództwa Podkarpackiego w Między-
narodowych Targach „BioFach” w No-
rymberdze oraz organizowane - od 2007 
roku, cykliczne Międzynarodowe Targi 
Żywności Ekologicznej „Ekogala” w Rze-
szowie. Dzięki „Ekogali” Województwo 
Podkarpackie postrzegane jest, jako re-
gion wiodący pod względem produkcji 
żywności ekologicznej w Polsce. 

Na przestrzeni ostatnich lat na Pod-
karpaciu zaobserwować można dyna-
miczny wzrost liczby gospodarstw eko-
logicznych. Aktualnie jest ich 2014, co 
lokuje region na drugiej pozycji w kraju. 
Wraz ze wzrostem gospodarstw ekolo-
gicznych dynamicznie rozwijają się firmy 
przetwórcze, powstało ich już 21. 

W przeciągu ostatnich lat Samorząd 
Województwa Podkarpackiego był ini-

 Rolnictwo w Województwie Podkarpackim

cjatorem i współorganizatorem wielu 
nowych przedsięwzięć promujących wy-
twarzanie i przetwórstwo żywności wy-
sokiej jakości. Celem tych inicjatyw jest 
wyszukiwanie produktów unikatowych, 
od lat wytwarzanych w regionie oraz 
ukazywanie wytwórcom i konsumentom 
potencjału, jaki tkwi w tej dziedzinie 
rolnictwa. Do tego typu przedsięwzięć 
oprócz „Ekogali” trzeba zaliczyć rów-
nież: Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczo-
ści „Agrobieszczady” w Lesku, połączone 
z konkursem „Nasze Kulinarne Dziedzic-
two”, „Festiwal Podkarpackich Smaków” 
w Górnie, „Podkarpackie Święto Miodu”, 
„Krzeszowskie Powidlaki”, czy „Grzyby 
Harasiuki”.

W 2007 roku w ramach projektu finan-
sowego przez Fundację Fundusz Współpra-
cy ze środków Programu AGRO – SMAK 2, 
wydany został „Leksykon Podkarpackich 
Smaków”. Ogromne zainteresowanie pu-
blikacją sprawiło, że rok później została 
ona wznowiona, poprawiona i rozsze-
rzona. II wydanie Leksykonu ukazało się 
w polskiej i angielskiej wersji językowej.  
Jeszcze w tym roku ukaże się wznowione 
III wydanie Leksykonu w polskiej, angiel-
skiej i niemieckiej wersji językowej.

Dzięki organizowanym z inicjatywy 
Samorządu Województwa Podkarpackie-
go imprezom, wydawanym publikacjom 
i zainteresowaniu mediów, producen-
ci i wystawcy coraz bardziej świadomie 
dostrzegają potrzebę wpisywania swoich 

unikatowych produktów na Listę Produk-
tów Tradycyjnych, czy rejestrowania ich 
jako oznaczenia geograficzne. 

Obecnie na prowadzonej przez Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi liście zareje-
strowane są już 94 produkty z Wojewódz-
twa Podkarpackiego. Plasuje to region na 
III miejscu w kraju. Wśród produktów 
tych są nich są m.in.: „Kiełbasa Markow-
ska”, „Gomółki”, „Proziaki”, czy „Chleb 
Sanacyjny pieczony na drewnie i liściu 
z kapusty”. 

Działania Samorządu Województwa 
Podkarpackiego promujące żywność wy-
sokiej jakości widać poprzez pryzmat suk-
cesów podkarpackich produktów. W 2010 
roku Komisja Europejska zarejestrowała 
„Podkarpacki miód spadziowy” w Reje-
strze  Chronionych Nazw Pochodzenia 
i Chronionych Nazw Geograficznych. 
W ten sposób produkt ten znalazł się jako 
jeden z dwudziestu polskich produktów 
w prestiżowym unijnym rejestrze. Na re-
jestrację oczekuje też Fasola Wrzawska 
„Piękny Jaś”.

Coraz częściej podkarpackie produkty 
wyróżniane są w prestiżowych ogólno-
polskich konkursach. Przykładem jest 
chociażby „Szynka Swojska Pilzneńska”, 
która zdobyła m.in.: Godło Teraz Polska 
w 2007 roku, otrzymała certyfikat laure-
ata Niepowtarzalny Smak w 2009 roku, 
oraz znak „Jakość Tradycja” w 2010 roku.

(*)

Powidła krzeszowskie to jeden z pro-
duktów pochodzących z województwa pod-
karpackiego wpisany na listę produktów 
tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.

Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt cholewiński na Targach ekoGaLa. 
To największa tego typu impreza w europie Środkowo-Wschodniej.
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Samorząd Województwa Podkarpackiego 
odgrywa ważną rolę w „pozytywnej ewo-

lucji” obszarów wiejskich w regionie. Dzieje 
się tak głównie poprzez wdrażanie działań 
samorządowych Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, na które limit środków w la-
tach 2007 - 2013 wynosi ponad 813 mln zł. 
(do końca 2010 roku limit ten wyniesie ponad 
650 mln zł.)

Działania dotyczące podstawowych usług 
dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz od-
nowy i rozwoju wsi, widać już niemal we 
wszystkich zakątkach Województwa Podkar-
packiego. Dla przykładu – na budowę wo-
dociągów i kanalizacji w obszarach wiejskich 
Samorząd Województwa podpisał 130 umów 
na koszt 223 mln zł, co stanowi 71% kwoty 
limitu dla województwa na lata 2007 - 2013. 

Z kolei w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” są budowane i remontowane 
obiekty społeczno-kulturalne, rekreacyjne 
i sportowe. Działanie to cieszyło się olbrzy-
mim zainteresowaniem wśród beneficjentów. 
Wpłynęło prawie 428 wniosków o dofinan-
sowanie, z czego realizowanych jest obecnie 
219 inicjatyw. W najbliższym czasie podpisa-
ne zostaną kolejne umowy. Łączna kwota do-
finansowania projektów wyniesie wówczas 
ok. 121 mln zł. Będzie to stanowić ok. 96% 
limitu środków, dostępnego w ramach tego 
działania.  

Dotychczas w samorządowej części progra-
mu złożono ponad 1500 wniosków o przy-
znanie pomocy. Samorząd Województwa 
Podkarpackiego udzielił już wsparcia na 
kwotę ponad 450 mln zł. Te środki nie tyl-
ko zmieniają wizerunek podkarpackich wsi 
i małych miasteczek, ale także realnie po-
budzają aktywność lokalnych społeczności. 
Przykładem tego jest LEADER, ujęty w IV osi 
PROW, w ramach którego 31 Lokalnych Grup 
Działania z terenu województwa, dysponuje 
budżetem w wysokości 210 mln zł. Środ-
ki te zostaną spożytkowane przez lokalne 
społeczności na cele, które same wskazały 
jako najistotniejsze dla rozwoju ich Małych 
Ojczyzn. 

Mówiąc o rozwoju obszarów wiejskich 
trzeba wspomnieć o takich działaniach w ra-
mach PROW, jak „Scalanie gruntów”– na 
które Samorząd Województwa wydał decy-
zje o przyznaniu pomocy o wartości ponad 
28 mln zł oraz „Gospodarowanie rolniczymi 
zasobami wodnymi” –  gdzie  Samorząd Wo-
jewództwa rozdysponował już ok. 5 mln zł. 

(*)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013

W ramach Działania: „odnowa i rozwój wsi” PRoW
powstał park dla mieszkańców Baszni Dolnej.
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Lata 2006 – 2010 to okres wielu inicja-
tyw Samorządu Województwa Pod-

karpackiego na rzecz rozwoju edukacji 
i kultury w regionie. A oto przykłady:

Program wspierania edukacji uzdol-
nionej młodzież ze szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych „Nie zagubić 
talentu”. W jego ramach Zarząd Woje-
wództwa Podkarpackiego od 2008 roku 
przyznał stypendia i nagrody dla mło-
dzieży za ponad 170 tys. zł.

W ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki realizowany jest za kwotę 
20 mln zł projekt „Podkarpacki fundusz 
stypendialny dla doktorantów”. Program 
ten to wsparcie stypendialne dla dokto-
rantów, których prace naukowe sprzyjają 
rozwojowi kluczowych sektorów gospo-
darki Województwa Podkarpackiego. 
Stypendia przyznawane są na okres od 
roku do trzech lat, a korzystający ze 
stypendium doktorant może otrzymać 
łącznie ponad 120 tys. zł. Jednym z wa-

Edukacja i Kultura
w Województwie Podkarpackim

runków przyznania stypendium jest obo-
wiązek podjęcia lub kontynuacji pracy 
na terenie województwa.

