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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

NA LATA 2007 – 2013

projekt



Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego 
w celu tworzenia nowych miejsc pracy 

przy poszanowaniu i zachowaniu 
dziedzictwa przyrodniczego 

i kulturowego regionu.



Cele szczegółowe 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

2. Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i 
międzynarodowym

3. Ochrona środowiska naturalnego

4. Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych 
i dziedzictwa kulturowego

5. Tworzenie warunków wielofunkcyjnego rozwoju wsi



Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 

Priorytet I:      Wzrost innowacyjności i wspieranie  
przedsiębiorczości w regionie

Priorytet II Rozwój infrastruktury transportowej
Priorytet III Rozwój turystyki
Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne
Priorytet V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 
Priorytet VI Rozwój infrastruktury lokalnej 
Priorytet VII Rozwój infrastruktury społecznej
Priorytet VIII   Pomoc techniczna



Priorytet I
Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości 

w regionie
Cel główny:

Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa 
podlaskiego

Działania:
1.1 Rozwój innowacyjności
1.2 Wspieranie przedsiębiorczości

Typy projektów:
Tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych 

technologicznie
Tworzenie parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych
Tworzenie korzystnych i konkurencyjnych warunków infrastrukturalnych, sprzyjających m.in. 

pozyskiwaniu krajowych i zagranicznych inwestorów przedsięwzięć produkcyjno-usługowych o 
wysokim poziomie technologii i organizacji produkcji



Rewitalizacja historycznych obiektów miejskich, obszarów poprzemysłowych 
i powojskowych prowadząca do udostępnienia ich pod inwestycje zwiększające poziom 
innowacyjności w województwie (np.: parki technologiczne, centra obsługi inwestora, centra 
promocji itp.)
Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorców; dotacje pomostowe dla nowopowstałych 
przedsiębiorców; dostosowanie infrastruktury przedsiębiorstw do wymogów ochrony 
środowiska; tworzenie i dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych, inwestycyjnych 
i gwarancyjnych dla przedsiębiorców/ przedsiębiorstw.

Beneficjentami priorytetu mogą być:

Podmioty zarządzające parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi i inkubatorami 
technologicznymi oraz inne instytucje wspierające przedsiębiorczość, innowacyjność i rozwój 
biznesu, szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność na terytorium województwa podlaskiego, osoby rozpoczynające działalność 
gospodarczą, instytucje prowadzące fundusze pożyczkowe, inwestycyjne, gwarancyjne itp.

Poziom dofinansowania:

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 
65% kwalifikujących się wydatków

Priorytet I - c.d.



Priorytet II 
Rozwój infrastruktury transportowej

Cel główny:

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez 
unowocześnianie infrastruktury transportowej wpływającej na rozwój regionu

Działania realizowane w ramach priorytetu:
2.1.Rozwój transportu drogowego
2.2.Rozwój transportu lotniczego
2.3.Rozwój transportu publicznego
2.4.Rozwój transportu kolejowego

Typy projektów:
Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich stosownie do największych istniejących i 
prognozowanych natężeń ruchu oraz ich znaczenia w obsłudze obszarów rozwoju społeczno –
gospodarczego; 
Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych mających znaczenie dla funkcjonowania 
zagospodarowania województwa; 
Budowa i przebudowa infrastruktury towarzyszącej w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i ochrony środowiska



Wybudowanie docelowego podlaskiego lotniska regionalnego; modernizacja lotnisk lokalnych; 
modernizacja i przystosowanie lotnisk sportowo-sanitarnych w zakresie umożliwiającym 
nieregularną komunikację lotniczą.
Budowa i modernizacja ulic w miastach o znaczeniu regionalnym, w tym budowa obwodnic miast, 
wiaduktów i innych drogowych obiektów inżynieryjnych; 
Budowa, adaptacja, rozbudowa, wykonanie robót remontowych lub przebudowa infrastruktury 
pomocniczej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu publicznego; 
Budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury transportu publicznego połączona 
z zakupem sprzętu (włączając w to zakup taboru).
Roboty remontowe linii kolejowych; 
Modernizacja infrastruktury kolejowej o znaczeniu regionalnym; 
Budowa, rozbudowa, wykonanie robót remontowych lub przebudowa infrastruktury pomocniczej 
służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu kolejowego (parkingi, 
urządzenia do sterowania ruchem kolejowym, infrastruktura służąca obsłudze pasażerów np.: 
dworce, poczekalnie), a także zakupu sprzętu transportu kolejowego (zakup taboru).

Beneficjentami priorytetu mogą być:
Jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego, służby ratownicze, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku, 
PKP.

Poziom dofinansowania:
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 90% 
kwalifikujących się wydatków

Priorytet II – c.d.



Priorytet III 
Rozwój turystyki

Cel główny:
Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego

Typy projektów:
Rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej i gastronomicznej; 
Rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym budowa i 
modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych; 
Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z rozwojem funkcji leczniczo – wypoczynkowych; 
Opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej; 
Przygotowanie i realizacja programów rozwoju i promocji lokalnych oraz regionalnych produktów 
turystycznych.

