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W edług danych Eurostatu 
pięć wyżej wymienionych 
regionów generuje tylko ok. 

40 proc. średniego produktu narodo-
wego brutto (PNB, liczonego parytetem 
siły nabywczej)1 i stanowi zwarty prze-
strzennie obszar szacowany na ok. 32 
proc. powierzchni Polski.
Z analizy powyższych danych wynika, 
że słuszny jest cel strategiczny polityki 
rozwoju Polski Wschodniej zapisany 
w „Strategii rozwoju społeczno-go-
spodarczego Polski Wschodniej do 
roku 2020”2. Cel ten zakłada osiąg-
nięcie wzrostu poziomu kohezji go-
spodarczej, społecznej i terytorialnej 
całej Polski Wschodniej oraz każdego 
z jej województw w poszerzonej już 
do 27 państw Unii Europejskiej. Spój-
ność gospodarcza (ekonomiczna) z re-
guły mierzona jest za pomocą wskaź-
nika produktu krajowego brutto per 
capita. W latach 2007–2020 zgodnie 
z prognozami ma odnotowywać trend 
wzrostowy.
Komisja Europejska zgodnie ze strategią 
lizbońską stoi na stanowisku, że należy 
wspierać regiony najbardziej zaniedba-
ne, najbiedniejsze, ale rokujące proroz-
wojowo.
W związku z powyższym w „Nowej 
Perspektywie Finansowej 2007–2013” 
spowodowano powstanie odrębne-
go programu pomocowego w celu 
stworzenia szans rozwojowych dla 
wyżej wymienionych województw, 
tj. Program Operacyjny Rozwój Polski 
Wschodniej.
Czy istnieje realna szansa na rozwój 
tych regionów? Odpowiedź wydaje się 
oczywista. Jak najbardziej tak! A służy 

temu jeden z programów pomocowych 
Unii Europejskiej, tj. PO RPW.

Cel główny PO RPW

Dokument strategiczny pod nazwą: Pro-
gram Operacyjny Rozwój Polski Wschod-
niej został przyjęty przez Radę Ministrów 
30 października 2007 r. 2 października 
2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej 
KE Danuta Hübner podpisała decyzję 
Komisji Europejskiej przyjmującą do re-
alizacji PO Rozwój Polski Wschodniej. 
Program ten stanowi dodatkowy element 
wsparcia z funduszy strukturalnych, który 
wzmocni działanie innych programów 
na obszarze pięciu następujących woje-
wództw: warmińsko-mazurskiego, podla-
skiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz 
świętokrzyskiego. 
Celem głównym Programu Operacyj-
nego Rozwój Polski Wschodniej jest: 
„przyspieszenie tempa rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego Polski Wschod-
niej w zgodzie z zasadą zrównoważo-
nego rozwoju”.
Cel nawiązuje do wyzwania, jakie stoi 
przed pięcioma najsłabiej rozwiniętymi 
terenami Polski w zakresie konkurencyj-

ności i spójności z regionami kraju i Unii 
Europejskiej. Ponadto odnosi się także 
bezpośrednio do celu głównego Krajo-
wego Programu Reform przedstawiające-
go działania Rządu RP planowanych do 
podjęcia dla zdynamizowania realizacji 
strategii lizbońskiej. Celem głównym KPR 
jest „utrzymanie wysokiego tempa wzro-
stu gospodarczego, sprzyjającego tworze-
niu nowych miejsc pracy z zachowaniem 
zasad zrównoważonego rozwoju”.
Cele fundamentalne PO RPW:
I.  Podniesienie atrakcyjności inwestycyj-

nej wschodnich regionów Polski.
II.  Ograniczenie stopy bezrobocia.
Cel główny programu osiągany będzie 
przez realizację celów szczegółowych, 
którymi są:
1.  Stymulowanie rozwoju konkurencyj-

nej gospodarki opartej na wiedzy.
2.  Zwiększenie dostępu do interne-

tu szerokopasmowego w Polsce 
Wschodniej.

3.  Rozwój wybranych funkcji metropo-
litalnych miast wojewódzkich.

4.  Poprawa dostępności i jakości powią-
zań komunikacyjnych województw 
Polski Wschodniej.

5.  Zwiększenie roli zrównoważonej tu-
rystyki w gospodarczym rozwoju ma-
kroregionu.

6.  Optymalizacja procesu wdrażania 
PO Rozwój Polski Wschodniej.

Jakie działania objęte 
zostaną wsparciem 

finansowym?
Wsparciem finansowym w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

WOJCIECH BUgAJSKI 

Polska Wschodnia to nazwa pięciu najbiedniejszych regionów w Unii Europejskiej. 
W skład tak sformułowanej „nieformalnej grupy” wchodzą województwa: 
podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie oraz warmińsko-mazurskie.