W 2008 roku Zarząd Województwa 
zainicjował „Podkarpacki program sty-
pendialny dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych”. Do tej pory skorzystało 
z niego 1680 uczniów szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. W bieżącym 
roku szkolnym stypendia trafią do 1200 
uczniów. Łączna wartość przyznanych 
dotychczas z programu stypendiów to 
ponad 15 mln zł. 

Na finansowe wspieranie bieżącej 
działalności publicznych szkół wyższych 
w regionie Samorząd Województwa 
przeznaczył w latach 2006 - 2010 kwotę 
10 250 000,00 zł.

Samorząd Województwa Podkarpac-
kiego jest organizatorem dla 14 instytucji 
kultury w regionie. Z roku na rok wzra-
sta wysokość środków przeznaczonych 
na kulturę i ochronę dziedzictwa naro-
dowego w skali makroregionalnej.

W 2007 roku była to kwota 37 782 
482,00 zł, a w 2010 już 54 949 015,00 zł. 

Od 2007 roku Zarząd Województwa 
Podkarpackiego ogłasza konkurs „Mece-
nat Kulturalny”, który służy zwiększeniu 
udziału organizacji pozarządowych i śro-
dowisk twórczych w realizacji zadań kul-
tury i ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Do 2010 roku na 311 zadań w dziedzinie 
kultury i sztuki przekazano w ramach 
tego programu 2 400 000,00 zł.

Co roku Zarząd Województwa Pod-
karpackiego przyznaje nagrody za ca-
łokształt działalności i szczególne osią-
gnięcia w dziedzinie kultury. Od 2007 
roku przyznano łącznie 172 nagrody 
indy widualne i zbiorowe na kwotę 1 064 
734,00 zł. 

Samorząd Województwa realizuje 
wiele inwestycji z obszaru kultury i edu-
kacji. Dzięki wykorzystaniu środków 
z Unii Europejskiej i środków z budżetu 
województwa, z sukcesem udaje się mo-
dernizować instytucje kultury i jednostki 
oświatowe województwa.

W grudniu 2008 roku otwarto nową 
siedzibę Muzeum Narodowego Zie-
mi Przemyskiej w Przemyślu. Całkowi-
ty koszt budowy Muzeum zamknął się 
kwotą ponad 22 mln zł, w tym ze środ-
ków ZPORR pochodziło ponad 15,5 mln 
zł. Na budowę i wyposażenie Muzeum 
z budżetu województwa przekazana zo-
stała kwota niemal 5 mln zł. 

Po generalnej przebudowie jest już 
Filharmonia Podkarpacka im. A. Ma-
lawskiego w Rzeszowie. Modernizacja 
Filharmonii zamknęła się kwotą około 
37,4 mln zł, ponad 25 mln zł sfinanso-
wane zostało z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego, a nieco ponad 10 mln zł z budżetu 
województwa. Filharmonia po przebu-
dowie dysponuje salą koncertową na 670 
miejsc i salą kameralną dla 180 widzów. 
Dzięki modernizacji obie sale wyposa-
żone zostały m.in. w nowoczesne syste-
my oświetleniowe i nagłośnieniowe oraz 
przystosowane do projekcji multimedial-
nych. Sala koncertowa zyskała nowocze-
sne rozwiązania z zakresu technologii 
widowiskowej, w tym mechanizacji sce-
ny, przystosowane do realizacji przedsta-
wień muzycznych, czy oper.

Samorząd Województwa Podkarpac-
kiego buduje także Skansen Archeolo-
giczny ,,Karpacka Troja” w Trzcinicy. Za 
niemal 13 mln zł, w tym prawie 7 mln 
zł z tzw. Mechanizmu Norweskiego, po-
wstanie skansen prezentujący codzien-
ne życie i zwyczaje mieszkańców osady 
z wczesnego średniowiecza.

(*)

Fo
t. 

P
aw

eł
 R

ak
Fo

t. 
P

aw
eł

 R
ak

Próba generalna przed koncertem inauguracyjnym w przebudowanej  Filharmonii 
Podkarpackiej im. artura Malawskiego w Rzeszowie.

