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Projekty i pakiety działań województwa podkarpackiego przekazane do 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na etapie prac nad KPO 
 

 

1. Wstępna lista projektów, zawierająca 37 projektów została zatwierdzona przez 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 19 sierpnia 2020 r. i przekazana do 

MFiPR pismem znak RP–II.410.62.2020.AM z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

 

− Budowa kotłowni gazowej o mocy 198 MWt w PGE EC S.A. Elektrociepłownia 

w Rzeszowie. 

− Zabudowa II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem 

Energii. 

−  Poprawa jakości powietrza poprzez głęboką termomodernizację budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych z wymianą źródła ciepła oraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii. 

− Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w celu uzyskania statusu efektywnego 

energetycznie systemu ciepłowniczego w województwie podkarpackim. 

− Utworzenie Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego – nowego inkubatora 

rozwoju regionu. 

− Wsparcie rozwoju turystyki wodnej na terenie województwa podkarpackiego. 

− Utworzenie i budowa Podkarpackiego Centrum Sportów w województwie podkarpackim. 

− Wzmocnienie infrastruktury transportowej poprzez przebudowę drogi startowej i budowę 

równoległej drogi kołowania w Porcie Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. 

− Podkarpacka Galeria Słowa i Obrazu. 

− Poprawa i rozwój oferty Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej eksponującej dziedzictwo kulturowe 

i przyrodnicze Bieszczadów. 

− Podkarpackie szkoły - poprawa jakości, skuteczności i dostępności edukacji 

w zmieniających się warunkach. 

− Dobre Wsparcie – rozwój usług teleopieki w środowisku lokalnym. 

− Modernizacja budynku Krystyna - utworzenie Centrum Rehabilitacji Geriatrycznej. 

− Poprawa dostępności do opieki nad osobami 65 +  - Dom Seniora. 

− Kompleksowa stacjonarna opieka nad seniorem - Dom „Złota Jesień”. 

− Rewitalizacja linii kolejowej l-108 Stróże – Krościenko. 

− Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz – Łupków. 

− Budowa sieci głównych połączeń dla transportu rowerowego w województwie 

podkarpackim. 

− 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. 

− 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. 
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− 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). 

− Plan poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w latach 

2020-2024. 

− Likwidacja szkód powodziowych. 

− Zakup niskoemisyjnego taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na 

terenie Województwa Podkarpackiego. 

− 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 drogi ekspresowej S9. 

− Rozbudowa ul. Lwowskiej w Krośnie w ciągu DW 991 wraz z lokalnym układem 

komunikacyjnym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 

−  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.  

− 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. 

 

1.1 Jednocześnie wraz z pismem z dnia 19 sierpnia 2020 r. do MFiPR przedstawiono pakiet 

propozycji sformułowany na podstawie konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju 

województwa – Podkarpackie 2030: 

 

W obszarze gospodarki: 

⎯ Kompleksowe uzbrojenie terenów w województwie podkarpackim pod działalność 

gospodarczą wzmacniające atrakcyjność inwestycyjną województwa. 

 

 

 



3 
 

W obszarze infrastruktury: 

⎯ Rozbudowa terminala pasażerskiego celem zwiększenia jego przepustowości oraz 

budowa terminala CARGO wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wyposażeniem oraz 

opracowaniem dokumentacji projektowej, zapewniające wzrost krajowej 

i międzynarodowej rangi portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. 

⎯ Integracja portu lotniczego Rzeszów-Jasionka z systemem transportu kolejowego 

zapewniająca poprawę komunikacji publicznej łączącej port lotniczy z centrum Rzeszowa. 

⎯ Budowa nowych linii kolejowych, łącznic i obiektów dworcowych (np. relacji Jasło – 

Dębica, Przemyśl – Zagórz).  

⎯ Modernizacja linii kolejowych umożliwiających połączenia transgraniczne z Ukrainą 

i Słowacją w tym w ramach Karpackiej Kolei Euroregionalnej; Zagórz-Łupków w stronę 

Słowacji – linia kolejowa 107; Zagórz-Krościenko w stronę Ukrainy – linia kolejowa 108; 

Przemyśl-Malhowice - linia kolejowa 102. 

⎯ Budowa sieci kolejowej związanej z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (tzw. 

szprycha nr 6). 

⎯ Rozwój intermodalnego transportu, w tym lokalnych terminali przeładunkowych 

tj. Centrum Logistyczne Medyka-Żurawica, terminal LHS Wola Baranowska. 

⎯ Zapewnienie bezpośredniego połączenia Rzeszowa ze stolicą kraju poprzez drogę 

ekspresową S9 poprzez poprawę dostępności do stolicy kraju poprzez inwestycje w ciągu 

DK9. 

⎯ Budowa i rozbudowa drogowej sieci transportowej wzmacniającą zewnętrzną dostępność 

komunikacyjną w wymiarze krajowym i międzynarodowym tj. droga S74, w kierunku CPK. 

⎯ Wzmocnienie sieci drogowej południowej części województwa poprzez budowę 

i rozbudowę sieci dróg krajowych: DK28, DK73, DK84. 

⎯ Skomunikowanie autostrady A4 z Bieszczadami (węzeł Przemyśl przez Arłamów, Ustrzyki 

Dolne do Ustrzyki Górnych, węzeł Przeworsk, dalej drogami wojewódzkimi nr 835 i 886 

do Sanoka zapewniające zewnętrzną i wewnętrzną spójności terytorialną Bieszczadów 

w wymiarze przestrzennym niwelującą sezonowość turystyki regionu. 

⎯ Budowa zjazdów z drogi ekspresowej S19 zapewniająca dostępność komunikacyjną 

województwa. 

⎯ Budowę przejścia granicznego wraz z niezbędną infrastrukturą  w lokalizacji Michniowiec–

Łopuszanka (Polska - Ukraina). 

⎯ Modernizacja istniejących oraz budowa nowego mostu na rzece San w ciągu drogi na 

odcinku pomiędzy Przemyślem a Jarosławiem poprawiające dostępność komunikacyjną 

Bieszczadów. 

⎯ Utworzenie intermodalnych węzłów powiązanych z transportem rowerowym tj. P&R, B&R, 

K&R, zapewniających  zrównoważony system obejmujący transport zbiorowy i rowerowy 

na obszarze Rzeszowa i ROF. 

⎯ Rozbudowa podkarpackich ekologicznych tras Greenways oraz budowa szlaku Green 

Velo w Bieszczadach. 

⎯ Budowa szlaku rowerowego w Beskidzie Niskim zapewniająca dostępność do walorów 

obszaru Zagłębia Ambitnej Turystyki. 

⎯ Rozwój infrastruktury dla transportu niskoemisyjnego.  

 

W obszarze infrastruktury turystycznej: 

⎯ Budowa Centrum Turystycznego w Ustrzykach Dolnych. 
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⎯ Rewitalizacja i zagospodarowanie głównych szlaków turystycznych w Bieszczadach 

i Beskidzie Niskim wraz z infrastrukturą techniczną wykorzystującą naturalne walory 

przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe. 

⎯ Ochrona i promowanie zespołu staromiejskiego w Przemyślu i Twierdzy Przemyśl - jako 

elementu dziedzictwa kulturowego regionu (pomnik historii). 

⎯ Przystosowanie bunkrów linii Mołotowa jako obiektu turystycznego promującego 

dziedzictwa Roztocza. 

 

W obszarze energetyki: 

⎯ Budowa spalarni odpadów w Krośnie. 

⎯ Modernizacja nieefektywnych sieci ciepłowniczych dla miast. 

 

W obszarze gospodarki wodno-ściekowej: 

⎯ Tworzenie systemów ochrony przeciwpowodziowej i wsparcie systemu gospodarowania 

wodą deszczową. 

⎯ Poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i ściekowej, 

szczególnie na części południowej województwa. 

⎯ Utworzenie nowego polderu przeciwpowodziowego na rzece Wisłok okręg mielecko-

dębicki oraz modernizacja istniejących zbiorników na rzece Wisłok przeciwdziałające 

skutkom zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi. 

⎯ Budowa kanalizacji w obszarze jeziora Solińskiego. 

⎯ Budowa dużych i małych zbiorników retencyjnych oraz innej infrastruktury technicznej 

służącej retencjonowaniu wód  (m.in. zbiornik retencyjny Kąty – Myscowa, m. Jabłonica 

Ruska – gm. Dydnia – powiat brzozowski, m. Temeszów – gm. Dydnia – powiat 

brzozowski1, Strzegocice – gm. Pilzno – powiat dębicki).   

 

W obszarze społeczeństwa i zdrowia: 

⎯ Utworzenie i rozwój uniwersyteckiego szpitala klinicznego. 

⎯ Budowa Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka. 

⎯ Inkubator Nowoczesnych Technologii Medycznych. 

⎯ Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia istniejącą i nowo projektowaną, 

odpowiadające na zidentyfikowane  regionalne potrzeby m. in. w Priorytetach dla 

Regionalnej Polityki Zdrowotnej woj. podkarpackiego oraz Mapach Potrzeb Zdrowotnych. 

⎯ Rozwój bazy lecznictwa uzdrowiskowego w tym wykorzystanie wód geotermalnych 

i mineralnych poprzez budowę i modernizację istniejącej infrastruktury rekreacyjnej 

i leczniczej województwa, oraz jej doposażenie w kierunku dostosowania do  usług na 

rzecz opieki nad osobami niesamodzielnymi i seniorami. 

⎯ Rozwój infrastruktury informacyjno – komunikacyjnej, w szczególności na obszarach 

o utrudnionej dostępności komunikacyjnej. 

 

W obszarze kultury i sportu: 

⎯ Budowa Podkarpackiej Galerii Słowa i Obrazu zapewniająca zwiększenie  dostępność do 

tzw. kultury wysokiej oraz rozwój instytucji kultury. 

 
1. Postulat budowy zbiornika w Temeszowie został zgłoszony w uwadze dokonanej na etapie konsultacji przez Gminę Dydnia. 
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⎯ Utworzenie w Bieszczadach Ośrodka Przygotowań Olimpijskich Centralnego Ośrodka 

Sportu zapewniającego rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej oraz wzrost 

dostępności urządzeń dla aktywności ruchowej. 

 

1.2 Dodatkowo przedstawiono projekty o wymiarze lokalnym i ponadlokalnym zgłaszane 

w procesie konsultacji społecznych wstępnej listy projektów, które zostały przypisane do 

obszarów: transportu wraz z infrastrukturą dróg lokalnych, transportu publicznego, 

rewitalizacji, uzdrowisk, edukacji, ochrony zdrowia, gospodarki wodno-ściekowa 

i zawnioskowano o włączenie ich do systemowych instrumentów wsparcia w skali kraju 

w ramach Krajowego Planu Odbudowy:  

 

Ochrona zdrowia 

⎯ Gmina Besko - Rozbudowa z dobudową istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Besku 

wraz z  przebudową kotłowni gazowej. 

⎯ Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. 

Markiewicza - Budowa wraz z modernizacją Pawilonu Izby Przyjęć Szpitala 

Specjalistycznego w Brzozowie. 

⎯ Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. 

Markiewicza - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Szpitala Specjalistycznego 

w Brzozowie. 

⎯ Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. 

Markiewicza - Przebudowa i modernizacja infrastruktury IT w Szpitalu Specjalistycznym 

w Brzozowie. 

⎯ Miasto Stalowa Wola - Poprawa jakości opieki medycznej w regionie poprzez budowę 

hospicjum stacjonarnego z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Stalowej Woli. 

⎯ Powiat Jasło - Przebudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – przez budowę Oddziału 

Psychiatrycznego wraz z Poradniami. 

 

Drogi lokalne (powiatowe i gminne) 

⎯ Powiat Sanok - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2212R ul. Okulickiego w Sanoku 

polegająca na przebudowie istniejącego układu komunikacyjnego oraz budowie łącznika 

do obwodnicy w ciągu DK nr 28 Zator – Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, 

budowlami i urządzeniami budowlanymi. 

⎯ Powiat leski - Plan poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg 

wojewódzkich oraz lokalnych dróg bieszczadzkich w latach 2020-2024. 

⎯ Powiat leski - Poprawa infrastruktury mostowej w ciągu dróg powiatowych na terenie 

powiatu leskiego. 

⎯ Powiat leski - Plan poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej bieszczadzkich dróg 

lokalnych w powiecie leskim na  lata 2020-2024. 

⎯ Poseł na Sejm RP - Kazimierz Moskal - 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 - 

Budowa łącznika autostradowego w powiecie ropczycko- sędziszowskim. 

⎯ Gmina Brzozów - Przebudowa drogi gminnej nr 115537R na długości 2 750 m. 
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⎯ Gmina Jaśliska - Plan poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg 

powiatowych w latach 2020-2024 ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych 

i chodników w obszarach zabudowanych. 

⎯ Gmina Jaśliska - Realizacja zadań związanych z usuwaniem szkód w infrastrukturze drogi 

powiatowej na trasie Jaśliska – Czeremcha – Granica Państwa – Certizne, powstałych 

wskutek powodzi w 2020 r. 

⎯ Powiat Jasło - Przebudowa dojazdów do projektowanego terminalu Jasło – Towarowa 

(przeładunek biomasy i kontenerów). 

⎯ Powiat Niżański - Plan poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg 

wojewódzkich w latach 2020-2024 oraz strategicznych drogach powiatowych ważnych 

z punktu widzenia rozwoju regionu. 

⎯ Gmina Przeworsk - Budowa i przebudowa wspólnych dróg gminnych wraz z infrastrukturą 

techniczną gminy Przeworsk i miasta Przeworska – drogi nr: 110826R, 110827R, 

110411R. 

⎯ Gmina Miejska Przeworsk - Budowa mostu oraz drogi zbiorczej do Szpitala Rejonowego 

w Przeworsku. 

⎯ Gmina Miasta Dębica - Tworzenie infrastruktury dla rozwoju gospodarczego poprzez 

kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębicy – w pobliżu linii kolejowej 

i zjazdu z autostrady A4. 

⎯ Powiat Rzeszowski - Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1432R Dynów 

(ul Bartkówka) – Sielnica - Bachórzec, wraz z budową mostu na rzece San oraz budową 

i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych 

w mieści Dynów. 

⎯ Gmina i Miasto Ulanów  - Budowa mostu na rzece San w miejscowości Bieliny 

gm. Ulanów. 

 

Transport publiczny 

⎯ Powiat Jasło - Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do wykonywania przewozów 

w zbiorowym transporcie publicznym w Województwie Podkarpackim. 

⎯ Gmina Miasta Dębica - Utworzenie multimodalnego dworca przesiadkowego w Dębicy. 

⎯ Miasto Stalowa Wola - Wzmocnienie potencjału gospodarczego Miasta Stalowa Wola 

poprzez modernizację lotniska w Turbii wraz z budową zaplecza technicznego. 

⎯ Gmina i Miasto Ulanów - Budowa terminala LHS w Hucie Deręgowskiej wraz z budową 

łącznika z drogą S-19. 

⎯ Stowarzyszenie MOF Jarosław - Przeworsk - Budowa i modernizacja infrastruktury 

energetycznej oświetlenia drogowego oraz budynków użyteczności publicznej na terenie 

gmin MOF  Jarosław- Przeworsk. 

⎯ Poseł na Sejm RP - Kazimierz Moskal - Budowa nowej linii kolejowej nr 166 Dębica – 

Jasło - Budowa nowego dworca kolejowego w m. Ropczyce. 

 

Edukacja 

⎯ Miasto Łańcut - Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3. 

⎯ Powiat Brzozowski - Budowa nowego budynku dydaktycznego warsztatów szkolnych 

w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie wraz z wyposażeniem. 

⎯ Gmina Ropczyce - Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną 

w m. Ropczyce – Witkowice.  
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Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

⎯ Gmina Rymanów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Podkarpacia – gminne projekty 

wodociągowe. 

⎯ Gmina Dydnia - Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej 

w Gminie Dydnia. 

⎯ Gmina Solina - Ochrona Wód Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego przed 

zanieczyszczeniami. 

⎯ Gmina Olszanica - Rozbudowa sieci kanalizacyjno – wodociągowych w gminach 

bieszczadzkich. 

⎯ Gminy Jaśliska - Budowa i rozbudowa sieci wodno – ściekowej na obszarach Natura 2000 

Beskidu Niskiego województwa podkarpackiego. 

⎯ Poseł na Sejm RP - Fryderyk Kapinos - Studnia głębinowa i sieć na odcinku studnia 

głębinowa – stacja uzdatniania wody dla miasta Mielca. 

⎯ Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie - Budowa i modernizacja istniejących 

gminnych sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej z terenu województwa 

podkarpackiego. 

⎯ Związek Gmin Dorzecza Wisłoki - Zapewnienie ilościowego i jakościowego 

zapotrzebowania na wodę w regionie Związku. 

 

2. W uzupełnieniu listy 37 projektów, Zarząd Województwa Podkarpackiego 

pismem znak RP–II.410.62.2020.AM z dnia 26 sierpnia 2020 r. przekazał kolejne 

19 fiszek opracowanych na podstawie konsultacji społecznych:  

 

− Instalacja odzysku energii z frakcji energetycznej odpadów (RDF, pre-RDF) w Stalowej 

Woli. 

− Budowa Stacji termicznego spalania odpadów w Przemyślu. 

− Budowa infrastruktury turystycznej wokół zbiorników wodnych Jeziora Solińskiego 

i Myczkowieckiego. 

− Budowa Stacji Narciarskiej na Stokach Jasła. 

− Zagospodarowanie głównego szlaku turystycznego od Kąt w Beskidzie Niskim do 

Wołosatego. 

−  Budowa Podkarpackiego Muzeum Lotnictwa. 

−  Rozbudowa Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Muzeum I wojny 

Światowej i czynu niepodległościowego.   

−  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. 
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−  Budowa mostu na Rzece San łączącego drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 884 

(ulicę Sanocką z ulicą Grunwaldzką). 

−  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 łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie. 

− Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej w Przemyślu leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 

(Zator – Przemyśl – granica państwa). 

 

2.1. Ponadto zgłoszono również inicjatywy do utworzenia instrumentów systemowych na 

poziomie kraju z obszaru turystyki, kultury, usuwania skutków powodzi:  

 

Turystyka:  

⎯ Powiat leski - Utworzenie i budowa Podkarpackiego Centrum Sportów w województwie 

podkarpackim (na terenie powiatu bieszczadzkiego). 

⎯ Gmina Olszanica - Rozszerzenie zakresu projektu pn. Utworzenie i budowa 

Podkarpackiego Centrum Sportów w województwie podkarpackim (na terenie powiatu 

bieszczadzkiego) na sąsiedni powiat leski, gmina Olszanica – wspierając lokalne 

inicjatywy rozbudowy infrastruktury sportowo-turystycznej takich jak Budowa Centrum 

Turystyki Aktywnej i Sportu ,BIESZCZAD-ski". 

⎯ Fundacja DABAR Gmina Cisna Gmina Komańcza - Wzmocnienie atrakcyjności 

turystycznej i gospodarczej regionu poprzez dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze łączące 

tradycje religie i ludzi. Szlak Wielkich Polaków - Papież i Kardynał. 

⎯ Gmina Bukowsko - Rewitalizacja wyciągu narciarskiego w Karlikowie wraz z niezbędną 

infrastrukturą.  

⎯ Gmina Bukowsko - Infrastruktura dróg multifunkcyjnych na obszarze ZAT w tym 

rowerostrada Solina – Zakopane. 

⎯ Sejmik Województwa Podkarpackiego - Adam Tomasz Drozd - Utworzenie i budowa 

Podkarpackiego Centrum Sportów w województwie podkarpackim z wykorzystaniem 

istniejącej infrastruktury na terenie 3 powiatów: sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego.  

⎯ Gmina Zagórz - Utworzenie i budowa Podkarpackiego Centrum Sportów w województwie 

podkarpackim (na terenie powiatu bieszczadzkiego) - rozszerzenie zakresu rzeczowego 

projektu o budowę infrastruktury sportowej w zakresie uprawiania sportów zimowych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą w Zagórzu (powiat sanocki).  

⎯ Zagłębie Ambitnej Turystyki - Budowa sieci głównych połączeń dla transportu rowerowego 

w województwie podkarpackim.  

⎯ Zagłębie Ambitnej Turystyki - Utworzenie i Budowa Zagłębia Ambitnej Turystyki 

w Beskidzie Niskim.  

⎯  Zagłębie Ambitnej Turystyki - Zaplanowanie i utworzenie przedsięwzięć małej retencji 

z funkcją rekreacyjną oraz atrakcji innowacyjnej turystyki w oparciu o instalacje 

gospodarki wodnej, na rzekach Osława, Wisłok, Jasiołka.  

⎯  Zagłębie Ambitnej Turystyki - Utworzenie sieci lokalnych obiektów małej infrastruktury 

rekreacyjnej i turystycznej: małe baseny odkryte, park wodny Dukla, wieże widokowe.  
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⎯  Zagłębie Ambitnej Turystyki - Przygotowanie infrastruktury - drogi, oczyszczalnie 

ścieków, media, zasilanie energetyczne dla sieci 12-24 campów młodzieżowych oraz 

hoteli wielofunkcyjnych.  

⎯  Utworzenie i budowa Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich - 

"8 Element" w Ustrzykach Dolnych, oraz infrastruktury towarzyszącej w ramach 

Podkarpackiego Centrum Sportów w województwie podkarpackim (na terenie powiatu 

bieszczadzkiego). 

⎯  Wspieranie lokalnych inicjatyw samorządowych w zakresie inwestycji w infrastrukturę 

sportową i turystyczną służących rozwojowi regionu oraz zwiększaniu potencjału 

i wzbogaceniu oferty turystycznej w Bieszczadach:  

1/ Budowa Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu Bieszczad-SKI - Gmina Olszanica;  

2/ Budowa Stacji Narciarskiej na Górze Jasło - Gmina Cisna.  

