Szanowni Państwo!
Prace nad Strategią rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 (Strategia) były
prowadzone w uspołecznionej, czyli partycypacyjnej formule, uwzględniającej
dwie fazy: założenia do aktualizacji strategii i projekt strategii. Były one dyskutowane w szerokich konsultacjach społecznych. Umożliwiło to wzbogacenie
materii strategii o liczne oddolne inspiracje merytoryczne. Ważną rolę w opracowaniu Strategii odegrał Sejmik Województwa Podkarpackiego poprzez aktywny udział radnych województwa w licznych formach, między innymi w trakcie
debat na sesjach, dzięki którym dokument zyskał końcowy kształt. W pracach
nad Strategią uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego, partnerów
gospodarczych i przedsiębiorców, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych,
instytucji publicznych.
Pragniemy gorąco podziękować osobom, które aktywnie uczestniczyły w pracach nad Strategią zarówno w ramach Zespołu Roboczego, jak i w Zespołach
Zadaniowych oraz wszystkim, którzy brali udział w konsultacjach społecznych.
Powstały dokument jest wynikiem szerokiej i bardzo aktywnej współpracy wielu
podmiotów. Wierzymy, że zainicjowana szeroka debata o przyszłości regionu,
jak również osiągnięty regionalny konsensus gwarantują aktywne włączenie się
w proces realizacji zapisów Strategii oraz osiągnięcie wskazanych celów.
Dlatego pragniemy zaprosić Państwa do wspólnej realizacji Strategii rozwoju
województwa – Podkarpackie 2030, mając głębokie przekonanie, że sukces
społeczno-gospodarczy zależeć będzie od aktywnej współpracy wszystkich
regionalnych środowisk.
Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, stanowi streszczenie ustaleń Strategii
rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, czyli najważniejszego dokumentu
wyznaczającego kierunki rozwoju naszego regionu w perspektywie do 2030 roku.

Jerzy Borcz

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego

Władysław Ortyl

Marszałek
Województwa Podkarpackiego

1

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 została przyjęta przez
Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XXVII/458/20 w dniu
28 września 2020 roku.
Strategia jest podstawowym dokumentem, określającym ramy dla kolejnych
dokumentów strategicznych i dokumentów programowych na poziomie wojewódzkim, takich jak między innymi Regionalne Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027 czy Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021–2030.
Strategia określa zakres współpracy województwa z wszystkimi interesariuszami
procesu rozwoju województwa, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego,
partnerami gospodarczymi, przedstawicielami środowiska naukowego oraz z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego. Odnosi się również do współpracy z samorządami zagranicznymi, w tym ze strony Słowacji, Ukrainy oraz obszaru Karpat,
gdyż województwo chce być aktywnym uczestnikiem relacji transgranicznych.
Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 to strategia regionu, która
opiera się na utrzymaniu korzystnej trajektorii rozwojowej regionu i stopniowym
niwelowaniu zróżnicowań rozwojowych na poziomie subregionalnym, a także
wzroście spójności wewnątrzregionalnej i poziomie życia mieszkańców.
W roku 2020 pojawiła się w świecie globalna epidemia COVID-19, mająca charakter czarnego łabędzia (nieprzewidywalne zakłócenie procesów rozwojowych).
Strategia dostrzega konieczność minimalizowania negatywnego wpływu kryzysu spowodowanego przez pandemię COVID-19 w sektorach gospodarki oraz
w aspekcie społecznym, tj. wzrost bezrobocia i zwiększenie poziomu ubóstwa.
Projektując zakres działań w Strategii, podjęto próbę wskazania instrumentów
zabezpieczających kwestie budowania odporności na zakłócenia procesów rozwojowych, a także szeroko rozumianego bezpieczeństwa, które znajdują zastosowanie również w obliczu skutków pandemii.
Mając na uwadze, iż dokumenty strategiczne powinny odpowiadać na wyzwania
oraz trafnie przewidywać to, co może się zdarzyć w nadchodzącej dekadzie, opracowanie Strategii zostało poprzedzone przeprowadzeniem Diagnozy sytuacji
społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego (lipiec 2019 r.). Dokonano
również analizy SWOT regionu, która została przedstawiona w układzie czterech dziedzin działań strategicznych. Zostały wskazane najistotniejsze mocne
i słabe strony województwa (jako czynniki wewnętrzne) oraz szanse i zagrożenia
(jako czynniki obiektywne, zewnętrzne). Ilościowe ujęcie składników analizy
SWOT wskazuje na równowagę ilości mocnych i słabych stron województwa.
Natomiast przewaga szans w relacji do zagrożeń potwierdza, iż Podkarpacie
dysponuje znacznym potencjałem i zasobami rozwojowymi, co pozwala kontynuować korzystne trendy, skutecznie pokonując zidentyfikowane zagrożenia.
Na podstawie analiz można sformułować wyzwania, które odnoszą się do obszarów, tj.: społeczeństwo, gospodarka, środowisko, infrastruktura i równoważenie
procesów rozwoju.
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W obliczu wyzwań zapisy Strategii uwzględniają czynniki, które będą oddziaływać na dalszy rozwój województwa: zdywersyfikowana struktura gałęziowa
przemysłu, potencjał atrakcyjności inwestycyjnej i wdrażania innowacji, bogactwo dziedzictwa kulturowego, turystycznego i przyrodniczego, korzystna
struktura ludności i wysoki stopień zaangażowania społecznego. Rozwój województwa w najbliższych latach będzie uzależniony od: skali inwestycji (stanu
zaangażowania inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych); wielkości i struktury
zewnętrznych środków rozwojowych oraz poziomu dostępności transportowej
i teleinformatycznej (zewnętrznej i wewnętrznej).
Wśród działań, które mają stanowić szanse rozwoju, Strategia wskazuje na
rozwój kluczowych branż przemysłu w oparciu o nowe technologie, wzrost aktywności przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. Rezultatem działań będą nowe miejsca pracy, co przyczyni się do zahamowania negatywnych
procesów migracyjnych. Poprzez wsparcie regionalnych biegunów wzrostu
podniesiona zostanie konkurencyjność gospodarcza tych ośrodków, które są
kluczowym dyfuzorem procesów rozwojowych na obszary przylegle. Proces ten
zostanie oparty na znacznie poprawionej zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz na zmianach w kluczowych połączeniach wewnątrz regionu. Wykorzystanie szans rozwojowych regionu spowoduje poprawę warunków i jakości
życia mieszkańców.
Opracowane zapisy Strategii umożliwiają adaptację priorytetów rozwojowych
regionu do zmienionej sytuacji, nowych wyzwań i kierunków interwencji.
Istotne było również odczytanie intencji wynikających z europejskich i krajowych priorytetów gospodarczych oraz kolejnych generacji dokumentów strategicznych, tj. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (SOR) oraz Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030
(KSRR 2030), które zakładają przebudowanie priorytetów polityki regionalnej
Polski na rzecz rozwoju zrównoważonego przestrzennie. Strategia dostosowuje
politykę regionalną województwa podkarpackiego do tych zmian, co umożliwi
korzystanie z instrumentów unijnych i krajowych.