Sala kameralna w przebudowanej Filharmonii Podkarpackiej
im. artura Malawskiego w Rzeszowie.
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Czysta i nieskażona przyroda, boga-
ta tradycja i dziedzictwo kulturowe 

to turystyczna wizytówka Województwa 
Podkarpackiego. Nowoczesna promocja 
regionu nie może obyć się bez nowo-
czesnych narzędzi. Dlatego Samorząd 
Województwa Podkarpackiego zlecił 
opracowanie „Strategii kreacji i promo-
cji marki Województwa Podkarpackiego  
z planem wdrażania na lata 2010 – 
-2015”. Jej przygotowaniem zajmuje się 
firma DEMO Effective Launching z Kra-
kowa. Umowa na realizację kampanii 

Działania promocyjne
Województwa Podkarpackiego

została podpisana w sierpniu 2010 roku, 
a strategia pojawi się pod koniec roku.

Samorząd Województwa Podkarpac-
kiego podejmuje wiele przedsięwzięć, 
które budują wizerunek regionu jako 
miejsca atrakcyjnego dla inwestorów 
i turystów. Jedną z większych akcji pro-
mocyjnych w ostatnim czasie była orga-
nizacja Dni Województwa Podkarpackie-
go w Paryżu, w grudniu 2009 roku. Była 
to okazja do zaprezentowania regional-
nej oferty gospodar czej i tury stycznej 
francuskim przedsiębiorcom. Prezentacje 

Samorząd Województwa Podkarpackiego w latach 2007 – 2010 niemal dwukrot-
nie zwiększył ilość środków przeznaczonych na realizację zadań w dziedzinie 

kultury fizycznej i sportu, obejmujące przede wszystkim dotacje dla stowarzyszeń 
– od 1,9 mln zł nakładów w 2007 roku do 3,6 mln zł w 2010 roku. 

Od 2008 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego – w uznaniu sukcesów 
w kraju i za granicą przyznaje stypendia dla najlepszych sportowców z regionu. 
W 2008 roku zostało nimi objętych 36 osób, a 2010 roku już 108 osób. Kwota 
przeznaczana na stypendia wzrosła z 216 000 zł w 2008 roku, do 523 800 zł 
w 2010 roku.

Od 2009 roku organizowana jest Gala Sportu Młodzieżowego, będąca podsu-
mowaniem osiągnięć młodych sportowców z regionu. Samorząd Województwa 
Podkarpackiego czynnie angażuje się w organizację imprez sportowych w regio-
nie. Należy tu wymienić chociażby:

- XV Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Zimowych w 2009 roku, 
- Halowe Mistrzostwa Świata w Łucznictwie w Rzeszowie w 2009 roku, 
- Szachowe Mistrzostwa Świata do 20 lat odbywające się w Chotowej.

(*)

i rozmowy odbywały się w siedzibie 
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasady RP we Francji. 

Województwo Podkarpackie w latach 
2007 – 2010 brało udział w kilkudziesię-
ciu krajowych i zagranicznych targach 
oraz imprezach promocyjnych. Wśród 
nich były chociażby: 

• Seminarium Promocyjne Wojewódz-
twa Podkarpackiego w Konsulacie Gene-
ralnym RP w Nowym Jorku w 2007 roku, 

• Organizacja i udział w targach za-
granicznych w 2007 roku m.in. w: Wied-
niu, Berlinie i Londynie, 

• Prezentacja województwa podczas 
„Tygodni Polskich” w Kraju Związko-
wym Meklemburgia – Pomorze Przednie 
w sierpniu 2008 roku, 

• Prezentacja województwa podczas 
VIII Salonu Asocjacji w Strasburgu  
w październiku 2008 roku, 

• Organizacja i udział w targach 
zagranicznych w 2008 roku m.in. w: Ul-
trechcie, Bratysławie, Wiedniu, Grazu, 
Budapeszcie, Kijowie, Lwowie, Odessie, 
Sankt Petersburgu, Berlinie i Londynie,

• Promocja zewnętrzną Wojewódz-
twa Podkarpackiego podczas Łuczni-
czych Halowych Mistrzostw Świata Se-
niorów i Juniorów w 2009 roku, 

• Udział w krajowych targach tury-
stycznych w 2010 roku m.in.: w Gdań-
sku, Krakowie, Opolu, Warszawie, Po-
znaniu, Szczecinie, Łodzi i Kielcach, 

• Udział w zagranicznych targach tu-
rystycznych w 2010 roku m.in. w: Bruk-
seli, Strasburgu, Ultrechcie i Kijowie.

