Departament Rozwoju Regionalnego

INFORMACJA
dla Sejmiku Województwa Podkarpackiego
na temat Krajowego Planu Odbudowy (KPO)

Rzeszów, październik 2020 r.

I.

Wprowadzenie

Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju w dniu 18 września br. przyjął Matrycę
Krajowego Planu Odbudowy (KPO) określaną jako Mapę Drogową KPO. Matryca KPO jest
kluczowym narzędziem porządkowania projektów pod kątem celów społecznogospodarczych oraz jest podstawą przygotowania zakresu tematycznego KPO.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR) wskazuje, iż Matryca będzie
aktualizowana wraz z postępem prac nad rozporządzeniami budżetowymi na szczeblu UE.
Zatwierdzenie Matrycy KPO i Kryteriów, zgodnie z etapami prac nad KPO
rozpoczęło proces analizy fiszek pod kątem spójności z celami KPO. Weryfikacja zakresu
fiszek prowadzona jest przez tematyczne grupy robocze, których uczestnikami są
przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, jak również eksperci zewnętrzni. Prace
koordynuje Grupa ds. koordynacji projektów KPO powołana w ramach Międzyresortowego
Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej.
Głównym zadaniem grup roboczych jest analiza fiszek i powiązanie ich
w programy/wiązki parasolowe, jak również określenie linii demarkacyjnej pomiędzy KPO
a innymi źródłami finasowania. Grupy przeprowadzają identyfikację zakresu i celów
poszczególnych fiszek, co determinuje przyporządkowanie projektu do programu/wiązki,
bądź jej skierowanie do prac w ramach innych Grup roboczych (tzw. migracja fiszki).
Prace prowadzone są w następujących grupach roboczych (tematycznych):
1. Energia, środowisko (gospodarka wodno-ściekowa, adaptacje do zmian klimatu,
gospodarka
obiegu
zamkniętego,
energetyka
niskoemisyjna,
ochrona
bioróżnorodności).
2. Transport (tabor, infrastruktura drogowa i kolejowa).
3. Innowacje (infrastruktura B+R, nowe technologie, cyfryzacja, platforma przemysłu 4.0).
4. Infrastruktura (sport, kultura, zdrowie, turystyka, bezpieczeństwo publiczne).
5. Społeczeństwo (projekty miękkie: edukacja, rynek pracy, integracja społeczna).
6. Cyfryzacja (infrastruktura informatyczna, rozwiązania IT, e-usługi).
7. Spójność terytorialna ( projekty dotyczące Obszarów Strategicznej Interwencji).
W bazie projektów KPO znajduje się obecnie 1239 fiszek: 584 regionalnych i 655
krajowych. W odniesieniu do województwa podkarpackiego w bazie znajduje 71 fiszek
zgłoszonych przez Zarząd Województwa. 67 fiszek zostało zgłoszonych do 10 września
br., zgodnie z informacją prezentowaną na sesji w dniu 28 września br. Natomiast pismem
znak: RR-I.043.181.2020.EB z dnia 30 września br. przekazane zostały 4 fiszki dotyczące
rozwoju bazy dydaktycznej Politechniki Rzeszowskiej:
1. Rozbudowa Wydziału Elektrotechniki i Informatyki budowa Budynku Katedry
Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej,
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2. Budynek Zespołu Naukowo - Dydaktycznych Laboratoriów Modernizacji
i Eksploatacji Budynków Użyteczności Publicznej w warunkach Pandemii Wirusowych
i Bakteryjnych Politechniki Rzeszowskiej,
3. Międzyuczelniane Środowiskowe Centrum Przetwarzania Danych Politechniki
Rzeszowskiej – Modernizacja Rzeszowskiej Miejskiej Sieci Komputerowej i Uczelnianej
Sieci Komputerowej do Zdalnej Nauki i Pracy Studentów, Pracowników i Środowiska,
4. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Politechniki Rzeszowskiej.