Beneficjentami priorytetu mogą być:
Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania 
jednostek samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych, kościoły i związki wyznaniowe.

Poziom dofinansowania: 
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 90% 
kwalifikujących się wydatków



Priorytet IV
Społeczeństwo Informacyjne

Cel główny:
Upowszechnienie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie 

dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego.

Typy projektów:
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym systemu łączności 
teleinformatycznej dla potrzeb struktur administracji publicznej wszystkich szczebli i dla gospodarki 
oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu
Rozwój komunikacji i poprawa dostępu do informacji publicznej, gospodarki elektronicznej (e-
business) oraz publicznych i komercyjnych e-usług, ze szczególnym uwzględnieniem 
wyrównywania dysproporcji w dostępie do sieci i e-usług na obszarach wiejskich i w małych 
miastach

Beneficjentami priorytetu mogą być:
Jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, jednostki zaliczane do sektora finansów 
publicznych

Poziom dofinansowania: 
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% 
kwalifikujących się wydatków



Priorytet V
Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Cel główny:
Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne 

zmniejszające negatywne skutki cywilizacji.

Typy projektów:
Poprawa jakości powietrza
Poprawa zaopatrzenia w wodę
Minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzenie systemu ich odzyskiwania i             

unieszkodliwiania
Zapobieganie powodziom
Wsparcie zarządzania ochroną środowiska
Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków i systemów zagospodarowania odpadów
Budowa systemów służących ochronie środowiska

Beneficjentami priorytetu mogą być:
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, organizacje 
pozarządowe, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Poziom dofinansowania:
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% 
kwalifikujących się wydatków



Priorytet VI   
Rozwój infrastruktury lokalnej

Cel główny:
Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów słabiej 

rozwiniętych

Typy projektów:
Budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym
Elektryfikacja obszarów wiejskich
Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody oraz urządzeń do 
odprowadzania i oczyszczania ścieków
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz przeciwdziałanie powodziom

Beneficjentami priorytetu mogą być:
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia 
i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki zaliczane do sektora finansów 
publicznych, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Poziom dofinansowania: 
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 90% 
kwalifikujących się wydatków



Priorytet VII
Rozwój infrastruktury społecznej

Cel główny:
Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez poprawę jakości 

infrastruktury społecznej

Działania realizowane w ramach priorytetu:
Działanie 7.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej
Działanie 7.3. Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Typy projektów:
Budowa, rozbudowa i modernizacja szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, 
szkół wyższych prowadzących działalność dydaktyczną, naukową i badawczo-rozwojową (np. 
pomieszczenia dydaktyczne, biblioteki, laboratoria, wyposażenie oraz inne obiekty służące 
prowadzeniu działalności naukowej i badawczej, obiekty sportowe, campusy).
Modernizacja i rozbudowa obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia i wyposażenia ich 
w odpowiedni sprzęt medyczny, 
Zakup systemów informatycznych i sprzętu komputerowego poprawiających zarządzanie w 
placówkach medycznych budowa i modernizacja obiektów na potrzeby centrów powiadamiania 
ratunkowego i centrów ratowniczych.



Ochrona i konserwacja obiektów dziedzictwa kulturowego
Konserwacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, archiwów, rewaloryzacja i rewitalizacja 
historycznych zespołów miejskich, poprzemysłowych o wartości historycznej na cele 
kulturalne
Projekty dotyczące opracowania i utworzenia systemów informacji kulturalnej, w tym 
nowoczesnej sieci informacji internetowej.

Beneficjentami priorytetu mogą być:
Jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, 
związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, 
Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące usługi medyczne na rzecz społeczności lokalnej 
w publicznym systemie ochrony zdrowia, kościoły i związki wyznaniowe.

Poziom dofinansowania: 
Działanie 7.1. - Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 
maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków
Działanie 7.2. - Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 
maksymalnie 90% kwalifikujących się wydatków
Działanie 7.3. - Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 
maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków

Priorytet VII – c.d.



Priorytet VIII 
Pomoc techniczna

Cel główny:
Wsparcie instytucji uczestniczących we wdrażaniu Regionalnego Programu 

Operacyjnego w województwie podlaskim

Priorytet realizowany będzie poprzez działania:
Działanie 8.1 Wsparcie procesu wdrażania RPO
Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne

Typy projektów:
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wdrażania programu
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów końcowych oraz ostatecznych 
odbiorców (beneficjentów)
Działania informacyjne i promocyjne, dotyczące wykorzystania funduszy strukturalnych w 
ramach RPO
Ewaluacja skuteczności podejmowanych w ramach programu działań oraz analizy i badania 
dotyczące skuteczności procesu zarządzania programem

Beneficjenci:
Instytucja Zarządzająca RPO,
Jednostki uczestniczące w zarządzaniu RPO



Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
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Dziękuję za uwagę

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych


