Załącznik 1. Działania Samorządu Województwa Podlaskiego podejmowane w kierunku realizacji
celów Strategii w układzie celów strategicznych i operacyjnych.

1.
1.1.

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna gospodarka
Cel operacyjny 1.1. Rozwój przedsiębiorczości

Tabela 1.1. Działania Samorządu Województwa Podlaskiego podejmowane w kierunku realizacji
celu operacyjnego 1.1 w 2014 roku1
Główni realizatorzy
działań

Charakter
działania

Departament
Europejskiego
Funduszu Społecznego

Dofinansowanie
podejmowania
działalności
gospodarczej

Wojewódzki Urząd
Pracy w Białymstoku

Dofinansowanie
podejmowania
działalności
gospodarczej

Źródło finansowania:
(fundusz/program/plan
rozwojowy)
Europejski Fundusz
Społeczny/
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki:
Działanie 6.1
Działanie 6.2
Działanie 8.1
Działanie 7.2

Fundusz Pracy/

Kwota
wydatków
(w tys. zł)
6.1 – 33 173,8
6.2 – 9 405,0
8.1 – 12 944,1
7.2 – 3 975,8

Liczba
podmiotów
objętych
wsparciem
6.1 – 1 192
6.2 – 310
8.1 – 209
7.2 - 18

Łącznie:
59 498,8*
(50 573,9 – EFS,
8 924,9 – budżet
państwa).
32 421,7

Podlaska Strategia
Zatrudnienia do 2015 roku/

1 678
W tym 1 192
EFS
i
486
FP

Podlaski Regionalny Plan
Działań na rzecz Zatrudnienia
na 2014 r.
Środki POKL

91 920,5

OGÓŁEM:

2 206

*Wydatki stanowią kwotę udzielonej pomocy publicznej, w której zawiera się zarówno wsparcie finansowe jak i doradcze.
Źródło: Opracowanie własne.

1.2.

Cel operacyjny 1.2. Wzrost innowacyjności podlaskich przedsiębiorstw

Tabela 1.2. Działania Samorządu Województwa Podlaskiego podejmowane w kierunku realizacji
celu operacyjnego 1.2 w 2014 roku2
Główni
realizatorzy
działań
Departament
Rozwoju
Regionalnego

1

Charakter
działania
Zainicjowanie prac
nad opracowaniem
Planu rozwoju
przedsiębiorczości
w oparciu o
inteligentne
specjalizacje

Źródło finansowania:
(fundusz/program/plan
rozwojowy)

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Liczba podmiotów
objętych wsparciem

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Działania Samorządu Województwa Podlaskiego na podstawie programów, planów rozwojowych, komponentów
programów ponadregionalnych i krajowych i innych dokumentów.
2 Działania Samorządu Województwa Podlaskiego na podstawie programów, planów rozwojowych, komponentów
programów ponadregionalnych i krajowych i innych dokumentów.

1

Główni
realizatorzy
działań

Departament
Wdrażania
Regionalnego
Programu
Operacyjnego

Charakter
działania
województwa
podlaskiego na
lata 2015–2020+.
Tworzenie i rozwój
infrastruktury
dostosowanej do
potrzeb
przedsiębiorstw
zaawansowanych
technologicznie,
tworzenie centrów,
tworzenie
powiązań
kooperacyjnych.

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego:
Oś Priorytetowa I. Wzrost
innowacyjności i
wspieranie
przedsiębiorczości w
regionie:
Działanie 1.1. Tworzenie
warunków dla rozwoju
innowacyjności

18 514,6
(całkowita
wartość
podpisanej
umowy
15 027, 0
(wartość
dofinansowania)
(14 814,9 – w tym
wartość
dofinansowania z
EFRR)
166 391, 7
(całkowita
wartość
podpisanych
umów, w 2014 r.
nie zawarto
nowych umów w
tym obszarze –
kontynuowano
realizację
podpisanych w
2010 r.)
65 622,86
(całkowita
wartość
podpisanych
umów)
25 726,65
(wartość
dofinansowania,
w tym
21 868 wartość
dofinansowania z
EFRR)
7 061,2 (6 002,1 –
EFS, 1 059,1 –
Budżet Państwa).

Departament
Wdrażania
Regionalnego
Programu
Operacyjnego

Ułatwienie
przedsiębiorcom
dostępu do
kapitału
zewnętrznego w
postaci tworzenia i
dokapitalizowania
funduszy
pożyczkowych i
poręczeniowych.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego:
Oś Priorytetowa I. Wzrost
innowacyjności i
wspieranie
przedsiębiorczości w
regionie:
Działanie 1.3 Wsparcie
instytucji otoczenia
biznesu

Departament
Wdrażania
Regionalnego
Programu
Operacyjnego

Zwiększanie
potencjału
innowacyjnego
przedsiębiorstw

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego:
Oś Priorytetowa I. Wzrost
innowacyjności i
wspieranie
przedsiębiorczości w
regionie:
Działanie 1.4. Wsparcie
inwestycyjne
przedsiębiorstw

Departament
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Rozwój współpracy
sfery nauki i
przedsiębiorstw w
zakresie transferu
wiedzy i
wzmocnienia
powiązań sfery B+R
z
przedsiębiorstwami

OGÓŁEM:
Źródło: Opracowanie własne.

2

Źródło finansowania:
(fundusz/program/plan
rozwojowy)

Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
Priorytet VIII. Regionalne
kadry gospodarki
Poddziałanie 8.2.1.
Wsparcie dla współpracy
sfery nauki i
przedsiębiorstw

91 198,66

Liczba podmiotów
objętych wsparciem

1
Liczba przedsiębiorstw, które
skorzystały z infrastruktury
parków naukowotechnologicznych, parków
przemysłowych i
inkubatorów
technologicznych:
11

150
Liczba pożyczek/ gwarancji
udzielonych w ramach
programu

23
Liczba utworzonych miejsc
pracy (liczba etatów brutto):
365,5
Liczba projektów z zakresu
bezpośredniego wsparcia
inwestycyjnego dla MŚP:
63

 Liczba doktorantów,
którzy otrzymali
stypendia naukowe –
105;
 Liczba osób, które
ukończyły udział w
stażach lub szkoleniach
praktycznych w podziale
na:
o pracowników
przedsiębiorstw w
jednostkach
naukowych – 273
o pracowników
naukowych w
przedsiębiorstwach
– 53
24/431

1.3.

Cel operacyjny 1.3. Rozwój kompetencji do pracy i wsparcie aktywności
zawodowej mieszkańców regionu

Tabela1.3. Działania Samorządu Województwa Podlaskiego podejmowane w kierunku realizacji celu
operacyjnego 1.3 w 2014 roku3
Główni
realizatorzy
działań
Departament
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Departament
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Charakter
działania
Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz
wspieranie
aktywności
zawodowej w
regionie

Wyrównanie szans
edukacyjnych i
zapewnienie
wysokiej jakości
usług edukacyjnych
świadczonych w
systemie oświaty

Źródło finansowania:
(fundusz/program/plan
rozwojowy)
Europejski Fundusz
Społeczny/ Program
Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI. Rynek pracy
otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa
dostępu do zatrudnienia
oraz wsparcie aktywności
zawodowej w regionie
Działanie 6.2 Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości
i samo zatrudnienia
Działanie 6.3. Inicjatywy
lokalne na rzecz
podnoszenia poziomu
aktywności zawodowej na
obszarach wiejskich.
Europejski Fundusz
Społeczny/ Program
Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji
w regionie
Działanie 9.1 Wyrównanie
szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych
Działanie 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego
Działanie 9.4 Wysoko
wykwalifikowane kadry
systemu oświaty
Działanie 9.6
Upowszechnienie uczenia
się dorosłych

Kwota
wydatków
(w tys. zł)
6.1 – 77 565,4
6.2 – 12 355,5
6.3 – 0,00

Liczba
podmiotów/osób
objętych wsparciem





Łącznie: 89 920,9
zł (76 432,7 – EFS,
13 488,1 – budżet
państwa).



9.1 – 27 500,0
9.2 – 23 793,4
9.4 – 2 548,3
9.6 – 6 823,6




Łącznie: 60 665,3
(51 565,5 – EFS, 9
099,7 budżet
państwa).










3

Bezrobotni – 8 758
Nieaktywni
zawodowo – 3 109
Zatrudnieni – 290
Przedsiębiorstwa –
423 (w tym mikro –
314, małe – 93,
średnie – 15 i duże
– 1)

Bezrobotni – 790
Nieaktywni
zawodowo – 11
574
Zatrudnieni – 3 168
Dzieci w wieku 3-5
l. (uczestnictwo w
formach edukacji
przedszkolnej) –
193
Ośrodki
wychowania
przedszkolnego –
159
Szkoły
podstawowe – 164
Osoby dorosłe
uczestniczące w
kształceniu
ustawicznym –
1332
Dorośli
korzystający
doradztwa
zawodowego i
edukacyjnego – 83
Nauczyciele
korzystający z
doskonalenia
zawodowego – 823

Działania Samorządu Województwa Podlaskiego na podstawie programów, planów rozwojowych, komponentów
programów ponadregionalnych i krajowych i innych dokumentów.

3

Główni
realizatorzy
działań

Charakter
działania

Źródło finansowania:
(fundusz/program/plan
rozwojowy)

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Liczba
podmiotów/osób
objętych wsparciem


Wojewódzki
Urząd Pracy

Aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych:
 przyznawanie
bezrobotnym
środków na
działalność
gospodarczą,
 pośrednictwo
pracy,
 poradnictwo i
informacja
zawodowa,
 szkolenia,
 staże,
 przygotowanie
zawodowe w
zakładach
rzemieślniczych,
 aktywizacja
młodych w
ramach działań
OHP,
organizacja
przygotowania
zawodowego
młodocianych
pracowników
zatrudnionych w
zakładach
rzemieślniczych na
umowę o pracę w
celu przygotowania
zawodowego
zawodowe

„Podlaski regionalny plan
działań na rzecz
zatrudnienia na rok 2014”
PRIORYTET I. Wzrost
zatrudnienia
Fundusz Pracy
Budżet Państwa

116 441,30
(wydatki ze
środków
Funduszu Pracy
na wszystkie
formy wsparcia
realizowane przez
wojewódzki i
powiatowe urzędy
pracy (PUP)



1 931,7 (wydatki
Budżetu Państwa
na aktywizację
zawodową
młodzieży uczącej
się i bezrobotnej
w ramach działań
OHP)



51 413,7 (wydatki
na FP na
organizacje
przygotowania
zawodowego
młodocianych
pracowników)

319 123,9

OGÓŁEM:









Liczba oddolnych
inicjatyw
społecznych - 46
środki na
działalność
gospodarczą
przyznane dla
bezrobotnych –
486 (FP), 1192
(EFS)
refundacja kosztów
utworzenia
stanowiska pracy –
1212 (PUP)
szkolenia - 1 957
(PUP)
poradnictwo i
informacja
zawodowa (w
ramach CIiPKZ
WUP) - 9 996 osób
zatrudnienie
subsydiowane –
2 555 osoby (PUP)
staże dla
bezrobotnych 8
119 osób (PUP),
pośrednictwo,
poradnictwo,
warsztaty, kursy 25 347 osób
młodych (OHP)
przygotowanie
zawodowe w
zakładach
rzemieślniczych 2
827 osób (Izba
Rzemieślnicza i
Przedsiębiorczości),

833/86 118

Źródło: Opracowanie własne.

1.4.

Cel operacyjny 1.4. Kapitał społeczny jako katalizator procesów rozwojowych

Tabela 1.4. Działania Samorządu Województwa Podlaskiego podejmowane w kierunku realizacji celu
operacyjnego 1.4 w 2014 roku4
Główni
realizatorzy
działań
Departament
Kultury i
4

Charakter działania

Program współpracy
Samorządu Województwa

Źródło
finansowania:
(fundusz/progr
am/plan
rozwojowy)
Budżet
Województwa

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Liczba
podmiotów/partnerstw
objętych wsparciem

4 541,91
(kwota

Liczba umów zawartych z
organizacjami pozarządowymi

Działania Samorządu Województwa Podlaskiego na podstawie programów, planów rozwojowych, komponentów
programów ponadregionalnych i krajowych i innych dokumentów.

4

Główni
realizatorzy
działań
Dziedzictwa
Narodowego
(koordynacja)

Departament
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
(koordynacja)

Departament
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

5

Charakter działania

Źródło
finansowania:
(fundusz/progr
am/plan
rozwojowy)

Podlaskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2014 roku:
 dotacje na realizację
zadań publicznych
należących do Samorządu
Województwa, zlecane
organizacjom
pozarządowym.

Program “Podlaskie Otwarte
do 2020 roku”
(trwają konsultacje
dokumentu)
Program zakłada spójny plan
priorytetów i działań, które
doprowadzą do realizacji
przyjętej wcześniej Strategii do
2020 r. w celu OTWARTE.
Cele operacyjne programu:

Liczba
podmiotów/partnerstw
objętych wsparciem

wydatkowana
na dotacje w
ramach
podpisanych
umów)

w zakresie zadań publicznych
należących do Samorządu
Województwa:
 obszar kultury – 351
 sport – 406
 obszar ochrony zdrowia
– 13
 obszar polityki
społecznej (ROPS) – 126
 obszar ekologii – 16
 obszar turystyki – 13

Wiele źródeł
finansowania,
m.in. fundusze
europejskie,
dotacje rządowe

Program w
trakcie
opracowywani
a. Planowany
termin
przyjęcia przez
Sejmik
Województwa
Podlaskiego –
październik
2015

Europejski
Fundusz
Społeczny/
Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki
Priorytet VIII.
Rozwój
pracowników i
przedsiębiorstw
w regionie
Poddziałanie
8.1.3
Wzmacnianie
lokalnego
partnerstwa na
rzecz
adaptacyjności,

665,3 (w tym
Budżet
Państwa – 99,8
i EFS – 565,5)

I. Rozwój współpracy
międzynarodowej i
transgranicznej, zwłaszcza z
Białorusią, państwami bałkańskimi
i innymi państwami wschodnimi,
II. Tworzenie dobrych warunków
dla rozwoju przedsiębiorczości
opartej o lokalny potencjał
kulturowy i kreatywny,
III. Rozwój kapitału społecznego
poprzez zwiększenie poziomu
partycypacji obywateli
województwa w tworzeniu i
realizacji polityk publicznych oraz
integrację środowisk wewnątrz
województwa.

Kontynuowanie wsparcia
inicjatyw podejmowanych na
poziomie lokalnym i
regionalnym przez związki
pracodawców i związki
zawodowe, mające na celu
zwiększanie zdolności
adaptacyjnych pracowników i
przedsiębiorców, w
szczególności w zakresie:
organizacji pracy,
form świadczenia pracy,
promocji podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,
godzenia życia zawodowego i
prywatnego.
Kontynuacja projektów z lat
poprzednich.

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Razem: 925
Program
w trakcie opracowywania.
Planowany termin przyjęcia
przez Sejmik Województwa
Podlaskiego –
październik 2015

Liczba partnerstw (sieci
współpracy) zawiązanych na
szczeblu lokalnym lub
regionalnym – 4

Główni
realizatorzy
działań
Departament
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Wojewódzki
Urząd Pracy w
Białymstoku

6

Charakter działania

RPOWP 2014-2020, Priorytet IX
Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja
społeczna i kształtowanie
kapitału społecznego
Rozwój Lokalny Kierowany
przez Społeczność jest nowym
instrumentem terytorialnym,
zapewniającym wzrost
partycypacji społecznej w
realizacji lokalnych strategii
rozwoju. Instrument ma
ułatwić społecznościom
lokalnym podejmowanie
działań rozwojowych przy
współudziale lokalnych
partnerów publicznych,
społeczno-gospodarczych i
mieszkańców danego obszaru.
Podstawą narzędzia RLKS jest
możliwość realizacji
zintegrowanych i
wielosektorowych strategii
rozwoju lokalnego,
zaprojektowanych z
uwzględnieniem lokalnych
potrzeb i potencjału.
„Podlaski regionalny plan
działań na rzecz zatrudnienia
na rok 2014”
PRIORYTET V. Rozwój
lokalnych partnerstw i dialogu
społecznego na rzecz rynku
pracy.
Działanie 1. ROZWÓJ
POROZUMIEŃ NA RZECZ
ZATRUDNIENIA I ROZWOJU
ZASOBÓW LUDZKICH W
REGIONIE.
Zadanie 1.2. Partnerstwo
lokalne na rzecz promocji
zatrudnienia oraz rozwoju
zasobów ludzkich.
Wojewódzki Urząd Pracy w
Białymstoku zainicjował
powołanie w 2013 roku
„Partnerstwa lokalnego na
rzecz promocji zatrudnienia
oraz rozwoju zasobów ludzkich
w województwie podlaskim”.
Celem partnerstwa jest
promocja zatrudnienia i
rozwoju zasobów ludzkich w
województwie podlaskim
poprzez wymianę informacji,
inicjowanie i realizację

Źródło
finansowania:
(fundusz/progr
am/plan
rozwojowy)
Europejski
Fundusz
Społeczny/
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Podlaskiego
Priorytet IX
Rozwój lokalny
Działanie 9.1
Rewitalizacja
społeczna i
kształtowanie
kapitału
społecznego

Nie dotyczy

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Liczba
podmiotów/partnerstw
objętych wsparciem

28,96 tys.EUR

10
Liczba wybranych do realizacji
Lokalnych Strategii Rozwoju
do 2017 roku

Nie dotyczy

Liczba spotkań w ramach
partnerstwa – 2,
Liczba podmiotów
zaangażowanych w
partnerstwo - 30

Główni
realizatorzy
działań

Departament
Społeczeństwa
Informacyjneg
o

Charakter działania

przedsięwzięć, promowanie i
rozwijanie kształcenia
ustawicznego i zawodowego w
regionie oraz wspieranie
działań na rzecz rozwoju usług
poradnictwa zawodowego i
informacji zawodowej oraz
upowszechnianie dobrych
praktyk służących rozwojowi
rynku pracy.
Program Rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego
Województwa Podlaskiego do
roku 2020 „e-Podlaskie”
Program przewiduje realizację
działań i monitorowanie
wskaźników w 5 obszarach: eadministracja, e-biznes, ezdrowie, e-edukacja i sieci
teleinformatyczne. Zakłada się
realizację Programu przez
podmioty z terenu całego
województwa podlaskiego
oraz finansowanie z różnych
źródeł, w tym z regionalnych
programów operacyjnych
województwa podlaskiego.
OGÓŁEM:

Źródło
finansowania:
(fundusz/progr
am/plan
rozwojowy)

Częściowo z
budżetu
Województwa
Podlaskiego oraz
RPOWP 20072013 i RPOWP
2014-2020

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Liczba
podmiotów/partnerstw
objętych wsparciem

e-zdrowie:
4 935,0 tys. zł
w tym wartość
dofinansowani
a:
4 194 tys. zł -

e- zdrowie – 38
e-administracja: 138

zgodnie z
ostatnim
zatwierdzonym
wnioskiem o
płatność za okres
do 08.04.2014)

10 142,21

1131/4

Źródło: Opracowanie własne.