⎯  Miasto Stalowa Wola - Rozbudowa basenów krytych wraz z nadaniem nowych funkcji 

rehabilitacyjnych, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacją 

kompleksu basenów odkrytych.  

⎯  Gmina Miejska Przemyśl - Nadsańskie Bulwary - szlak pieszo rowerowy i wodny. 

⎯  Poseł na Sejm RP - Fryderyk Kapinos - Szlak Rowerowy - Puszcza Sandomierska.  

⎯  Gmina Miasta Dębica - Rozwój i wzmocnienie potencjału bazy sportowej w Dębicy.  

⎯ Gmina Miejska Jarosław - Centrum Przesiadkowe Turystyki Rowerowo - Kajakowej 

w Jarosławiu nad rzeką San.  

 

Kultura:  

⎯ Gmina Sanok - Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej w Strachocinie na 

terenie Gminy Sanok.  

⎯ Gmina Sanok - Utworzenie wioski solowarskiej w Tyrawie Solnej na terenie Gminy Sanok.  

⎯ Gmina Zagórz - Zagórz, dawny zespół klasztorny Karmelitów Bosych (XVIII w.): 

kompleksowa rewaloryzacja ruin budynku kościoła oraz zabudowań klasztornych. 

 

Straty popowodziowe: 

⎯ Realizacja zadań związanych z usuwaniem szkód w infrastrukturze komunalnej szczebla 

gminnego i powiatowego na terenie województwa podkarpackiego powstałych w wyniku 

powodzi w 2020 r. 

⎯ Realizacja zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi powstałej w 2020 r. na 

wodach i urządzeniach wodnych administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 

3. Pismem znak RP–II.410.62.2020.AM z dnia 31 sierpnia 2020 r. do MFiPR została 

przekazana modyfikacja fiszki projektu „Zagospodarowanie głównego szlaku 

turystycznego od Kąt w Beskidzie Niskim do Wołosatego” obejmująca podział projektu na 

zakres związany z zagospodarowaniem szlaku na terenie województwa podkarpackiego 

i małopolskiego oraz zakres związany z poprawą bezpieczeństwa w Bieszczadach. W jej 

wyniku utworzone zostały dwie fiszki: 

 

− Zagospodarowanie głównego szlaku turystycznego od Kąt w Beskidzie Niskim do 

Wołosatego - Zagospodarowanie Głównego Szlaku Beskidzkiego w Podkarpaciu 

i Małopolsce. 
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− Zagospodarowanie głównego szlaku turystycznego od Kąt w Beskidzie Niskim do 

Wołosatego - Poprawa bezpieczeństwa w Bieszczadach. 

 

4. 10 projektów przekazane do MFiPR przez Zarząd Województwa Podkarpackiego 

pismem znak RR-I.043.146.2020.JS z dnia 10 września 2020 r.  

 

− 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. 

− Rozbudowa drogi krajowej nr 28 w tym zjazd S19 Miejsce Piastowe - obwodnica 

Sanoka. 

− Doprowadzenie infrastruktury kolejowej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych 

przy wschodniej obwodnicy miasta Przemyśla. 

− Modernizacja linii kolejowej I-101 Munina Werchrata. 

− Budowa drogi ekspresowej S74. 

− Budowa nowych węzłów autostradowych na autostradzie A4 na DW 986 w Ostrowie 

i DW 987 w Czarnej Sędziszowskiej. 

− Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębowie. 

− Modernizacja gospodarki wodno ściekowej dla aglomeracji Mielec. 

− Podkarpackie Centrum Badawczo-Rozwojowe Balneologii. 

− Budowa infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, budowa Centrum 

Sportów Wodnych i renowacja obiektu Tarnobrzeskiego Domu Kultury. 

 

5. 4 projekty przekazane do MFiPR przez Zarząd Województwa Podkarpackiego 

pismem znak znak RR-I.043.181.2020.EB z dnia 30 września br. 

 

− Rozbudowa Wydziału Elektrotechniki i Informatyki budowa Budynku Katedry 

Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej. 

− Budynek Zespołu Naukowo - Dydaktycznych Laboratoriów Modernizacji i Eksploatacji 

Budynków Użyteczności Publicznej w warunkach Pandemii Wirusowych i Bakteryjnych 

Politechniki Rzeszowskiej. 

− 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. 

− Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technologii Lotniczych i Kosmicznych Politechniki 

Rzeszowskiej. 

 