Program Operacyjny  
Rozwój Polski Wschodniej
Szansa i wyzwanie

Cele PO RPW

Podniesienie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej

Ograniczenie 
stopy 

bezrobocia

Źródło: Opracowanie własne, por. PO RPW, www.mrr.gov.pl
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Wschodniej objęte zostaną działania, 
które co do zasady powinny generować 
następujące rezultaty:
1.  Zwiększenie atrakcyjności inwesty-

cyjnej Polski Wschodniej.
2.  Rozwój wybranych funkcji metropo-

litalnych miast wojewódzkich.
3.  Poprawę dostępności oraz jakości 

infrastruktury województw Polski 
Wschodniej.

Wykresy przedstawiają sposób, w jaki 
planowane jest wydatkowanie środ-
ków finansowych zagwarantowanych 
w PO Rozwój Polski Wschodniej. Należy 
wspomnieć, iż najwięcej projektów tzw. 
kluczowych planowane jest do realizacji 
w województwie lubelskim, następnie 
w podlaskim, dalej w podkarpackim, zaś 
relatywnie najmniej projektów zostało 
przewidzianych do przeprowadzenia 
w województwie warmińsko-mazur-
skim oraz świętokrzyskim. W styczniu 
2008 r. Elżbieta Bieńkowska (minister 
rozwoju regionalnego) podjęła decyzję 
o weryfikacji projektów znajdujących 
się na tzw. liście indykatywnej PO RPW. 
Przedmiotowa weryfikacja nic nie zmie-
niła na ww. liście.

Źródła finansowania  
PO RPW

Projekty realizowane w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej będą współfinansowane 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz z budżetu państwa 

oraz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego. Zakłada się, iż współfi-
nansowanie ze środków tzw. krajowych 
będzie się odbywać na zasadach ogól-
nych odnoszących się do Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.3 
Środki finansowe można podzielić 
w następujący sposób:
1.  Środki finansowe ogółem: 2 675,05 

mln euro.
2.  Wkład EFRR: 2 273,79 mln euro, 

w tym środki specjalne: 992,19 mln 
euro4.

3.  Środki krajowe publiczne: 401,26 
mln euro

Pięć wspominanych województw 
może liczyć na wsparcie ze strony 
Unii Europejskiej do 85 proc. kosz-
tów kwalifikowanych projektów 
planowanych do realizacji w latach 
2007–2013. Jest to niebagatelna 
szansa na dokonanie skoku cywili-
zacyjnego dla wyżej wymienionych 
regionów i okoliczność, która może 
już nigdy się nie powtórzyć. Należy 
jednak pamiętać, że województwa 
ściany wschodniej otrzymują potęż-
ny zastrzyk finansowy, który może 
przynieść dobre owoce, wszakże pod 
warunkiem sensownej alokacji przy-
znanych środków finansowych. gra 

idzie o rozwój społeczno-ekonomicz-
ny na długie lata. Rzecz w tym, aby 
dokonać właściwego wyboru zadań 
inwestycyjnych, których wdrożenie 
jest realistyczne, a nie tylko klarowne 
politycznie. Finansowane będą tylko 
dobre projekty, które dają rękojmię 
dodatniej stopy zwrotu z inwestycji.

Wybrane projekty 
planowane do realizacji 

w ramach PO RPW
1.  Infrastruktura społeczeństwa infor-

macyjnego w Polsce Wschodniej 
– beneficjentem będzie pięć woje-
wództw: lubelskie, podkarpackie, 
podlaskie, warmińsko-mazurskie 
oraz świętokrzyskie. Za koordynację 
przygotowania projektu i dokumen-
tacji technicznej odpowiada Minister 
Rozwoju Regionalnego.

2.  Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 
– beneficjentem będzie pięć woje-
wództw: lubelskie, podkarpackie, 
podlaskie, warmińsko-mazurskie 
oraz świętokrzyskie. Za koordynację 
przygotowania projektu i dokumen-
tacji technicznej odpowiada Minister 
Rozwoju Regionalnego.

3.  Campus Uczelniany Akademii Świę-
tokrzyskiej – beneficjentem będzie 
województwo świętokrzyskie, zaś 
podmiotem odpowiedzialnym za re-
alizację projektu będzie jedna z szyb-
ko rozwijających się uczelni w na-
szym kraju, Akademia Świętokrzyska 
imienia Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach (a w zasadzie już Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy im. 
Jana Kochanowskiego w Kielcach).

4.  Kielecki Inkubator Technologiczny – 
beneficjentem będzie województwo 
świętokrzyskie, natomiast podmio-
tem odpowiedzialnym za implemen-
tację projektu gmina Kielce.

5.  Utworzenie Regionalnego Cen-
trum Naukowo-Technologicznego 
w województwie świętokrzyskim 
– beneficjentem będzie wojewódz-
two świętokrzyskie, zaś podmiotem 
odpowiedzialnym za realizację tego 
projektu – Świętokrzyskie Centrum 

Wkład EFRR Środki krajowe publiczne Środki finansowe łącznie Wkład EFFR/Środki 
finansowe łącznie 

2 273,79 mln euro 401,26 mln euro 2 675,05 mln euro 85 proc.

Źródło: Opracowanie własne.

StRUktURa ŚRodkóW FinanSoWych PRzEznaczonych  
do dyStRybUcji W Ramach Po RPW

analiza PodziałU tzW. dUżych PRojEktóW na WojEWództWa zE Ściany 
WSchodniEj na PodStaWiE „indykatyWnEgo PlanU inWEStycyjnEgo 

PRogRamU oPERacyjnEgo RozWój PolSki WSchodniEj na lata 2007–2013”

Rozkład projektów kluczowych w podziale na województwa
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Innowacji i Transferu Technologii Sp. 
z o.o. w Kielcach.

6.  Promocja Polski Wschodniej – bene-
ficjentem będzie pięć województw: 
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 
warmińsko-mazurskie oraz święto-
krzyskie. Za koordynację przygoto-
wania projektu i dokumentacji tech-
nicznej odpowiada Minister Rozwoju 
Regionalnego.

7.  Budowa i uruchamianie Podlaskiego 
Parku Przemysłowego – beneficjen-
tem będzie województwo podlaskie, 
natomiast podmiotem odpowiedzial-
nym za realizację projektu Urząd 
Miejski w Czarnej Białostockiej.

8.  Utworzenie Centrum Badawczo-
Rozwojowego Napędów Lotni-
czych przy WSK PZL-Rzeszów Spół-
ka Akcyjna – beneficjentem będzie 
województwo podkarpackie, zaś 
podmiotem odpowiedzialnym za 
realizację projektu WSK PZL-Rze-
szów SA.

9.  Warmińsko-Mazurskie Centrum ge-
netyki Molekularnej – beneficjentem 
będzie województwo warmińsko-
mazurskie, natomiast podmiotem 
odpowiedzialnym za realizację pro-
jektu Nucleagena Spółka z o.o.

10.  Budowa gmachu Naukowo-Dy-
daktycznego Biotechnologii – be-
neficjentem będzie województwo 
lubelskie, zaś podmiotem odpo-
wiedzialnym za realizację projektu 
– Katolicki Uniwersytet Lubelski 
imienia Jana Pawła II.

11.  Uruchomienie kompleksu nauko-
wo-dydaktycznego ZALESIE – Re-
gionalne centra innowacji i transferu 
technologii produkcji, przetwarza-
nia oraz marketingu w sektorze rol-
no-spożywczym. Beneficjentem bę-
dzie województwo podkarpackie, 
zaś podmiotem odpowiedzialnym 
za realizację projektu Uniwersytet 
Rzeszowski.

12.  Rozbudowa bazy dydaktycznej 
– campusu PWSW w Przemyślu. 
Beneficjentem będzie wojewódz-
two podkarpackie, zaś podmiotem 
odpowiedzialnym Państwowa Wyż-
sza Szkoła Wschodnioeuropejska 
w Przemyślu.

13.  Modin II – Modernizacja i rozbudo-
wa infrastruktury edukacyjno-ba-
dawczej Politechniki Świętokrzy-
skiej w Kielcach. Beneficjentem 
będzie województwo świętokrzy-
skie, natomiast podmiotem od-
powiedzialnym za realizację tego 

projektu – Politechnika Święto-
krzyska w Kielcach.

14.  Przygotowanie terenów pod inwe-
stycje „Track-Wschód”. Beneficjen-
tem będzie województwo war-
mińsko-mazurskie, a podmiotem 
odpowiedzialnym za wdrożenie 
projektu gmina Olsztyn.