Technologii

Lotniczych

i

Kosmicznych

Zakres przekazanych projektów Politechniki Rzeszowskiej dotyczy rozbudowy bazy
dydaktyczno-naukowej tj. zespołu laboratoriów wyposażonych w nowoczesną
infrastrukturę zapewniającą kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry w kierunku
przeciwdziałania zagrożeniom (w tym epidemiologicznych) oraz rozwoju systemu
zdalnego kształcenia.
W związku z możliwością składania wniosków za pośrednictwem formularza
elektronicznego na portalu gov.pl przy udziale Departamentu Rozwoju Regionalnego
został złożony również wniosek „Budowa pawilonu diagnostyczno-łóżkowego z łącznikiem
dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie”.
MFiPR w harmonogramie prac wskazuje, iż do końca października 2020 r. zostanie
zakończony proces tworzenia programów/projektów parasolowych wraz z ich
priorytetyzacją z uwzględnieniem celów dla Polski ujętych w Matrycy KPO. Odnosząc się
do Matrycy KPO, MFiPR wskazuje, iż jako priorytetowe wskazywane są projekty związane
z inwestycjami w infrastrukturę podmiotów medycznych oraz kształcących kadrę
w zawodach medycznych.
Równolegle z pracami nad selekcją projektów prowadzony jest dialog z Komisją
Europejską oraz opracowywane są dokumenty operacyjne. MFiPR konsultacje społeczne
KPO planuje w grudniu 2020 r., a do 30 kwietnia 2021 r. planowane jest przekazanie KPO
do KE.
II.

ETAP

Etapy prac nad KPO

Zakres

Czas trwania

ETAP I

Opracowanie
kryteriów
tematycznych

sierpień –
2/3 tydzień
września 2020 r.

ETAP Ia

Opracowanie
matrycy
zgodności
z KPO

sierpień –
2/3 tydzień
września 2020 r.

Cel
opracowanie kryteriów wyboru
projektów/ programów
uwzględniających specyfikę
obszarów kwalifikujących się do
RRF.
opracowanie matrycy zgodności
projektów i programów z KPO
zapewniającej zgodność inicjatyw
projektowych i programowych z

Realizacja
Etap
ukończony

Etap
ukończony –
Matryca
zatwierdzona
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Wstępne
przyporządkowanie
projektów/programów
do
instrumentów
wsparcia
Opracowanie
szczegółowego
zakresu
informacji
niezbędnych
do
identyfikacji
projektów/programów

koniec sierpnia –
2/4 tydzień
września 2020 r.

ETAP IV

Identyfikacja
propozycji
projektów/programów

ETAP V

Opracowanie
kluczowych założeń
systemu wdrażania

sierpień 3/4 tydzień
września 2020 r. –
1/2 tydzień
listopada
2020 r.
sierpień –
1/2 tydzień
grudnia 2020 r.

ETAP II

ETAP III

III.

sierpień 2/4 tydzień
września 2020 r.

podstawową logiką i założeniami
KPO
wstępne przyporządkowanie
zgłoszonych fiszek projektowych
I1 do KPO lub innych
instrumentów finansowania

w dniu 18
września
Etap
rozpoczęty

- doprecyzowanie zakresu
informacji i danych niezbędnych
do identyfikacji projektów
i programów możliwych do
uwzględnienia w ramach KPO
(fiszka projektowa II2);
- przygotowanie zestawu danych
w systemie SL, w którym będzie
ujęta fiszka projektowa II;
- przekazanie do resortów i
marszałków matrycy, listy
projektów/ programów oraz fiszki
projektowej II w celu uzupełnienia
danych w SL.
zidentyfikowanie listy projektów i
programów możliwych do
uwzględnienia w KPO w oparciu
o przyjęte kryteria.

Etap
rozpoczęty

analiza i przygotowanie
szczegółowych zasad realizacji
KPO oraz poszczególnych
projektów i programów.