1.5.
2.

Cel operacyjny 1.5. Efektywne korzystanie z zasobów naturalnych
Tabela 1.5. Działania Samorządu Województwa Podlaskiego podejmowane w kierunku
realizacji celu operacyjnego 1.5 w 2014 roku5

Główni
realizatorzy
działań
Departament
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

5

Charakter
działania
Tworzenie i
rozwój
infrastruktury
wytwarzania lub
dystrybucji energii
ze źródeł
odnawialnych, w
szczególności
wiatru, wody,
energii
geotermalnej,

Źródło finansowania:
(fundusz/program/plan
rozwojowy)

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Liczba podmiotów
objętych
wsparciem/wskaźniki
produktu/rezultatu

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich/
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013:
Oś 3. Jakość życia na
obszarach wiejskich i
różnicowanie gospodarki
wiejskiej

Nie dotyczy
(nabór wniosków w
procedurze konkursowej
rozpoczęto w listopadzie
2014 r.)

Nie dotyczy
(nabór wniosków w
procedurze konkursowej
rozpoczęto w listopadzie
2014 r.)

Działania Samorządu Województwa Podlaskiego na podstawie programów, planów rozwojowych, komponentów
programów ponadregionalnych i krajowych i innych dokumentów.
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Główni
realizatorzy
działań

Departament
Wdrażania
Regionalnego
Programu
Operacyjnego

Departament
Wdrażania
Regionalnego
Programu
Operacyjnego

8

Charakter
działania

Źródło finansowania:
(fundusz/program/plan
rozwojowy)

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

słońca, biogazu
albo biomasy.
Wsparcie
kierowane do
gmin w 2014 r.
obejmowało
dodatkowe
kryterium selekcji,
wymagające aby
na terenie
powiatu, na
obszarze którego
jest położona
gmina, w której
planowana jest
realizacja
operacji,
znajdowały się:
park narodowy
(lub otulina, jeżeli
została
wyznaczona) albo
park
krajobrazowy (lub
otulina, jeżeli
została
wyznaczona), albo
rezerwat przyrody
(lub otulina, jeżeli
została
wyznaczona), albo
obszar
chronionego
krajobrazu, albo
obszar Natura
2000)
Nabór wniosków
w trybie konkursu
zamkniętego z
Działania 5.2.
Rozwój lokalnej
infrastruktury
ochrony
środowiska
(Wykorzystanie
odnawialnych
źródeł energii na
produkcję energii
na własne
potrzeby)

321. Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności
wiejskiej

Europejski Fundusz
Rozwoju regionalnego/
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 20072013:
Oś Priorytetowa V.
Rozwój infrastruktury
ochrony środowiska
Działanie 5.2 Rozwój
lokalnej infrastruktury
ochrony środowiska

75 914,51 (wartość
dofinansowania)

Kontraktowanie
projektów
złożonych w
odpowiedzi na
nabór wniosków
prowadzony w
okresie od 31
sierpnia do 31

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego/
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego:
Oś Priorytetowa V.
Rozwój infrastruktury
ochrony środowiska

43 353,21 (wartość
zatwierdzonych
wniosków o płatność)

Liczba podmiotów
objętych
wsparciem/wskaźniki
produktu/rezultatu

58 (podpisanych umów)

Dodatkowa moc
zainstalowana energii ze
źródeł odnawialnych:
2,42 MW

Główni
realizatorzy
działań

Charakter
działania
października 2012
roku (energia
odnawialna:
słoneczna) w
ramach
„mechanizmu
elastyczności” –
przeznaczenie
dostępnych
środków na
dofinansowanie
projektów
znajdujących się
na liście
rezerwowej z
Działania 5.2.
Rozwój lokalnej
infrastruktury
ochrony
środowiska –
energia
odnawialna:
słoneczna.

Źródło finansowania:
(fundusz/program/plan
rozwojowy)

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Działanie 5.2 Rozwój
lokalnej infrastruktury
ochrony środowiska

Liczba podmiotów
objętych
wsparciem/wskaźniki
produktu/rezultatu
Długość wybudowanej
sieci wodociągowej w
ramach projektów:
5,93 km
Długość wybudowanej
sieci kanalizacji
sanitarnej w ramach
projektów:
12,41 km
Liczba nowo
utworzonych lub
zrekultywowanych
wysypisk śmieci w
ramach realizacji
programu:
13
Powierzchnia terenów
zrekultywowanych w
wyniku realizacji
projektów:
16,82 ha

43 353,21

OGÓŁEM:

-

Źródło: Opracowanie własne.

1.6.

Cel operacyjny 1.6. Nowoczesna infrastruktura sieciowa

Tabela 1.6. Działania Samorządu Województwa Podlaskiego podejmowane w kierunku realizacji celu
operacyjnego 1.2 w 2014 roku6
Główni
realizatorzy
działań
Departament
Wdrażania
Regionalnego
Programu
Operacyjnego

6

Charakter działania
Upowszechnienie
stosowania technik
systemu
telekomunikacyjnego
oraz zwiększenie
dostępu do usług
elektronicznych
poprzez rozbudowę
regionalnej
infrastruktury
teleinformatycznej i w
związku z powyższym
wyrównanie
dysproporcji w
dostępie do Internetu
oraz innych
Technologii

Źródło finansowania:
(fundusz/program/plan
rozwojowy)

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Liczba
podmiotów/projektów
objętych wsparciem

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego/
Regionalny Program
Operacyjnych
Województwa
Podlaskiego na lata 20072013
Priorytet IV:
Społeczeństwo
informacyjne

43 198,8
(płatności
zatwierdzone
we wnioskach o
płatność)

 Liczba projektów – 16,
w tym:
 województwo
podlaskie – 2,
 wspólnota
samorządowa – 1,
 organy władzy,
administracji rządowej
– 1,
 MMŚP – 3,
 publiczny zakład opieki
zdrowotnej – 9
 Liczba uruchomionych
PIAP7 –2

Działania Samorządu Województwa Podlaskiego na podstawie programów, planów rozwojowych, komponentów
programów ponadregionalnych i krajowych i innych dokumentów.
7
PIAP – Public Internet Access Point – Punkt Publicznego Dostępu do Internetu.

9

Główni
realizatorzy
działań

Departament
Społeczeństwa
Informacyjnego

Departament
Społeczeństwa
Informacyjnego

10

Charakter działania
Informatycznych
i Komunikacyjnych
wśród mieszkańców w
regionie.
Głównym celem
projektu jest
zapewnienie
infrastruktury
szkieletowodystrybucyjnej
regionalnej sieci NGA
na terenie
województwa
podlaskiego, aby:
1. wyeliminować
nieprawidłowości w
funkcjonowaniu rynku
(brak inwestycji w
infrastrukturę
szerokopasmową,
mimo że byłoby to
efektywne z punktu
widzenia szerszej
perspektywy
ekonomicznej, w
szczególności ze
względu na
pozytywne efekty w
dostępie do wiedzy i
usług elektronicznych,
co skutkuje brakiem
oferty usług dostępu
szerokopasmowego
lub istnieniem
wyłącznie oferty o
nieodpowiednich
warunkach, tj. istotnie
gorszych niż na
obszarach o
efektywnej
konkurencji)
2. zapewnić, by
obszary, które
operatorzy uważają za
nieopłacalne dla
budowy w rozsądnym
okresie sieci NGA,
korzystały ze
znaczącego wpływu
sieci NGA na
gospodarkę i nie
ucierpiały z powodu
nowej przepaści
cyfrowej w zakresie
sieci NGA.
Celem głównym
priorytetu jest
stworzenie możliwość
szerokopasmowego
dostępu do sieci

Źródło finansowania:
(fundusz/program/plan
rozwojowy)

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Liczba
podmiotów/projektów
objętych wsparciem
 Liczba uruchomionych
usług online – 4

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
(EFRR 85%, budżet
państwa 10%, budżet
województwa 5%
wydatków
kwalifikowanych)/
Program Operacyjny
Rozwój Polski Wschodniej
na lata 2007-2013
Oś priorytetowa II.
Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego Działanie
II.1. Sieć szerokopasmowa
Polski Wschodniej
Projekt Sieć
Szerokopasmowa Polski
Wschodniej

EFRR –
16 903,93
Budżet Państwa
– 5 456,99
Budżet
Województwa –
1 176,89

Program Rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego
Województwa

e-zdrowie:
4 935,0, w tym
wartość
dofinansowania:
4 194

e- zdrowie – 38

Główni
realizatorzy
działań

Charakter działania
teleinformatycznych
dla 100% instytucji,
przedsiębiorstw
i mieszkańców
województwa
podlaskiego przy
możliwie najniższym
poziomie cen
szerokopasmowych
usług sieciowych.
Województwo
podlaskie potrzebuje
szerokopasmowych
sieci
teleinformatycznych,
aby jak najszybciej
włączyć się do
powstającego
europejskiego
społeczeństwa
informacyjnego oraz
wspólnego
europejskiego
rynku cyfrowego.
Solidnym i
niezbędnym
fundamentem
zapewnienia
mieszkańcom
województwa
podlaskiego
dostępu do usług
elektronicznych i
zasobów cyfrowych
jest regionalna sieć
światłowodowa.

