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Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  Rzeszów, 2014-09-18 

 

 

 

Informacja uzupełniająca do  
„Informacji na temat stanu przygotowania Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  
oraz innych dokumentów programowych stanowiących  

jego uszczegółowienie” 
 
 

Informacja na sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego we wrześniu 2014 r. 
 
 
 
Projekty pozakonkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

W dniu 14 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego  podjął uchwałę  

Nr 370/8844/14 w sprawie ogłoszenia naboru propozycji projektów o charakterze 

strategicznym w ramach RPO WP 2014-2020. Celem naboru było wyłonienie 

propozycji projektów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społeczno-

gospodarczego regionu. Projekty te stanowić będą zbiór przedsięwzięć  

o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów RPO WP na lata 2014-2020. 

Wyłonione przedsięwzięcia przewidziane są do wsparcia w trybie pozakonkursowym, 

o którym mowa w projekcie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Umowie 

Partnerstwa, przyjętej przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r.  

Wybór inwestycji w tym trybie ma na celu wsparcie podstawowej infrastruktury 

publicznej (komunikacyjnej, zdrowotnej), a także wzmacnianie gałęzi uznanych za 

ważne filary rozwoju Województwa Podkarpackiego, m.in. poprzez tworzenie 

warunków dla prowadzenia działalności B+R. 

W ramach naboru termin przyjmowania zgłoszeń trwał od dnia 16 lipca 2014 r. 

do dnia 5 września 2014 r. Zgłoszonych zostało 104 propozycje projektów na łączną 

całkowitą wartość 5 569 416 631,15 PLN według następującego podziału:  
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W chwili obecnej prowadzona jest przez pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego ocena formalna zgłoszonych propozycji przedsięwzięć  

Cel tematyczny 
Oś priorytetowa 

Priorytet inwestycyjny 

Liczba 
złożonych 
projektów 

Całkowita wartość 
projektów 

wynikająca z fiszek 
w PLN 

Cel Tematyczny 1  Wzmacnianie badań naukowych, 
rozwoju technologicznego i innowacji 
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 
Priorytet inwestycyjny 1.2 
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania 
i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między 
przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi 
i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności 
promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, 
transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, 
zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, 
pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez 
inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań 
technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań 
w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych 
zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, 
w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii 
wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii 
o ogólnym przeznaczeniu 

22 szt. 623 684 940,00 

Cel Tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu 
i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszej infrastruktury sieciowej 
Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna 
Priorytet inwestycyjny 7.2  Zwiększanie mobilności 
regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych 
i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 
multimodalnymi  

34 szt. 
1 960 121 570,90  
 

Cel Tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu 
i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszej infrastruktury sieciowej 
Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna 
Priorytet inwestycyjny  7.4 Rozwój i rehabilitacja 
kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych 
systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań 
służących zmniejszeniu hałasu 

13 szt. 1 969 794 002,94 

Cel Tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, 
walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 
Oś priorytetowa VI  Spójność przestrzenna i społeczna 
Priorytet inwestycyjny  9.1 Inwestowanie w infrastrukturę 
zdrowotną i społeczną, która przyczyni się do rozwoju 
krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszy nierówności 
w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia 
społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, 
kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług 
instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności 
lokalnych  

35 szt. 1 015 816 117,31 
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o charakterze strategicznym, ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona przez 

ekspertów zewnętrznych po uzupełnieniu przez Wnioskodawców braków  

w formularzach oraz po zakończeniu oceny formalnej.   