Etap
nierozpoczęty

Etap
rozpoczęty

Przebieg prac w poszczególnych grupach roboczych:

1. Grupa Energia i Środowisko
⎯ do grupy zostało skierowanych 8 fiszek województwa podkarpackiego,
⎯ zakres prac:
* projekty zostały powiązane w wiązki, w których utworzono projekty parasolowe,
* przedstawiono koordynatorów dla części wiązek,
Koordynator (lider) jest odpowiedzialny za utworzenie projektu parasolowego z fiszek
dotyczących pojedynczych projektów. Ponadto koordynator będzie odpowiedzialny
za realizację i rozliczenie parasola (w tym projektów wchodzących w jego skład).
Koordynator będzie przesądzał również o tym jakie projekty wejdą ostatecznie
1

Fiszka opracowana przez resorty i regiony podlegająca ocenie pod kątem Kryteriów i Matrycy KPO.
Fiszka finalna, opracowana na podstawie fiszki I, która zostanie wprowadzona do systemu SL i zakwalifikowana do
KPO.
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w skład parasola. Po zatwierdzeniu parasola lider będzie koordynatorem
wprowadzania tzw. fiszki projektowej II do systemu SL2014. Powiązanie
koordynatora z parasolem jest warunkiem dalszego procedowania projektów w KPO.
* trwa proces wyznaczania linii demarkacyjnej pomiędzy KPO a polityką spójności.
⎯ wyznaczone wiązki i projekty parasolowe:
• wiązka: Systemowe ciepło (i chłód)
projekt parasolowy: Inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach
nieefektywnych
Koordynator: Ministerstwo Klimatu
- Budowa kotłowni gazowej o mocy 198 MWt w PGE EC S.A. Elektrociepłownia
w Rzeszowie,
- Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w celu uzyskania statusu
efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego w województwie
podkarpackim,
- Zabudowa II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania
z Odzyskiem Energii,
- Instalacja odzysku energii z frakcji energetycznej odpadów (RDF, pre-RDF)
w Stalowej Woli,
- Budowa Stacji termicznego spalania odpadów w Przemyślu.
• wiązka: Efektywność energetyczna w budownictwie mieszkaniowym
(w tym OZE)
projekt parasolowy I: Efektywność energetyczna (i OZE) w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych
Koordynator: Ministerstwo Klimatu
projekt parasolowy II: Efektywność energetyczna (i OZE) w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych
Koordynator: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii / Ministerstwo Klimatu
- Poprawa jakości powietrza poprzez głęboką termomodernizację budynków
mieszkalnych jednorodzinnych z wymianą źródła ciepła oraz z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii.
• wiązka: Oczyszczanie ścieków i zaopatrzenie w wodę
projekt parasolowy: Zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie ścieków
Koordynator: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- Modernizacja gospodarki wodno ściekowej dla aglomeracji Mielec,
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębowie.
Fiszki województwa podkarpackiego zostały ocenione jako zgodne z Matrycą KPO
oraz Kryteriami i podlegają dalszemu procedowaniu w ramach KPO. Ponadto wszystkie
zostały powiązane z parasolami, co również warunkuje ich dalsze pozycjonowanie w bazie
KPO.
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2. Grupa Transport
⎯ 25 fiszek z województwa podkarpackiego,
⎯ zakres prac:
* projekty zostały powiązane w wiązki/projekty parasolowe,
* przedstawiono koordynatorów dla części wiązek,
* przedstawiono instrumenty finasowania dla wiązek,
⎯ wiązki projektów/parasole oraz formy finasowania:
• Linie kolejowe na szczeblu krajowym (5 fiszek województwa):
Koordynator: Ministerstwo Infrastruktury
- Budowa nowej linii kolejowej nr 166 Dębica – Jasło,
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 79 Padew – Wola Baranowska,
- Kompleksowa przebudowa dojazdów do terminali przeładunkowych w rejonie
przejścia granicznego Medyka – Mościska na liniach nr 120, 123, 613, 614 wraz
z modernizacją linii kolejowej nr 92,
- Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie,
- Modernizacja linii kolejowej I-101 Munina Werchrata.
W ramach wiązki, linie kolejowe krajowe proponowane są do finansowania poprzez
granty KPO, a bocznice kolejowe i dworce poprzez pożyczki KPO.
•