Źródło finansowania:
(fundusz/program/plan
rozwojowy)

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Podlaskiego do roku 2020
„e-Podlaskie”.

(zgodnie z
ostatnim
zatwierdzonym
wnioskiem o
płatność za
okres do
08.04.2014)

Liczba
podmiotów/projektów
objętych wsparciem

e-administracja: 138

e-administracja
(administracja
samorządowa):
17 221,0 ,
w tym wartość
dofinansowania:
3 502,0
(na podstawie
wniosków o
płatność, stan
na 31.12.2014)

88 892,61

OGÓŁEM:

-

Źródło: Opracowanie własne.

2.
2.1.

Cel strategiczny 2. Powiązania krajowe i międzynarodowe
Cel operacyjny 2.1.
ponadregionalnym

Aktywność

podlaskich

przedsiębiorstw

na

rynku

Tabela 2.1. Działania Samorządu Województwa Podlaskiego podejmowane w kierunku realizacji celu
operacyjnego 2.1 w 2014 roku8

8

Działania Samorządu Województwa Podlaskiego na podstawie programów, planów rozwojowych, komponentów
programów ponadregionalnych i krajowych i innych dokumentów.
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Główni
realizatorzy
działań
Departament
Rozwoju
Regionalnego

Departament
Współpracy z
Zagranicą i
Promocji

Charakter działania
Działania realizowane
przez Referat Obsługi
Inwestorów i Promocji
Gospodarczej
(Centrum Obsługi
Inwestora - COI/ Centrum
Obsługi Inwestora i
Eksportera - COIE)
a) konferencje:
 Wschodni Kongres
Gospodarczy –
Partnerstwo dla
rozwoju
 Podlasie na eksport
b) Instrumenty
informacyjnopromocyjne
prezentujące
potencjał
gospodarczy
Województwa
Podlaskiego
c) baza terenów
inwestycyjnych na
portalu internetowym
COIE
d) promocja
Województwa
Podlaskiego na
różnego rodzaju
spotkaniach
prezentujących
potencjał regionu.

Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego/
Program Operacyjny
Rozwój Polski
Wschodniej 20072013
Priorytet I.
Nowoczesna
gospodarka,
Działanie 1.4
Promocja i
współpraca,
projekt „Tworzenie i
rozwój sieci
współpracy centrów
obsługi inwestora”

a)

Plan Promocji
Województwa
Podlaskiego 2014
(budżet
województwa)

b)

c)

12

Źródło
finansowania:
(fundusz/program/
plan rozwojowy)

Podlaska Marka Roku
- Edycja 2013 to
dziesiąta
jubileuszowa odsłona
konkursu.
Publikacja materiałów
promocyjnych
(wykonanie i zakup
materiałów oraz
koncepcji materiałów
promocyjnych
województwa).
Programy i transmisje
telewizyjne (kronika
województwa).

Kwota
wydatków
(w tys. zł)
496,9 (wartość
wydatków
ogółem
w tym 290,4 WKG ), w tym:
447,2 – EFRR,
49,7 – Budżet
Państwa

oraz
Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego/
Program Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka 20072013,
Oś priorytetowa 6.
Polska gospodarka na
rynku
międzynarodowym
Poddziałanie 6.2.1
Wsparcie dla sieci
centrów obsługi
inwestorów i
sprzedających poza
Polskę,
Projekt systemowy
Ministra Gospodarki,
pod nazwą „Sieć
Centrów Obsługi
Inwestorów i
Eksporterów COIE”

268,7 (ogółem,
w tym: 228,3EFRR, 40,3 –
Budżet
Państwa)

a)

b)
c)
d)
e)

283,9
+
90,0
–
nagrody
przekazan
e
laureatom
228,4
117,2
70,4
4,0

(kwoty podane w
pkt. od a) do e)
odpowiadają
wydatkom na

Liczba przedsięwzięć/
inicjatyw
a)

konferencje
ponadregionalne - 2
b) portal:
www.coi.wrotapodlasia
.pl
c) ulotka
informacyjna
promująca
gospodarczo
Województwo
Podlaskie z
przeznaczeniem dla
potencjalnych
inwestorów
a) ekspertyza nt.
skuteczności
działań
podejmowanych na
rzecz promocji
gospodarczej i
podniesienia
potencjału
inwestycyjnego
regionu
b) analiza dotyczącą
możliwości
biznesowych na
terenach
przeznaczonych
pod inwestycje w
regionie
c) analiza
prezentująca
potencjał
eksportowy
przedsiębiorstw
produkcyjnych i
usługowych z
regionu
d) udział w 3
spotkaniach
promujących region

Przykładowe
działania:
a)
b)

c)
d)

e)

Gala Podlaskiej
marki Roku – 1
Publikacje
materiałów
promocyjnych – 3
Programy,
transmisje TV – 3
Udział w
wydarzeniach – 6
Inne - 2

Główni
realizatorzy
działań

Charakter działania

Departament
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

Departament
Społeczeństw
a
Informacyjneg
o
Departament
Rolnictwa i

13

Promocja podlaskich
produktów na targach i

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Liczba przedsięwzięć/
inicjatyw

konkretne
działanie
wymienione w
kolumnie:
Charakter
działania)

d)

Departament
Edukacji,
Sportu i
Turystyki

Udział w festiwalach,
wydarzeniach,
wystawach,
konkursach (Dlaczego
Kocham Podlaskie,
Festiwal Podróżników
Trzy Żywioły w
Krakowie, Festiwal
Podróżników w
Rzeszowie).
e) Inne (witacze).
a) Wizyty dziennikarzy
krajowych i
zagranicznych.
b) Materiały promocyjne
(dystrybucja).
c) Promocja regionu na
ogólnopolskich i
zagranicznych
imprezach
promocyjnych
(„Matka”,
„GLOBalnie”, Festiwal
Smaków i Podróży).
d) Kampania: „Podlaskie.
Odwieczna potrzeba
natury”:
 portal
www.odkryjpodlask
ie.pl
 parady i udział w
imprezach
promocyjnych,
 wsparcie Centrów
Informacji
Turystycznej,
 kampanie
medialne,
 konferencje.
Publikacja, opracowanie i
kolportaż materiałów
promocyjnych (foldery,
publikacje, roll-up,
potykacze, mapa) oraz
koncepcja strony
internetowej wraz z
aplikacją mobilną na
smartfonywww.podlaskieotwarte.pl
, festiwal
Promocja województwa
na targach
informatycznych CeBIT w
Niemczech

Źródło
finansowania:
(fundusz/program/
plan rozwojowy)

Razem: 793,9

Plan Promocji
Województwa
Podlaskiego 2014
(budżet
województwa)


a)
b)
c)
d)

8,96
25,44
65,61
2 539,56

(kwoty podane w
pkt. od a) do e)
odpowiadają
wydatkom
na
konkretne
działanie
wymienione
w
kolumnie
Charakter
działania)

portal internetowy
– 1,
 udział w imprezach
promocyjnych – 4,
Kampania: „Podlaskie.
Odwieczna potrzeba
natury”:
 parady i udział w
imprezach
promocyjnych – 5,
 kampanie medialne
– 2,
 konferencje – 1.

Razem: 2 639,6

Plan Promocji
Województwa
Podlaskiego 2014
(budżet
województwa)

Plan Promocji
Województwa
Podlaskiego 2014
(budżet
województwa)
Plan Działań
Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich

115,0

7



udział w targach – 1



udział w targach i
konferencjach - 13

7,2

314,6 (ogółem,
w tym: 236,0 –
EFRROW,

Główni
realizatorzy
działań
Obszarów
Rybackich

Charakter działania
konferencjach krajowych i
zagranicznych

Źródło
finansowania:
(fundusz/program/
plan rozwojowy)
na lata 2007-2013
(EFRROW, środki
krajowe)

Kwota
wydatków
(w tys. zł)
78,6 – Budżet
państwa)

4 635,9

OGÓŁEM:

Liczba przedsięwzięć/
inicjatyw

-

Źródło: Opracowanie własne.

2.2.

Cel operacyjny 2.2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Tabela 2.2. Działania Samorządu Województwa Podlaskiego podejmowane w kierunku realizacji celu
operacyjnego 2.2 w 2014 roku9
Główni
realizatorzy
działań
Departament
Rozwoju
Regionalnego

9

Charakter działania

Centrum Obsługi
Inwestora i Eksportera –
COIE - Referat Obsługi
Inwestorów i Promocji
Gospodarczej realizuje
szereg bieżących zadań
mających na celu
przyciągnięcie inwestycji
do Regionu, a także
wsparcie lokalnych
przedsiębiorców w
wejściu na rynki
zagraniczne, tj.
 bieżąca obsługa
zapytań
inwestorskich;
 udzielanie
kompleksowych,
wysokiej jakości i
nieodpłatnych
usług
informacyjnych w
zakresie
niezbędnym do
planowania,
organizowania i
realizacji eksportu
i/lub inwestycji
poza granicami
Polski;
 współpraca z
Wydziałami
Promocji Handlu i
Inwestycji Ambasad
RP;
 współpraca z
instytucjami

Źródło
finansowania:
(fundusz/progra
m/plan
rozwojowy)
Europejski
Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Program
Operacyjny Rozwój
Polski Wschodniej
2007-2013
Priorytet I.
Nowoczesna
gospodarka,
Działanie 1.4
Promocja i
współpraca
projekt „Tworzenie
i rozwój sieci
współpracy
centrów obsługi
inwestora”
oraz
Europejski
Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Program
Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka 20072013,
Oś priorytetowa 6.
Polska gospodarka
na rynku
międzynarodowym
Poddziałanie 6.2.1
Wsparcie dla sieci
centrów obsługi
inwestorów i

Kwota
wydatków
(w tys. zł)
496,9 (ogółem, w
tym: 447,2 – EFRR,
49,7 – Budżet
Państwa)

268,6 (ogółem, w
tym: 228,3 – EFRR,
40,3 – Budżet
Państwa)

Liczba podmiotów
objętych wsparciem
43

204

Działania Samorządu Województwa Podlaskiego na podstawie programów, planów rozwojowych, komponentów
programów ponadregionalnych i krajowych i innych dokumentów.
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Główni
realizatorzy
działań



Departament
Wdrażania
Regionalnego
Programu
Operacyjneg
o

Departament
Współpracy z
Zagranicą i
Promocji
Referat
Promocji
UMWP

15

Charakter działania

Źródło
finansowania:
(fundusz/progra
m/plan
rozwojowy)

działającymi na
rzecz wspierania
przedsiębiorczości;
współpraca z
firmami
działającymi na
terenie
Województwa
Podlaskiego.

sprzedających poza
Polskę,
Projekt systemowy
Ministra
Gospodarki, pod
nazwą „Sieć
Centrów Obsługi
Inwestorów i
Eksporterów COIE”

W ramach priorytetu
przewidziano wsparcie
działań zmierzających
do:
 tworzenia nowych
oraz podnoszenia
jakości istniejących
terenów
inwestycyjnych,
 zintegrowanej
promocji regionu
oraz podniesienia
aktywności
przedsiębiorstw na
rynku
międzynarodowym.

Promocja walorów i
możliwości rozwojowych
województwa to jedno z
zadań wykonywanych
przez Samorząd
Województwa
Podlaskiego na mocy
Ustawy o Samorządzie
Województwa z dnia 5

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Podlaskiego na lata
2007-2013
Priorytet I Wzrost
innowacyjności i
wspieranie
przedsiębiorczości
w regionie;
Działanie 1.2.
Region atrakcyjny
inwestycjom:
 Poddziałanie
1.2.1. Tereny
inwestycyjne
Zaktualizowano
Indykatywny
Wykaz
Indywidualnych
Projektów
Kluczowych w
ramach RPOWP na
lata 2007-2013 wpisanie na listę
podstawową
projektu Gminy
Łapy (Gmina
złożyła wniosek,
który po
pozytywnej ocenie
formalnej i
merytorycznej
został przyjęty do
dofinansowania).
Plan promocji
województwa
podlaskiego na rok
2014;
budżet
województwa
Realizacja działań
zgodna z opisem
celu operacyjnego

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

5 284,3 (wartość
podpisanej umowy,
w tym wartość
dofinansowania
EFRR: 4 752,0
(w okresie
sprawozdawczym nie
były ponoszone
wydatki w ramach
umowy)

Liczba podmiotów
objętych wsparciem

1
(IWIPK - Gmina Łapy
„Zapewnienie dostępu do
terenów inwestycyjnych na
terenie miasta i Gminy
Łapy”)

Przykładowe działania:
xx
a)2 Gala
1 Podlaskiej marki
Roku
4 –1
b) Publikacje
materiałów
9
promocyjnych – 3
,
c) Programy, transmisje TV
– 31
d) Udział w wydarzeniach
–6

Główni
realizatorzy
działań

Charakter działania

czerwca 1998 r. (art. 11
oraz art. 41).
Zadanie obejmuje m.in.:
wykonanie materiałów
promocyjnych,
programy i transmisje
telewizyjne, udział w
wydarzeniach
kulturalnych.

Źródło
finansowania:
(fundusz/progra
m/plan
rozwojowy)

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

2.1. Aktywność
podlaskich
przedsiębiorstw na
rynku
ponadregionalnym.

Liczba podmiotów
objętych wsparciem
e) Inne - 2

8 198,9

OGÓŁEM:
Źródło: Opracowanie własne.

2.3.

Cel operacyjny 2.3. Rozwój partnerskiej współpracy transgranicznej

Tabela 2.3. Działania Samorządu Województwa Podlaskiego podejmowane w kierunku realizacji celu
operacyjnego 2.3 w 2014 roku10
Główni
realizatorzy
działań

Charakter działania
Program “Podlaskie
Otwarte” do 2020 roku
(trwają konsultacje
dokumentu)

Departament
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
(koordynacja)

Departament
Współpracy z
Zagranicą i
Promocji Referat
Promocji
UWMP

Program zakłada spójny
plan priorytetów i
działań, które
doprowadzą do
realizacji przyjętej
wcześniej w Strategii
do 2020 r. w celu
OTWARTE.
Promocja walorów i
możliwości
rozwojowych
województwa.
Zadanie obejmuje
m.in.: wykonanie
materiałów
promocyjnych,
programy i transmisje
telewizyjne, udział w
wydarzeniach
kulturalnych.

Źródło finansowania:
(fundusz/program/plan
rozwojowy)
Wiele źródeł
finansowania, m.in.
fundusze europejskie,
dotacje rządowe

Plan promocji
województwa podlaskiego
na rok 2014,
budżet województwa
Realizacja działań zgodna
z opisem celu
operacyjnego 2.1.
Aktywność podlaskich
przedsiębiorstw na rynku
ponadregionalnym.

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Liczba podmiotów
objętych
wsparciem

Program w
trakcie
opracowywania.
Planowany
termin przyjęcia
przez Sejmik
Województwa
Podlaskiego –
październik
2015

Program w trakcie
opracowywania.
Planowany termin
przyjęcia przez
Sejmik
Województwa
Podlaskiego –
październik 2015

2 149, 1
a)
b)

c)

d)

e)

10

Przykładowe
działania:
Gala Podlaskiej
marki Roku – 1
Publikacje
materiałów
promocyjnych –
3
Programy,
transmisje TV –
3
Udział w
wydarzeniach
–6
Inne - 2

Działania Samorządu Województwa Podlaskiego na podstawie programów, planów rozwojowych, komponentów
programów ponadregionalnych i krajowych i innych dokumentów.

16

Główni
realizatorzy
działań
Departament
Rozwoju
Regionalnego

Charakter działania
Centrum Obsługi
Inwestora i Eksportera
– COIE - Referat Obsługi
Inwestorów i Promocji
Gospodarczej realizuje
szereg bieżących zadań
mających na celu
przyciągnięcie
inwestycji do Regionu,
a także wsparcie
lokalnych
przedsiębiorców w
wejściu na rynki
zagraniczne, tj.
 współpraca z
Wydziałami
Promocji Handlu i
Inwestycji Ambasad
RP;
 współpraca z
instytucjami
działającymi na
rzecz wspierania
przedsiębiorczości;
 współpraca z
firmami
działającymi na
terenie
Województwa
Podlaskiego.

Źródło finansowania:
(fundusz/program/plan
rozwojowy)
Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
Oś priorytetowa 6. Polska
gospodarka na rynku
międzynarodowym
Poddziałanie 6.2.1
Wsparcie dla sieci centrów
obsługi inwestorów i
sprzedających poza
Polskę,
Projekt systemowy
Ministerstwa Gospodarki
pod nazwą „Sieć Centrów
Obsługi Inwestorów i
Eksporterów COIE”

268,7 (ogółem,
w tym: 228,3 –
EFRR,40,3 –
Budżet
Państwa)

2

OGÓŁEM:

2.4.

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Liczba podmiotów
objętych
wsparciem
204

417,8

Cel operacyjny 2.4. Rozwój partnerskiej współpracy międzyregionalnej

Tabela 2.4. Działania Samorządu Województwa Podlaskiego podejmowane w kierunku realizacji celu
operacyjnego 2.4 w 2014 roku11
Główni
realizatorzy
działań
Departament
Rozwoju
Regionalnego

Charakter działania

Regionalny Punkt
Kontaktowy w ramach
Europejskiej Współpracy
Terytorialnej Polska – Litwa
2007-2013

Źródło
finansowania:
(fundusz/progra
m/plan
rozwojowy)
Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

Kwota
wydatków
(w tys. zł)
203,8
(wydatki
poniesione na
obsługę
Regionalnego
Punktu
Kontaktowego)
108 456,912

11

Liczba podmiotów
objętych wsparciem
Liczba projektów z
udziałem partnerów z
woj. podlaskiego – 43,
Liczba podpisanych
umów o
dofinansowanie z
podmiotami z
województwa
podlaskiego - 24

Działania Samorządu Województwa Podlaskiego na podstawie programów, planów rozwojowych, komponentów
programów ponadregionalnych i krajowych i innych dokumentów.
12 25 914,39 EUR przeliczone na PLN zgodnie z średnim rocznym kursem PLN/EUR opublikowanym przez NBP
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html
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Beneficjenci
województwa
podlaskiego

13

Współpraca w ramach
programów transgranicznych
Polska-Białoruś-Ukraina
2007 – 2013:
a) wzrost
konkurencyjności
obszaru
przygranicznego, w
tym poprawa
dostępności
regionu, lepsze
warunki dla
przedsiębiorczości,
rozwój turystyki,
b) poprawa jakości
życia, w tym
ochrona
środowiska w
obszarze
przygranicznym
oraz sprawne i
bezpieczne
granice,
c) współpraca
sieciowa oraz
inicjatywy
społeczności
lokalnych
oraz
Litwa-Polska-Rosja 2007 2013:
a) przyczynianie się
do rozwiązywania
wspólnych
problemów i
wyzwań, w tym
zrównoważone
wykorzystywanie
środowiska oraz
poprawa
dostępności,
b) wspieranie
rozwoju
społecznego,
gospodarczego i
przestrzennego w
tym rozwój
turystyki,
potencjału
ludzkiego poprzez
poprawę
warunków
społecznych,
rządzenia i szans
edukacyjnych,

Europejski
Instrument
Sąsiedztwa i
Partnerstwa
(EISP)

(zakontraktowan
a alokacja z EFRR
dla partnerów z
województwa
podlaskiego)
PL-BY-UA:
28 996,5713

b.d.

W tym z władzami
samorządowymi – 15
(dane wg. stanu na
27.05.2014)

7

b.d.

Kwota płatności na rzecz beneficjentów z województwa podlaskiego w roku 2014 (6 928,36 tys. EUR przeliczone na PLN
zgodnie z średnim rocznym kursem PLN/EUR opublikowanym przez NBP)
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zwiększenie
konkurencyjności
MŚP i rozwój rynku
pracy, wspólne
planowanie
przestrzenne i
społecznoekonomiczne
Brak możliwości
podania
dokładnych kwot
wydatków w
okresie
sprawozdawczym

OGÓŁEM:

Brak możliwości podania
dokładnej liczby inicjatyw
w okresie
sprawozdawczym

Źródło: Opracowanie własne.

2.5.

Cel operacyjny 2.5. Podniesienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności
komunikacyjnej regionu.

Tabela 2.5. Działania Samorządu Województwa Podlaskiego podejmowane w kierunku realizacji celu
operacyjnego 2.5 w 2014 roku14
Główni
realizatorzy
działań

Charakter
działania

Województwo
Podlaskie /
Podlaski Zarząd
Dróg
Wojewódzkich

Projekt z zakresu
rozwoju
infrastruktury
drogowej

Departament
Wdrażania
Regionalnego
Programu
Operacyjnego

Projekty z zakresu
rozwoju
infrastruktury
drogowej

Źródło finansowania:
(fundusz/program/plan
rozwojowy)

Kwota
Wydatków
(w tys. zł.)

Program Operacyjny
Rozwój Polski Wschodniej
Oś Priorytetowa IV.
Poprawa dostępności i
jakości powiązań
komunikacyjnych
województw Polski
Wschodniej
Działanie 4.1.
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego:
Oś Priorytetowa II.
Rozwój infrastruktury
transportowej
Działanie 2.1.

Wartość projektu –
67 087,6, w tym
wartość
dofinansowania –
50 574,7

Wartość
zatwierdzonych
wniosków o
płatność –
168 030,1

Liczba
podmiotów
objętych
wsparciem

1

3
Długość nowych
dróg
wybudowanych w
wyniku realizacji
programu:
0,54 km
Długość
zrekonstruowanych
dróg w wyniku
realizacji
programu:
18,73 km
Oszczędność czasu
na nowych i
zrekonstruowanych
drogach w
przewozach

14

Działania Samorządu Województwa Podlaskiego na podstawie programów, planów rozwojowych, komponentów
programów ponadregionalnych i krajowych i innych dokumentów.
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Główni
realizatorzy
działań

Charakter
działania

Źródło finansowania:
(fundusz/program/plan
rozwojowy)

Liczba
podmiotów
objętych
wsparciem

Kwota
Wydatków
(w tys. zł.)

pasażerskich i
towarowych:
2 183 459,66
euro/rok
Biuro Inwestycji /
Departament
Wdrażania
Regionalnego
Programu
Operacyjnego

Projekt z zakresu
rozwoju
transportu
lotniczego

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego:
Oś Priorytetowa II.
Rozwój infrastruktury
transportowej
Działanie 2.2.

W dn. 14.01.2014
Zarząd
Województwa
Podlaskiego podjął
decyzję o
rezygnacji z
budowy lotniska
regionalnego

W dn. 14.01.2014
Zarząd
Województwa
Podlaskiego podjął
decyzję o
rezygnacji z
budowy lotniska
regionalnego

235 117,7

3

OGÓŁEM:
3.

Źródło: Opracowanie własne.

3.

Cel strategiczny 3. Jakość życia

3.1.

Cel operacyjny
demograficznych

3.1.

Zmniejszenie

negatywnych

skutków

problemów

Tabela 3.1. Działania Samorządu Województwa Podlaskiego podejmowane w kierunku realizacji celu
operacyjnego 3.1, w 2014 roku15
Główni
realizatorzy
działań
Departament
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Charakter
działania
Wyrównywanie
szans
edukacyjnych i
zapewnienie
wysokiej jakości
usług
edukacyjnych
świadczonych w
systemie oświaty;
upowszechnienie
kształcenie
ustawiczne osób
dorosłych.

OGÓŁEM:

Źródło finansowania:
(fundusz/program/plan
rozwojowy)

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Europejski Fundusz
Społeczny/
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i
kompetencji w regionach
Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszenie nierówności
w stopniu
upowszechnienia edukacji
przedszkolnej

9.1.1 –7 698,3

7 698,3

Liczba
osób/podmiotów
objętych
wsparciem
159 - Liczba
ośrodków
wychowania
przedszkolnego,
które uzyskały
wsparcie w ramach
Priorytetu IX
193 - Liczba dzieci
w wieku 3-5 lat,
które uczestniczyły
w różnych formach
edukacji
przedszkolnej na
obszarach
wiejskich

193/159

Źródło: Opracowanie własne.

15

Działania Samorządu Województwa Podlaskiego na podstawie programów, planów rozwojowych, komponentów
programów ponadregionalnych i krajowych i innych dokumentów.
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3.2.

Cel operacyjny 3.2. Poprawa spójności społecznej

Tabela 3.2. Działania Samorządu Województwa Podlaskiego podejmowane w kierunku realizacji celu
operacyjnego 3.2 w 2014 roku16
Główni
realizatorzy
działań
Departament
Europejskieg
o Funduszu
Społecznego

Charakter działania
Realizacja
celu
szczegółowego
1
Poprawa dostępu do rynku
pracy osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
oraz celu szczegółowego nr
2 Wzmocnienie i poszerzenie
zakresu działań sektora
ekonomii społecznej

Źródło
finansowania:
(fundusz/program/
plan rozwojowy)
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
Priorytet VII
Promocja integracji
społecznej
Działanie 7.1
Rozwój i
upowszechnienie
aktywnej integracji
Działanie 7.2
Przeciwdziałanie
wykluczeniu i
wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej;
Działanie 7.4
Niepełnosprawni na
rynku pracy

Kwota
wydatków
(w tys. zł)
7.1 – 16 213,3
7.2 – 27 307,2
7.4 – 9 122,5
Łącznie:
52 643,0
(44 746,5 –
EFS, 7 896,4 –
budżet
państwa)

Liczba osób objętych
wsparciem
















16

liczba klientów instytucji
pomocy społecznej,
którzy zakończyli udział
w projektach
dotyczących aktywnej
integracji – 2 563
liczba klientów instytucji
pomocy społecznej
objętych kontraktami
socjalnymi w ramach
realizowanych
projektów – 2 565
liczba pracowników
instytucji pomocy i
integracji społecznej
bezpośrednio
zajmujących się
aktywną integracją,
którzy w wyniku
wsparcia z EFS podnieśli
swoje kwalifikacje – 53
liczba osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym, które
zakończyły udział w
Projekcie – 1 485
liczba podmiotów
ekonomii społecznej,
które otrzymały
wsparcie z EFS – 220
liczba osób, które
otrzymały wsparcie w
ramach instytucji
ekonomii społecznej – 1
700
liczba podmiotów
ekonomii społecznej
utworzonych dzięki
wsparciu z EFS – 18
liczba osób
niepełnosprawnych,
które zakończyły udział
w projektach
realizowanych w
ramach Działania – 265

Działania Samorządu Województwa Podlaskiego na podstawie programów, planów rozwojowych, komponentów
programów ponadregionalnych i krajowych i innych dokumentów.
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Główni
realizatorzy
działań
Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Charakter działania
Strategia Polityki Społecznej
Województwa Podlaskiego
do roku 2020
Działania ukierunkowane na:
 Przyczynianie się do
rozwiązywania
problemów
społecznych,
zapobieganie
procesowi wykluczenia
społecznego, jak
również stwarzanie
warunków
umożliwiających
osobom i rodzinom
przezwyciężanie
trudnych sytuacji
życiowych,
 Wzmacnianie
potencjału i
kompetencji rodzin z
województwa
podlaskiego,
 wdrażanie standardów
usług socjalnych rozwój
wsparcia rodziny i
opieki nad dzieckiem,
 ograniczenie zakresu
uzależnień, aktywizacja
seniorów, poprawa
skuteczności ochrony
ofiar przemocy w
rodzinie, poprawa
warunków społecznych,
zawodowych,
edukacyjnych itp. osób
niepełnosprawnych.
 zwiększenie roli
ekonomii społecznej w
rozwoju społecznogospodarczym
województwa.

22

Źródło
finansowania:
(fundusz/program/
plan rozwojowy)
Budżet Państwa,
budżet
województwa,
budżety powiatów i
gmin, inne

Kwota
wydatków
(w tys. zł)
Strategia
finansowana z
różnych źródeł
i wdrażana
przez różne
podmioty

Liczba osób objętych
wsparciem


Liczba rodzin
korzystających z pomocy
z powodu:
· ubóstwa – 30 236
· bezrobocia – 24 688
· niepełnosprawności – 13
306
· długotrwałej lub ciężkiej
choroby – 13 577
· bezradności – 7 360
· alkoholizmu – 2 037
· potrzeby ochrony
macierzyństwa – 4 973
 Wskaźnik deprywacji
lokalnej (Liczba osób w
rodzinach, którym
przyznano świadczenie /
liczba mieszkańców x
1000) – 100,06
 Wskaźnik długotrwale
korzystających z pomocy
(Liczba osób długotrwale
korzystających ze
świadczeń / Liczba osób,
którym przyznano
świadczenie x 100%) –
58%
 Wskaźnik kontraktu
socjalnego (Liczba osób
objętych kontraktem
socjalnym / Liczba osób,
którym przyznano
świadczenie x 100%) –
4%
 Wskaźnik wspierania
rodziny i pieczy
zastępczej:
· liczba rodzin zastępczych
spokrewnionych z
dzieckiem – 634
· liczba rodzin zastępczych
niezawodowych – 301
· liczba rodzin zastępczych
zawodowych – 54 (w tym
liczba rodzin zastępczych
specjalistycznych – 2)
· liczba rodzin zastępczych
pełniących funkcję
pogotowia rodzinnego –
3
· liczba rodzinnych domów
dziecka – 3
 Wskaźnik asystentury
rodzinnej:
· liczba asystentów
rodziny – 90

Główni
realizatorzy
działań

Charakter działania

Źródło
finansowania:
(fundusz/program/
plan rozwojowy)

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Liczba osób objętych
wsparciem
·

·


·
·
·
·
Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Program pomocy społecznej
i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu w
województwie podlaskim na
lata 2014-2018
Działania w obszarze:
 aktywizacji i rozwoju
usług na rzecz rodzin z
terenu województwa
podlaskiego,
 rozwijania aktywnych
form pomocy i
integracji społecznej,
 przeciwdziałania
wykluczeniu
społecznemu, rozwoju
zasobów
instytucjonalnych oraz
kadrowych w pomocy
społecznej
(podnoszenie
kwalifikacji
pracowników jednostek
pomocy społecznej).
Program wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej
Województwa Podlaskiego
na lata 2013-2018

Program na rzecz poprawy
warunków życia społecznego
i zawodowego osób
niepełnosprawnych w
województwie podlaskim na
lata 2014-2018
Popularyzowanie
profilaktyki oraz
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Budżet województwa

335,1

Budżet
województwa, POKL
2007-2013, RPOWP
2007-2013, środki
pozyskiwane przez
organizacje
pozarządowe

Budżet Państwa,
budżet
województwa,
budżety powiatów i
gmin, środki
pozyskiwane przez
organizacje
pozarządowe,
projekty finansowane
w ramach POKL
Budżet Państwa,
budżet
województwa,
budżety powiatów i
gmin, PFRON, środki
pozyskiwane przez
organizacje
pozarządowe,







Uwzględniono
w wydatkach
na Program
pomocy
społecznej i
przeciwdziałan
ia wykluczeniu
społecznemu



196,6






liczba gmin, w których
pracuje asystent rodziny
– 40
liczba rodzin
korzystających z usług
asystentów rodziny –
997
Liczba podmiotów
ekonomii społecznej
WTZ – 25
CIS – 7
KIS – 3
ZAZ – 2
Liczba rodzin objętych
poradnictwem
specjalistycznym) – 5
767
Liczba osób objętych
usługami opiekuńczymi
– 1 611, w tym
specjalistycznymi – 99
Liczba rodzin objętych
pracą socjalną) – 42 058

Liczba asystentów
rodziny w
województwie – 90
Liczba korzystających z
usług asystenta rodziny
– 997,
Liczba samorządów,
które wprowadziły kartę
rodziny – 114
Liczba osób, które
uzyskały
dofinansowanie/pomoc
na zaopatrzenie w
przedmioty
ortopedyczne, środki
pomocnicze i sprzęt
rehabilitacyjny – 5 994

Główni
realizatorzy
działań

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Charakter działania

Źródło
finansowania:
(fundusz/program/
plan rozwojowy)

wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych poprzez
rehabilitację społeczną i
zawodową.

projekty finansowane
w ramach POKL

Wieloletni program rozwoju
ekonomii społecznej w
województwie podlaskim na
lata 2013-2020

Budżet
województwa,
budżety powiatów i
gmin, projekty
finansowane w
ramach POKL

Działania dotyczące sfery
ekonomii społecznej
poprzez łączenie celów
społecznych i
ekonomicznych w głównej
mierze przyczyniają się do
aktywizacji osób
zagrożonych marginalizacją.
Program profilaktyki i
rozwiazywania problemów
alkoholowych w
województwie podlaskim na
lata 2014-2018

Program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w
województwie podlaskim na
lata 2012-2015

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Liczba osób objętych
wsparciem


brak nowych
środków na
realizację w
2014



Budżet województwa
(środki z opłat za
wydanie zezwoleń na
obrót hurtowy
napojami o
zawartości alkoholu
do 4,5% oraz piwem,
a także napojów
zawierających
powyżej 4,5% do 18%
alkoholu., budżety
powiatów i gmin,
inne

442,9



Budżet
województwa, POKL
2007-2013, środki
pozyskiwane przez
organizacje
pozarządowe

52,5









Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej
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Program przeciwdziałania
narkomanii w województwie
podlaskim na lata 20142018

Budżet państwa,
środki finansowe
samorządu
województwa,
powiatów i gmin,
środki zewnętrzne, w
tym fundusze
strukturalne, środki
pozyskiwane przez

28,5



Liczba osób
niepełnosprawnych
zatrudnionych w
instytucjach ekonomii
społecznej:
·
CIS – 36
·
SS – 12
·
ZAZ – 53
·
ZPCh – 1930
Liczba
nowoutworzonych
podmiotów ekonomii
społecznej (spółdzielni
socjalnych) – 16

Liczba kierowców
zatrzymanych za jazdę
pod wpływem alkoholu
– 2 529
Liczba szkoleń
przeprowadzonych dla
przedstawicieli
gminnych komisji
rozwiązywania
problemów
alkoholowych – 6
Liczba funkcjonujących
Centrów Integracji
Społecznej, które
otrzymały dotacje z
Programu – 2
Liczba punktów
konsultacyjnych
świadczących pomoc
prawną i specjalistyczną
ofiarom przemocy w
rodzinie – 52
Liczba osób objętych
programami
oddziaływań
korekcyjnoedukacyjnych – 233
Liczba placówek
udzielających pomocy
terapeutycznej i
rehabilitacyjnej osobom
uzależnionych od
substancji
psychoaktywnych - 12

Główni
realizatorzy
działań

Charakter działania

Źródło
finansowania:
(fundusz/program/
plan rozwojowy)

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Liczba osób objętych
wsparciem

53 698,6

-

organizacje
pozarządowe

OGÓŁEM:
Źródło: Opracowanie własne.

3.3.

Cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz bezpieczeństwa
publicznego

Tabela 3.3. Działania Samorządu Województwa Podlaskiego podejmowane w kierunku realizacji celu
operacyjnego 3.3 w 2014 roku17
Główni
realizatorzy
działań
Departament
Zdrowia

17

Charakter działania
Działania edukacyjnopromocyjne:
 kształtowanie
środowiska życia,
nauki, pracy,
spędzania czasu
wolnego w sposób,
umożliwiający
kreowanie i
pomnażanie
potencjału
zdrowotnego oraz
eliminację
czynników ryzyka
zagrażających
zdrowiu,
Działania w zakresie
promocji i ochrony
zdrowia:
 przyczyniające się
do organizacji czasu
wolnego rodziców
wraz z dziećmi oraz
osób starszych, a
także osób
niepełnosprawnych.

Źródło finansowania:
(fundusz/program/plan
rozwojowy)

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Budżet województwa/
Kierunki promocji zdrowia
i profilaktyki chorób w
województwie podlaskim
na lata 2013-2016

b.d.