15.  Budowa i rozbudowa trakcji tro-
lejbusowej w Lublinie. Benefi-
cjentem będzie województwo 
lubelskie. Podmiotem odpowie-
dzialnym za realizację projektu 
będzie Miasto Lublin.

16.  Budowa systemu integrującego 
transport publiczny miasta Rzeszo-
wa i okolic. Beneficjentem będzie 
województwo podkarpackie, nato-
miast podmiotem realizującym pro-
jekt – gmina Rzeszów.

17.  Rozwój systemu komunikacji 
publicznej w Kieleckim Obsza-
rze Metropolitalnym. Benefi-
cjentem będzie województwo 
świętorzyskie. Podmiotem od-
powiedzialnym za wdrożenie 
projektu – miasto Kielce.

18.  Modernizacja i rozwój zintegrowa-
nego systemu transportu zbioro-
wego w Olsztynie. Beneficjentem 
będzie województwo warmińsko-
-mazurskie, zaś podmiotem odpo-
wiedzialnym za realizację projektu 
– gmina Olsztyn.

Korelacja PO Rozwój 
Polski Wschodniej 
z PO Infrastruktura 

i Środowisko

1.  Budowa obwodnicy Jarosławia w cią-
gu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice 
– Korczowa. Beneficjentem będzie 
województwo podkarpackie, zaś 
podmiotem odpowiedzialnym za 
realizację projektu – generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
oddział w Rzeszowie.

2.  Obwodnica wschodnia miasta Ol-
sztyna. Beneficjentem będzie wo-
jewództwo warmińsko-mazurskie, 
natomiast podmiotem odpowie-

Instytucje zarządzające i wdrażające PO RPW

Instytucją Zarządzającą dla PO RPW jest Minister Rozwoju Regionalnego, który odpo-
wiada za skuteczność, efektywność i prawidłowość zarządzania oraz wdrażania pro-
gramu. Obowiązki instytucji zarządzającej programem pełni obecnie Departament 
Koordynacji Programów Regionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Instytucja zarządzająca powierza realizację części zadań instytucji pośredniczącej. In-
stytucją Pośredniczącą PO RPW jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), 
która odpowiada za: monitorowanie przygotowania projektów indywidualnych (od 
pre-umowy do umowy o dofinansowanie), przeprowadzenie naboru wniosków o do-
finansowanie, podpisanie umów o dofinansowanie, weryfikację wniosków o płatność; 
kontrolę realizacji projektów; działania informacyjne i promocyjne oraz monitorowanie 
i ewaluację realizacji osi priorytetowych. Obowiązki instytucji pośredniczącej w ramach 
PARP pełnią:
n  Zespół Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki (osie priorytetowe: I, II)
n  Zespół Projektów Infrastrukturalnych (osie priorytetowe: III, IV i V)

Kto może uzyskać dotacje?

W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej projekty realizować będą: 
n  szkoły wyższe; 
n  jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem; 
n  jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych; 
n  jednostki badawczo-rozwojowe, w tym jednostki Polskiej Akademii Nauk; 
n  przedsiębiorcy; 
n  organizacje pozarządowe; 
n  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; 
n  instytucje ważne z punktu widzenia rozwoju regionalnego, w tym: 
 l  urzędy statystyczne, biura planowania przestrzennego; 
 l  organizacje turystyczne; 
 l  instytucje otoczenia biznesu i innowacji (agencje i fundacje rozwoju 

regionalnego i lokalnego, kluby biznesu, centra obsługi inwestorów, izby 
gospodarcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, parki 
przemysłowe; inkubatory przedsiębiorczości);

n  instytucja zarządzająca programem oraz instytucja pośrednicząca i inne instytucje 
wyznaczone do wdrażania programu; 

n  organy administracji rządowej.
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dzialnym za wdrożenie projektu 
– gmina Olsztyn.

Ważne podkreślenia są również projek-
ty infrastrukturalne dotyczące rozbudo-
wy drogi wojewódzkiej nr 746 w woje-
wództwie lubelskim, jak również liczne 
zadania inwestycyjne polegające 
na odciążeniu komunikacji dro-
gowej w aglomeracji lubelskiej 
poprzez budowę obwodnic 
w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 746 i 835 (odcinek: Lublin 
– Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa 
– Przeworsk – Kańczuga – Dy-
nów – grabownica Starzeńska).
3.  Budowa obwodnic czy też 

przebudowa lub przedłużenie 
ulic w miastach województwa 
podlaskiego oraz warmińsko- 
-mazurskiego.

Niezwykle interesująco przed-
stawiają się planowane projekty 
infrastrukturalne w wojewódz-
twie świętokrzyskim. Prowadzo-
ne będą następujące zadania 
inwestycyjne:
n  budowa północnej obwodnicy Jędrze-

jowa w ciągu drogi krajowej nr 78;
n  przejście dla pieszych w Starachowi-

cach w ciągu drogi krajowej nr 42;
n  budowa obwodnicy Wąchocka w cią-

gu drogi krajowej nr 42;
n  przebudowa drogi wojewódzkiej nr 

765 na odcinku Chmielnik – Staszów 
– Osiek;

n  likwidacja barier rozwojowych – most 
na Wiśle z przebudową drogi woje-
wódzkiej nr 764 z otwarciem komu-
nikacyjnym na kierunku Rzeszów 
– Kielce;

n  budowa obwodnicy Końskich na dro-
dze wojewódzkiej nr 728.5

Wdrożenie wyżej wymienionych zadań 
inwestycyjnych poprawi stan społeczno- 
-ekonomiczny województw. Woje-
wództwa: świętokrzyskie, warmińsko-

mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkar-
packie są co prawda najuboższe wśród 
regionów Wspólnoty Europejskiej, tym 
niemniej żadne inne województwa nie 
otrzymały takiej szansy.
Planowane projekty należy ocenić 
pozytywnie. Są spójne, korelują z pro-
gramami strategicznymi państwa (Na-
rodowymi Strategicznymi Ramami 
Odniesienia, Programem Operacyj-
nym Infrastruktura i Środowisko oraz 
programami regionalnymi).
Najważniejsze jednak osiągnięcie kohezji 
w celu wspólnej realizacji zamierzonych 

celów na linii strona rządowa – władze 
samorządowe – organizacje ekologiczne. 
gra toczy się bowiem o wspólne dobro, 
warto więc uczynić wszystko, aby osiąg-
nąć sukces.

Uwierzmy, że można

PO RPW jest wielką szansą dla 
pięciu najuboższych regionów 
w naszym kraju. Zarówno wo-
jewództwo świętokrzyskie, pod-
laskie, podkarpackie, lubelskie 
i warmińsko-mazurskie dzięki 
temu programowi mogą sta-
nąć na nogi, tylko trzeba w to 
uwierzyć. Program ten stanowi 
swego rodzaju platformę, która 
może spowodować, że regiony 
te mogą, ba powinny wskoczyć 
do innej ligi. Czy tak się stanie? 
Odpowiedź na to pytanie dziś 
nie jest jednoznaczna. Należy 
uczynić wszystko, aby tak się 
stało. Należy wykorzystać poja-

wiające się niepowtarzalne możliwości. 
W chwili obecnej nie stać nas na grzech 
zaniechania. 
Wykreowanie właściwego wizerunku 
jako miejsca atrakcyjnego pod wzglę-
dem ekonomicznym i inwestycyjnym 
przyczyni się na poziomie regionalnym, 
jak również międzynarodowym do 
zwiększenia bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, które zazwyczaj oddzia-
łują na wzrost ofert pracy. 
W konsekwencji wszystkie te działania 
przynoszą wzrost gospodarczy i przyczy-
niają się do lepszego postrzegania strony 
rządowo-samorządowej, czyli osób, od 
których społeczeństwo oczekuje, wyma-
ga i będzie w przyszłości popierać za two-
rzenie dobrej polityki. To znaczy takiej, 
dzięki której każdej osobie żyjącej w tak 
pięknym kraju jak Polska będzie się żyło 
dostatnio i szczęśliwie. Czy tak się stanie? 
Wierzę, że tak.  n

zarówno strona rządowa, jak 
i władze samorządowe muszą 

przygotować dobrej jakości 
projekty, aby alokacja środków 
finansowych przeznaczonych 

na wsparcie w ramach Po RPW 
osiągnęła istotny wolumen, 

dzięki któremu nastąpi znacząca 
przemiana wizerunku pięciu 

omawianych regionów. 
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Przypisy:

1  http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
2  op. cit., str.44.
3   Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. usta-

nawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1260/1999., op.cit.

4   Kwota 992,19 mln euro stanowi „środki specjalne, które Rada Euro-
pejska przeznaczyła na wsparcie pięciu województw: lubelskiego, 
podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego oraz warmińsko-
mazurskiego”.

5   Por. „Indykatywny Plan Inwestycyjny Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007–2013”.

Podział ilościowy projektów kluczowych 
w poszczególnych województwach
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