Linie kolejowe na szczeblu regionalnym:
Koordynator: Ministerstwo Infrastruktury
- Doprowadzenie infrastruktury kolejowej do terenów
zlokalizowanych przy wschodniej obwodnicy miasta Przemyśla.

inwestycyjnych

Dla inwestycji z zakresu linii kolejowych regionalnych projektowany jest instrument
w formie grantu, bocznice kolejowe i dworce - pożyczki KPO. Mając na uwadze zakres,
projekt województwa obecnie kwalifikuje się do finansowania poprzez grant.
•

Tabor kolejowy na szczeblu krajowym: brak projektów województwa.
Koordynator: Ministerstwo Infrastruktury

•

Tabor kolejowy na szczeblu regionalnym:
Koordynator: województwo pomorskie
- Zakup niskoemisyjnego taboru kolejowego do wykonywania przewozów
pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego.

MFiPR wskazuje, iż tabor kolejowy zarówno na szczeblu krajowym i regionalnym
będzie mógł korzystać z instrumentu pożyczkowego w ramach KPO. Regiony zgłosiły
w tym zakresie uwagę do resortu z postulatami, iż źródłem finansowania projektów
taborowych powinna być dotacja KPO, która umożliwi wdrażanie projektów.
• Drogi krajowe (4 fiszki województwa):
Koordynator: Ministerstwo Infrastruktury
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- Budowa drogi ekspresowej S9,
- Budowa drogi ekspresowej S74,
- Rozbudowa drogi krajowej nr 28 w tym zjazd S19 Miejsce Piastowe - obwodnica
Sanoka,
- Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic Pilzna, Brzostka,
Kołaczyc i Jasła wraz z budową zjazdu z autostrady A4 między Pilznem
a Jastrzębką.
Dla ww. projektów, które obejmują podnoszenie parametrów infrastruktury
drogowej, MFiPR w ramach KPO planuje wsparcie grantowe.
•

Drogi wojewódzkie (11 fiszek województwa):
Koordynator: województwo podkarpackie
- Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut –
Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej
infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, w ramach zadania pn.:
„Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94",
- Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza –
Radoszyce – Cisna - Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku
Radoszyce – Ustrzyki Górne,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na
odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr
869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+020,65 do km 5+013,55)
wraz z odcinkami nawiązania, z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury
technicznej, budowli i urządzeń budowlanych,
- Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród - Cisna od
m. Lesko do m. Huzele wraz z budową mostu na rz. San oraz przebudową, budową
niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 – etap V (węzeł A4 Rzeszów Zachód – DK
nr 9 w msc. Rudna Mała),
- Rozbudowa ul. Lwowskiej w Krośnie w ciągu DW 991 wraz z lokalnym układem
komunikacyjnym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
- Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej
z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK19) do Al. Sikorskiego (DW878),
- Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do
ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94,
- Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce
(od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem
Załęskim i ul. Gen. Maczka),
- Budowa nowych węzłów autostradowych na autostradzie A4 na DW 986
w Ostrowie i DW 987 w Czarnej Sędziszowskiej,
- Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej w Przemyślu leżącej w ciągu drogi krajowej
nr 28 (Zator – Przemyśl – granica państwa).
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W zakresie inwestycji dotyczących budowy i modernizacji dróg wojewódzkich,
budowy łączników z innymi kategoriami dróg jako źródło finansowe projektowane są granty
KPO. Taka forma finansowania dotyczyłaby projektów województwa.
•

Bezpieczeństwo transportu:
Koordynator: Ministerstwo Infrastruktury
- Plan poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich
w latach 2020-2024.

Zakres projektu dotyczy bezpieczeństwa ruchu drogowego, co oznacza możliwość
finansowania inwestycji ujętych w projekcie województwa podkarpackiego poprzez granty
KPO.
•

Cyfryzacja transportu: brak projektów województwa
Koordynator: Ministerstwo Infrastruktury

•

Niskoemisyjny transport zbiorowy w miastach i na obszarach funkcjonalnych:
brak projektów województwa
Koordynator: Ministerstwo Infrastruktury

•

Niskoemisyjny transport regionalny i międzymiastowy: brak projektów
województwa
Koordynator: województwo małopolskie

•

Projekty intermodalne: brak projektów województwa
Koordynator: Ministerstwo Infrastruktury

•

Rozwój paliw alternatywnych: nie wskazano dotychczas koordynatora, brak
projektów województwa.

•

Projekty morskie: nie wskazano dotychczas koordynatora, brak projektów
województwa.

•

Śródlądowe drogi wodne: nie wskazano dotychczas koordynatora, brak projektów
województwa.

•

Projekty dotyczące portów lotniczych:
- Wzmocnienie potencjału gospodarczego oraz wzmocnienie zmiany w kierunku
tzw. zielonej gospodarki na terenie Województwa Podkarpackiego zrealizowane
poprzez wymianę infrastruktury transportowej w Porcie Lotniczym „Rzeszów –
Jasionka” Sp. z o.o.
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Na obecnym etapie dla tego projektu wskazano finasowanie poza KPO. Jednakże
mając na uwadze, iż projekt dotyczy również niskoemisyjności taboru lotniczego, podjęto
kroki o przeniesienie tej fiszki do Grupy Energia i środowisko, w której jest wiązka
Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach (w tym OZE), z którą projekt ma
zgodność tematyczną. Wiązka Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach (w tym
OZE) obecnie projektowana jest do wsparcia w ramach KPO.
•

Inne:
- Likwidacja szkód powodziowych.

Zakres przedmiotowej fiszki został również zgłoszony we wniosku z dnia 30.09.2020
r. do Wojewody Podkarpackiego o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 dla jst. W przypadku wyłączenia z KPO tego rodzaju projektów, źródło
finasowania zostało zabezpieczone poprzez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jst.
Fiszki województwa podkarpackiego zostały ocenione jako zgodne z Matrycą KPO
oraz Kryteriami i podlegają dalszemu procedowaniu w ramach KPO. Ponadto wszystkie,
poza Likwidacją szkód powodziowych, zostały powiązane z parasolami.
3. Grupa robocza Innowacje
⎯ 3 fiszki z województwa podkarpackiego:
- Podkarpackie Centrum Badawczo-Rozwojowe Balneologii w Stanach,
- Rozbudowa Wydziału Elektrotechniki i Informatyki budowa Budynku Katedry
Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej,
- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technologii Lotniczych i Kosmicznych Politechniki
Rzeszowskiej.
⎯ zakres prac:
*projekty zostały powiązane w wiązki/projekty parasolowe,
*przedstawiono koordynatorów dla wiązek,
⎯ utworzone wiązki/projekty parasolowe wraz z koordynatorami:
• Krajowy program kosmiczny: brak projektów województwa
Koordynator: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
•

Transformacja przemysłowa – projekty kluczowe: brak projektów województwa
Koordynator wiązki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

•

Infrastruktura B+R, nowe technologie: brak projektów województwa
Koordynator wiązki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

•

Cyfryzacja, platforma przemysłu 4.0: brak projektów województwa
Koordynator wiązki: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
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•

Rozwój potencjału regionów (2 fiszki województwa): proponowany koordynator:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
- Rozbudowa Wydziału Elektrotechniki i Informatyki budowa Budynku Katedry
Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej,
- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technologii Lotniczych i Kosmicznych
Politechniki Rzeszowskiej.