Liczba inicjatyw
objętych wsparciem


liczba
przeprowadzonych
kampanii
społecznych z
zakresu promocji
zdrowia wśród
społeczeństwa -42
 liczba uczestników
przeprowadzonych
kampanii
społecznych z
zakresu promocji
zdrowia, w tym:
· programy
telewizyjne: 80-100
000 widzów,
· spoty edukacyjne: 80100 000 widzów,
· stoiska edukacyjnopromocyjne: 100-300
osób,
· konferencje: 80-150
osób
· współpraca z
organizacjami
pozarządowymi: ok. 2
000 osób
 liczba podmiotów
leczniczych
nadzorowanych
przez
Województwo
Podlaskie, w
których
przeprowadzono
ocenę jakości
świadczeń
zdrowotnych - 4

Działania Samorządu Województwa Podlaskiego na podstawie programów, planów rozwojowych, komponentów
programów ponadregionalnych i krajowych i innych dokumentów.
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Główni
realizatorzy
działań
Departament
Wdrażania
Regionalnego
Programu
Operacyjnego

Charakter działania
Dofinansowanie
projektów
infrastrukturalnych z
zakresu opieki
zdrowotnej

Szpital
Wojewódzki im.
dr Ludwika
Rydygiera w
Suwałkach

Modernizacja i
przebudowa Bloku
Operacyjnego Szpitala
Wojewódzkiego
im. dr Ludwika Rydygiera
w Suwałkach

Samodzielny
Publiczny
Psychiatryczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
im. dr
Stanisława
Deresza w
Choroszczy

Przebudowa i
doposażenie oddziału
rehabilitacji
neurologicznej

Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki
Zdrowotnej w
Sejnach

Rozbudowa Szpitala
Powiatowego w Sejnach

Szpital Ogólny w
Grajewie

Przebudowa i zakup
sprzętu i aparatury
medycznej

26

Źródło finansowania:
(fundusz/program/plan
rozwojowy)

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego /
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 20072013 / Oś Priorytetowa VI
Rozwój infrastruktury
społecznej,
Dz. 6.2 Rozwój
infrastruktury z zakresu
opieki zdrowotnej

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego /
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 20072013 / Oś Priorytetowa VI
Rozwój infrastruktury
społecznej,
Dz. 6.2 Rozwój
infrastruktury z zakresu
opieki zdrowotnej
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego /
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 20072013 / Oś Priorytetowa VI
Rozwój infrastruktury
społecznej, Dz. 6.2 Rozwój
infrastruktury z zakresu
opieki zdrowotnej
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego /
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 20072013 / Oś Priorytetowa VI
Rozwój infrastruktury
społecznej, Dz. 6.2 Rozwój
infrastruktury z zakresu
opieki zdrowotnej
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego /
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 20072013/ Oś Priorytetowa VI
Rozwój infrastruktury
społecznej, Dz. 6.2 Rozwój
infrastruktury z zakresu
opieki zdrowotnej

Liczba inicjatyw
objętych wsparciem
5
Liczba nowych lub
zmodernizowanych
obiektów infrastruktury
opieki zdrowotnej:
2
Potencjalna liczba
specjalistycznych badań
medycznych
przeprowadzonych
sprzętem zakupionym
w wyniku realizacji
projektów:
73 417
1
(IWIPK)

67 914,5 (łączna
wartość
podpisanych
umów, w tym:
53 479,21
wartość
dofinansowania,
z tego 25 473,08
EFRR).

1
(IWIPK)

1
(IWIPK)

1
(IWIPK)

Główni
realizatorzy
działań

Charakter działania

Szpital
Powiatowy w
Zambrowie

Budowa bloku
operacyjnego oraz
oddziału anestezjologii i
intensywnej terapii

Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki
Zdrowotnej w
Siemiatyczach

Utworzenie oddziału
intensywnej terapii

Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki
Zdrowotnej w
Mońkach

Utworzenie
Regionalnego Centrum
Leczenia Bólu poprzez
budowę budynków SP
ZOZ w Mońkach

Źródło finansowania:
(fundusz/program/plan
rozwojowy)

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego /
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 20072013/ Oś Priorytetowa VI
Rozwój infrastruktury
społecznej, Dz. 6.2 Rozwój
infrastruktury z zakresu
opieki zdrowotnej
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego /
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 20072013 / Oś Priorytetowa VI
Rozwój infrastruktury
społecznej, Dz. 6.2 Rozwój
infrastruktury z zakresu
opieki zdrowotnej
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego /
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 20072013 / Oś Priorytetowa VI
Rozwój infrastruktury
społecznej, Dz. 6.2 Rozwój
infrastruktury z zakresu
opieki zdrowotnej

1
(IWIPK)

1
(IWIPK)

1
(IWIPK)

brak wydatków
w 2014 r.

OGÓŁEM:

Liczba inicjatyw
objętych wsparciem

7

Źródło: Opracowanie własne.

3.4.

Cel operacyjny 3.4. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego
zasobami

Tabela 3.4. Działania Samorządu Województwa Podlaskiego podejmowane w kierunku realizacji celu
operacyjnego 3.4 w 2014 roku18
Główni
realizatorzy
działań
Departament
Wdrażania
Regionalnego
Programu
Operacyjnego

18

Charakter działania

Celem głównym Osi Priorytetowej
V jest zachowanie dziedzictwa
środowiska naturalnego poprzez
inwestycje infrastrukturalne
zmniejszające negatywne skutki
cywilizacji, poprzez:
 poprawę jakości powietrza
(zmniejszenie ilości
zanieczyszczeń),

Źródło
finansowania:
(fundusz/progra
m/plan
rozwojowy)
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Podlaskiego na lata
2007-2013
Priorytet V Rozwój
infrastruktury

Kwota
wydatków
(w tys. zł)
75 914,51
(wartość
dofinansowani
a podpisanych
umów)
43 353,21
(wartość
zatwierdzonyc

Liczba podmiotów
objętych wsparciem
58 podpisanych umów
54 (zatwierdzone
wnioski o płatność)
Dodatkowa moc
zainstalowana energii
ze źródeł
odnawialnych:

Działania Samorządu Województwa Podlaskiego na podstawie programów, planów rozwojowych, komponentów
programów ponadregionalnych i krajowych i innych dokumentów.
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Główni
realizatorzy
działań

Charakter działania



poprawę jakości wód
powierzchniowych i
podziemnych,
 minimalizowanie ilości
wytwarzanych odpadów oraz
wprowadzenie systemu ich
odzyskiwania i
unieszkodliwiania,
 wzrost wykorzystania
niekonwencjonalnych źródeł
energii oraz poprawa stanu
infrastruktury technicznej na
obszarach słabiej
rozwiniętych.
W ramach Działania 5.1.
przewidziano priorytetowe
traktowanie inwestycji z zakresu
gospodarki odpadami, w tym w
szczególności dotyczących
rekultywacji wysypisk, instalacji
do unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych, w tym
poszpitalnych, przewidziane w
Wojewódzkim Planie
Gospodarowania Odpadami.
W ramach wsparcia ochrony
przyrody i likwidacji zagrożeń
ekologicznych wspierane są
projekty dotyczące:
 zachowania
bioróżnorodności
gatunkowej,
 edukacji ekologicznej,
 tworzenia systemów
monitorowania środowiska,
 zakupu wyposażenia dla
służb odpowiedzialnych za
likwidację skutków zagrożeń
naturalnych i poważnych
awarii.
W ramach Działania 5.2
priorytetowym obszarem
wsparcia jest rozwój gospodarki
wodno-ściekowej województwa
podlaskiego ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów
chronionych i zabezpieczenia
sanitarnego stref zasobowych
komunalnych ujęć wody:
 rozbudowa sieci
kanalizacyjnej, szczególnie
tam, gdzie istnieje
niewystarczające
wykorzystywanie
funkcjonującej infrastruktury
oczyszczania ścieków,

28

Źródło
finansowania:
(fundusz/progra
m/plan
rozwojowy)
ochrony
środowiska
Działanie 5.2
Rozwój lokalnej
infrastruktury
ochrony środowiska

Kwota
wydatków
(w tys. zł)
h wniosków o
płatność)

Liczba podmiotów
objętych wsparciem
3,91 MW
Długość wybudowanej
sieci wodociągowej w
ramach projektów:
5,93 km
Długość wybudowanej
sieci kanalizacji
sanitarnej w ramach
projektów:
12,41 km
Liczba nowo
utworzonych lub
zrekultywowanych
wysypisk śmieci w
ramach realizacji
programu:
14
Powierzchnia terenów
zrekultywowanych w
wyniku realizacji
projektów:
24,76 ha

Główni
realizatorzy
działań

Charakter działania

Źródło
finansowania:
(fundusz/progra
m/plan
rozwojowy)

Kwota
wydatków
(w tys. zł)

Liczba podmiotów
objętych wsparciem



Departament
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

modernizacja, rozbudowa i
budowa oczyszczalni ścieków
w aglomeracjach poniżej 15
tys. RLM,
 budowa nowych linii
wodociągowych, w
stosownych przypadkach
czyli tam gdzie to
uzasadnione finansowo lub
technicznie, realizowane w
połączeniu z budową
systemów kanalizacji
zbiorczej, z zastrzeżeniem
przypadków, w których
budowa systemów
kanalizacji zbiorczej nie
przyniosłaby korzyści dla
środowiska lub
powodowałaby nadmierne
koszty.
Gospodarka wodno-ściekowa
(zaopatrzenie w wodę oraz
odprowadzanie i oczyszczanie
ścieków, w tym systemy
kanalizacji sieciowej lub
kanalizacji zagrodowej)

OGÓŁEM:
Źródło: Opracowanie własne.

29

Program Rozwój
Obszarów Wiejskich
Oś III Jakość życia
na obszarach
wiejskich i
różnicowanie
gospodarki
wiejskiej
Działanie 321
Podstawowe usługi
dla gospodarki i
ludności wiejskiej

Wartość
dofinansowani
a z EFRROW
zrealizowanyc
h operacji:
36 634,30

Liczba zrealizowanych
operacji: 49
Km wybudowanych
sieci:
wodociągowych: 139
Kanalizacyjnych: 54
Liczba wybudowanych
oczyszczalni ścieków:
2

79 987,51

107