W ramach promocji Województwa 
Podkarpackiego organizowane są także 
objazdy studyjne dla dziennikarzy zagra-
nicznych. Ich efektem są publikacje na 
temat walorów turystycznych i ekono-
micznych Województwa Podkarpackiego 
w zagranicznej prasie.

Województwo Podkarpackie jest be-
neficjentem projektu „Trasy Rowerowe 
w Polsce Wschodniej”, realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Roz-
wój Polski Wschodniej. Województwo 
brało czynny udział w ustaleniu przebie-
gu korytarza tej trasy. Przeprowadzone 
zostały konsultacje społeczne w tej kwe-
stii. Obecnie firma wyłoniona przez Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego przy-
gotowuje studium wykonalności dla tego 
projektu. Ma być ono gotowe do końca 
2010 roku. Obecnie, przy udziale Samo-
rządu Województwa, odbywają się kon-
sultacje społeczne, dotyczące ustalenia 
konkretnego przebiegu trasy w regionie. 
Na terenie Podkarpackiego trasa będzie 
liczyć ok. 331 kilometrów. 

(*)

Nakłady finansowe Samorządu 
Województwa Podkarpackiego na sport

Młodzi sportowcy, trenerzy i działacze sportowi wyróżnieni przez Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego Zygmunta cholewińskiego podczas ii Gali Sportu Młodzie-
żowego.
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Samorząd Województwa Podkarpac kie
go podejmuje wiele działań, których 

celem jest kreowanie i podtrzymywanie 

Współpraca międzynarodowa

kontaktów z państwami, regionami, a tak
że organizacjami spoza zagranicy.

Do najważniejszych inicjatyw Samo

rządu Województwa w zakresie rozwo
ju współpracy międzynarodowej należy 
zaliczyć z pewnością kontakty z Krajem 
Saary. W latach 2007 – 2010 Województwo 
Podkarpackie dwukrotnie gościło oficjal
ne delegacje Rządu Kraju Saary. Obok 
współpracy gospodarczej Samorząd Wo
jewództwa Podkarpackiego aktywnie 
wspiera wzajemne kontakty w zakresie 
kultury i szkolnictwa. Jednym z efektów 
współpracy jest udział województwa 
w cyklicznym przedsięwzięciu „Tydzień 
Europy”, organizowanym przez Kraj Sa
ary. Podczas edycji „Tygodnia Europy” 
w 2009 roku zostało podpisane wspólne 
„Oświadczenie o współpracy międzyre
gionalnej pomiędzy Województwem Pod
karpackim a Krajem Związkowym Saary”. 

Samorząd Województwa Podkarpac
kiego III kadencji podjął ponadto inicja
tywy współpracy z innymi europejskimi 
regionami: 

– Województwem Maramures (Rumu
nia) – List intencyjny z maja 2007 roku, 

– Samorządnym Krajem Preszowskim 
(Słowacja) – Umowa o współpracy    mię
dzyregionalnej z października 2008 roku, 

– Administracją Państwową Obwodu 
Tarnopolskiego (Ukraina) – Porozumienie 
o współpracy międzyregionalnej z maja 
2009 roku,

– Komitatem Vas (Węgry) – List inten
cyjny z marca 2010 roku. 

W lipcu 2009 roku Województwo 
Pod karpackie gościło szefów Misji Dy
plomatycznych akredytowanych w Pol
sce. Trzydziestu czterech ambasadorów 
wraz z rodzinami odwiedziło najpiękniej
sze zakątki województwa, zapoznając się 
z ofertą gospodarczą, kulturalną i tury
styczną regionu.

W związku z organizacją przez Polskę 
i Ukrainę Mistrzostw Europy „Euro 2012”, 
Samorząd Województwa wspólnie z Wo
jewodą Podkarpackim w sierpniu 2008 
roku podpisał porozumienie z Lwowską 
Obwodową Administracją Państwową 
i Lwowską Radą Obwodową o współ
pracy regionalnej w celu odpowiedniego 
przygotowania i przeprowadzenia finało
wego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej UEFA EURO 2012.

Od 2009 roku Samorząd Województwa 
podejmuje również działania związane 
z przygotowaniami do polskiej prezydencji 
w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku.

Podczas czteroletniej kadencji Człon
kowie Zarządu oraz Radni Wojewódz
twa Podkarpackiego odbyli wiele wizyt 
kurtuazyjnych i roboczych oraz przyjęli 
licznych przedstawicieli miast i regionów 
z zagranicy, jak również członków korpu
su dyplomatycznego.

(*)

25 marca 2010 roku Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński wraz 
z Przewodniczącym Zgromadzenia Wojewódzkiego Komitatu Vas Ferencem Kovăcsem 
podpisali list intencyjny o współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim i Komi-
tatem Vas.

W lipcu 2009 roku Województwo Podkarpackie gościło
trzydziestu czterech ambasadorów. 
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W dniu 22 lutego 2010 roku w stolicy Unii Europejskiej 
- Brukseli odbyło się uroczyste otwarcie Domu Polski 

Wschodniej. Uroczystość tą poprzedziło podpisanie w 2009 
roku przez Marszałka Województwa Podkarpackiego porozu-
mienia powołującego do życia wspólną brukselską siedzibę 
pięciu województw: podkarpackiego, warmińsko-mazurskie-
go, lubelskiego, podlaskiego oraz świętokrzyskiego. 

Do zadań Domu Polski Wschodniej w Brukseli należy 
przede wszystkim prowadzenie wspólnych inicjatyw z regio-
nami oraz koordynacja współpracy przedstawicielstw poszcze-
gólnych regionów w stolicy Unii. 

Przedstawicielstwa pięciu województw Polski Wschodniej 
w Brukseli prowadzą wspólną działalność promocyjną na 
rzecz regionów poprzez organizowanie imprez promocyjnych 
i informacyjnych, adresowanych do różnych grup odbiorców 
oraz uczestnictwo w targach, przede wszystkim na terenie 
Brukseli. Inne zadania Przedstawicielstwa Regionalnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego to między innymi:

- działanie na rzecz współpracy z innymi regionami Unii 
Europejskiej, 

Dom Polski Wschodniej
w Brukseli

- wspieranie interesów Województwa Podkarpackiego wo-
bec Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, 

- przekazywanie Zarządowi Województwa Podkarpackiego 
informacji o planowanych kierunkach polityki Unii Europej-
skiej, 

- informowanie o uruchamianych unijnych programach 
i inicjatywach oraz ogłaszanych przetargach, 

- współpraca z biurami polskimi innych województw dzia-
łającymi w Brukseli oraz z innymi biurami regionalnymi, 
w tym szczególnie z regionów partnerskich, w celu wykorzy-
stania ich wiedzy i kanałów informacyjnych na rzecz Woje-
wództwa Podkarpackiego. 

Przedstawicielstwo Regionalne Województwa Podkarpac-
kiego w Brukseli pełni również funkcję punktu informacyj-
nego dla przedstawicieli województwa przyjeżdżających do 
Brukseli, w sprawach dotyczących Unii Europejskiej. 

Przedstawicielstwo jest także organizatorem i współorgani-
zatorem wielu imprez promujących nasz region w stolicy Unii 
Europejskiej. Do takich należy zaliczyć chociażby: cykliczną 
imprezę promocyjną - Tydzień Regionów i Miast Europejskich 
„Open Days”, Dzień Otwartych Drzwi Instytucji Europejskich 
„Open Doors”, czy imprezy plenerowe np. „Fete de Tervueren”. 

W październiku 2010 roku Przedstawicielstwo Regionalne 
współorganizowało wspólnie z Ambasadą RP w Królestwie 
Belgii - Seminarium „Małe Partnerstwo Wschodnie” z udziałem 
zagranicznych gości i przedstawicieli Województwa Podkar-
packiego. Także w październiku uczestniczyło w organizacji  
wernisażu wystawy „Zdzisław Beksiński - Mroki Podświado-
mości” w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Przedstawiciel-
stwo Regionalne jest też ważnym miejscem spotkań roboczych 
delegacji województwa, w tym: Radnych Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego, przedstawicieli świata nauki, kultury, 
reprezentantów środowisk okołobiznesowych z pracownikami 
Komisji Europejskiej, Stałego Przedstawicielstwa Polski przy 
Unii Europejskiej oraz innymi ekspertami unijnymi. 

(*)

22 lutego 2010 roku w Brukseli uroczyście otwarto Dom Polski 
Wschodniej.

Siedziba Przedstawicielstwa Województwa Podkarpackiego 
w Brukseli, Dom Polski Wschodniej, Avenue de Tervueren 48.
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