•

Budowa potencjału w rolnictwie: proponowany koordynator: Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, brak projektów województwa.

•

Technologie środowiskowe, goz: proponowany koordynator: Ministerstwo
Rozwoju, Pracy i Technologii, brak projektów województwa.

•

Duże projekty innowacyjne: proponowany koordynator: Ministerstwo Aktywów
Państwowych. brak projektów województwa.

Projekt Podkarpackie Centrum Badawczo-Rozwojowe Balneologii w Stanach,
z uwagi na jego uzdrowiskowo-badawczy charakter jest w trakcie migracji z Grupy
Innowacje do Grupy Spójność Terytorialna. W Grupie Spójność Terytorialna jest bowiem
wyodrębniona wiązka Uzdrowiska, która obejmuje projekty dotyczące np. infrastruktury
i rozwoju usług uzdrowiskowo-medycznych. W wiązce znajdują się już 2 projekty
Uzdrowiska Rymanów i 1 projekt Uzdrowiska Horyniec. Zakres projektu jest spójny
z projektami w wiązce Wsparcie uzdrowisk i stanowiłby uzupełnienie projektów
uzdrowiskowych zgłoszonych przez województwo.
4. Grupa Infrastruktura
⎯ 13 fiszek województwa podkarpackiego,
⎯ zakres prac:
*projekty zostały powiązane w wiązki/projekty parasolowe z opcją podprogramów,
*przedstawiono koordynatorów dla wiązek,
⎯ utworzone wiązki/projekty parasolowe wraz z koordynatorami:
•

Kultura (2 fiszki województwa):
Koordynator wiązki: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- podprogram Zabytki: Rozbudowa Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu. Muzeum I wojny Światowej i czynu niepodległościowego,
- podprogram Budowa/przebudowa obiektów kultury: Budowa Podkarpackiego
Muzeum Lotnictwa.

•

Turystyka (6 fiszek województwa):
Koordynator wiązki: Polska Agencja Turystyczna,
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- podprogram Obiekty turystyczne: Utworzenie Bieszczadzkiego Centrum
Dziedzictwa Kulturowego – nowego inkubatora rozwoju regionu, Poprawa i rozwój
oferty Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej eksponującej dziedzictwo kulturowe
i przyrodnicze Bieszczadów,
- podprogram Rekreacja: Budowa infrastruktury turystycznej wokół zbiorników
wodnych Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego, Budowa infrastruktury
turystycznej wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, budowa Centrum Sportów Wodnych
i renowacja obiektu Tarnobrzeskiego Domu Kultury,
- podprogram Szlaki turystyczne: Wsparcie rozwoju turystyki wodnej na terenie
województwa podkarpackiego, Zagospodarowanie głównego szlaku turystycznego
od Kąt w Beskidzie Niskim do Wołosatego - Zagospodarowanie Głównego Szlaku
Beskidzkiego w Podkarpaciu i Małopolsce.
•

Bezpieczeństwo publiczne: brak koordynatora wiązki
- Zagospodarowanie głównego szlaku turystycznego od Kąt w Beskidzie Niskim do
Wołosatego - Poprawa bezpieczeństwa w Bieszczadach.

•

Sport:
Koordynator wiązki: Ministerstwo Sportu
- Utworzenie i budowa Podkarpackiego Centrum Sportów w województwie
podkarpackim,
- Budowa Stacji Narciarskiej na Stokach Jasła.

•

Biblioteki i domy kultury:
Koordynator wiązki: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Podkarpacka Galeria Słowa i Obrazu.

•

Fundusz Efektywności Inwestycji Publicznych:
Koordynator wiązki: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

•

Fundusz Modernizacji Szkół i Placówek Oświaty:
Koordynator wiązki: Ministerstwo Edukacji Narodowej

•

Projekt indywidulany: Wzmocnienie infrastruktury transportowej poprzez
przebudowę drogi startowej i budowę równoległej drogi kołowania w Porcie
Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o.

Fiszki przekazane przez Zarząd Województwa będące przedmiotem prac Grupy
Infrastruktura są zgodne z Matrycą KPO i Kryteriami, co warunkuje ich dalsze
procedowanie w ramach KPO.
MFiPR dla projektów dotyczących infrastruktury i bazy lotniskowej wskazuje źródło
finansowania poza KPO. Z uwagi na zakres projektu, jak również negatywny wpływ
pandemii na sytuację gospodarczo-ekonomiczną w tym sektorze, będzie prowadzony
dialog z MFiPR o utrzymanie projektów dot. infrastruktury lotniskowej w KPO.
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5. Grupa Infrastruktura podgrupa Zdrowie
⎯ 6 fiszek województwa podkarpackiego:
- Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz
z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie,
- Wprowadzenie innowacyjnych metod leczenia schorzeń narządów ruchu,
neurologicznych i chorób rzadkich,
- Budynek Zespołu Naukowo-Dydaktyczny Laboratoriów Modernizacji i Eksploatacji
budynków użyteczności publicznej w warunkach pandemii wirusowych i bakteryjnych
Politechniki Rzeszowskiej,
- Podkarpackie Centrum Nowoczesnych Technologii Medycznych (PCM),
- Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SP ZOZ
w Ustrzykach Dolnych, jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania
ekonomiczne oraz konieczność integracji systemu usług medycznych na poziomie
regionalnym (ponadpowiatowym),
- Budowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
⎯ zakres prac:
*przedstawiono wiązki projektów,
* Ministerstwo Zdrowia dokonuje weryfikacji fiszek pod kątem powiązania ich
z zaprojektowanymi wiązkami,
⎯ wiązki/projekty parasolowe:
• Restrukturyzacja sektora szpitalnictwa i zwiększenie efektywności, jakości
procesów zarządczych i nadzoru właścicielskiego.
• Rozwój kadr systemu ochrony zdrowia oraz wzmocnienie potencjału uczelni
medycznych, instytutów badawczych oraz podmiotów leczniczych.
• Rozwój profilaktyki, edukacji zdrowotnej i promocja zdrowia.
• Rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia.
• Wsparcie infrastrukturalne podmiotów leczniczych. – w tej wiązce powinny się
znaleźć projekty województwa.
• Rozwój badań naukowych i sektora farmaceutycznego.
Fiszki województwa podkarpackiego zostały ocenione jako zgodne z Matrycą KPO
oraz Kryteriami i podlegają dalszemu procedowaniu w ramach KPO. Zakres projektowy
dla poszczególnych wiązek nie został jeszcze przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia.
6. Grupa robocza Społeczeństwo
⎯ 2 fiszki z województwa podkarpackiego:
- Podkarpackie szkoły - poprawa jakości, skuteczności i dostępności edukacji
w zmieniających się warunkach,
- Dobre Wsparcie – rozwój usług teleopieki w środowisku lokalnym.
⎯ zakres prac: wypracowanie trybu oceny projektów.
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Fiszki województwa podkarpackiego zostały ocenione jako zgodne z Matrycą KPO oraz
Kryteriami i podlegają dalszemu procedowaniu w ramach KPO.
7. Grupa Cyfryzacja
⎯ 1 projekt województwa podkarpackiego:
- Międzyuczelniane Środowiskowe Centrum Przetwarzania Danych Politechniki
Rzeszowskiej – Modernizacja Rzeszowskiej Miejskiej Sieci Komputerowej
i Uczelnianej Sieci Komputerowej do Zdalnej Nauki i Pracy Studentów, Pracowników
i Środowiska.
⎯ zakres prac: członkowie Grupy na posiedzeniach oceniają poszczególne fiszki,
w zakresie Kryteriów i Matrycy.
Fiszka Politechniki Rzeszowskiej została przydzielona do Grupy w dniu
9 października br. Z uwagi na termin jej przekazania będzie ona oceniana pod kątem
Kryteriów i Matrycy na kolejnych posiedzeniach. Departament Rozwoju Regionalnego
przed przekazaniem fiszki projektowej dokonał wstępnej oceny w tym zakresie, która
wskazała na zgodność z Matrycą KPO i Kryteriami.
8. Grupa Spójność Terytorialna
⎯ 13 fiszek województwa podkarpackiego,
⎯ zakres prac:
*przedstawiono wiązki projektów/projekty parasolowe,
* przypisano koordynatorów wiązek,
⎯ wiązki/programy parasolowe:
• Mobilność rowerowa / Zeroemisyjny transport:
Koordynator: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo
Infrastruktury, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
- Budowa sieci głównych połączeń dla transportu rowerowego w województwie
podkarpackim.
•

Rewitalizacja / Krajowy Fundusz Rewitalizacji:
Koordynator: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

•

Rozwój miast / Program silne i odporne miasta:
Koordynator: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

•

Tereny inwestycyjne / Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Polsce:
Koordynator: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
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•

Transportowa odnowa:
Koordynator: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy
z Ministerstwem Infrastruktury
- Rewitalizacja linii kolejowej l-108 Stróże –Krościenko,
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz – Łupków,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza – Krosno,
- Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz
z budową mostu na rzece San, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury
technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola,
Brandwica i Rzeczyca Długa,
- Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce –
Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową
niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych
w m. Jarosław,
- Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej południowej części województwa
poprzez modernizację wybranych ciągów dróg wojewódzkich,
- Poprawa powiązań sieci dróg wojewódzkich z głównym układem drogowym kraju,
- Modernizacja dróg wojewódzkich Podkarpackiego Roztocza,
- Budowa mostu na Rzece San łączącego drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką
nr 884 (ulicę Sanocką z ulicą Grunwaldzką).

•

Wsparcie uzdrowisk / Wsparcie dla gmin uzdrowiskowych poprzez stworzenie
Programu Polskie Uzdrowiska:
Koordynator: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
- Modernizacja budynku Krystyna - utworzenie Centrum Rehabilitacji Geriatrycznej,
- Poprawa dostępności do opieki nad osobami 65 + - Dom Seniora,
- Kompleksowa stacjonarna opieka nad seniorem- Dom „Złota Jesień”.

Fiszki województwa podkarpackiego skierowane do prac w grupie Spójność
Terytorialna zostały ocenione jako zgodne z Matrycą KPO oraz Kryteriami i podlegają
dalszemu procedowaniu w ramach KPO.
Departament Rozwoju Regionalnego stale monitoruje proces włączania fiszek
projektów zgłoszonych przez województwo do programów/projektów parasolowych oraz
proces migracji fiszek projektów w obrębie wszystkich grup roboczych. Utrzymuje także
aktywny kontakt z MFiPR w zakresie programów rządowych, które mogłyby objąć swoim
zasięgiem również projekty, programy i inicjatywy rekomendowane przez Zarząd
Województwa Podkarpackiego.
W załączniku nr 1 (arkusz pn. Lista projektów WP) przedstawiono projekty
województwa podkarpackiego wraz z grupami roboczymi i wiązkami do których zostały
przydzielone.
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Ponadto zidentyfikowano projekty/programy zgłaszane przez resorty bądź
instytucje centralne, które obejmują zakresem również województwo podkarpackie oraz
stanowią programy, do których województwo będzie mogło zgłosić projekty (załącznik nr
1 – arkusze pn. Odniesienie do WP – projekty oraz Odniesienie do WP - programy).
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