SCENARIUSZE ROZWOJU WOJEWÓDZTWA
W Strategii przeprowadzono rozpoznanie dziewięciu prawdopodobnych scenariuszy rozwoju województwa, umożliwiających przygotowanie odmiennych
sposobów reagowania na różne zmiany uwarunkowań zewnętrznych oraz dążenie do efektywnego wykorzystania atutów regionu i realizacji wizji regionu
w 2030 roku. Jako najbardziej realny i zarazem pożądany uznano scenariusz
post-covidowy, na podstawie którego została zarysowana wizja województwa.
Scenariusz post-covidowy zakłada: przy korzystnej koniunkturze gospodarczej
po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19, przy utrzymaniu wsparcia rozwoju województwa środkami zewnętrznymi (polityka spójności UE,
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instrument odbudowy Next Generation EU i transfery budżetu państwa) zachowanie dotychczasowego tempa niwelowania dystansu województwa w stosunku
do średniej UE pod względem PKB per capita. Efektem możliwym do osiągnięcia
jest również zahamowanie negatywnego trendu relacji PKB per capita województwa w odniesieniu do średniej krajowej i ustabilizowanie go do 2030 roku na
poziomie powyżej 2/3 średniej krajowej.
W najbliższym dziesięcioleciu województwo podkarpackie dysponować będzie
nadal znacznymi środkami rozwojowymi, większymi niż w poprzedzającym
dziesięcioleciu. Będzie to niższe wsparcie rozwoju ze strony funduszy polityki
spójności w wymiarze zarówno bezwzględnym, jak i w szczególności w relacji
do wielkości PKB województwa, to jednak łącznie z funduszami instrumentu
odbudowy Next Generation EU będą to środki znacząco większe. Ponadto podstawą dalszego przyśpieszonego rozwoju powinna być wysoka efektywność prowadzenia polityki rozwoju na szczeblu regionalnym, ukierunkowana na rozwój
kapitału ludzkiego, innowacje i rozwój potencjałów endogenicznych. Ważnym
elementem będzie również dalsza poprawa jakości funkcjonowania instytucji
publicznych i budowanie kapitału społecznego jako niematerialnych czynników
wzrostu endogenicznego.

RAMY FINANSOWE
Środki rozwojowe województwa zostały oparte na budżecie województwa oraz
na transferach zewnętrznych, pochodzących zarówno z budżetu UE, jak i ze
źródeł krajowych.
Dla określenia wielkości finansowania z UE dla Podkarpacia w nowej perspektywie 2021–2027 szacunki bazowały na dostępnych informacjach, w tym w szczególności na konkluzjach Rady Europejskiej z nadzwyczajnych obrad w dniach
17–21 lipca 2020 roku, w trakcie których podjęto strategiczne decyzje dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i Instrumentu Odbudowy
Next Generation EU dotyczących odpowiednio finansowania polityki spójności,
wspólnej polityki rolnej i odpowiedzi Wspólnoty na kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa.
Potencjalne środki finansowe, które mogą zostać wykorzystane przez sektor publiczny na realizację Strategii, oszacowano łącznie na 54,9 mld zł, co daje około
5,49 mld zł średniorocznie.
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Potencjał ﬁnansowania Podkarpackie 2030 środkami publicznymi –
oszacowanie średnioroczne na lata 2021–2030

*

* szeroko rozumiane formy partnerstw, jakie będą mogły być realizowane w regionie w związku
z nową perspektywą i wdrażaniem systemu zarządzania rozwojem kraju.

Propozycja podziału środków na główne obszary tematyczne Strategii

Układ logiczny części kierunkowej Strategii
OBSZAR
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1.
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3.3. Poprawa dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu oraz rozwój
transportu publicznego
Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej zapewniającej spójność przestrzenną regionu oraz integrację obszarów
funkcjonalnych
2.4. Rynek pracy
3.4. Rozwój infrastruktury informacyjnoWsparcie rynku pracy w zakresie akty- -komunikacyjnej w regionie
wizacji zawodowej oraz tworzenia dobrej Rozbudowa w ysokiej jakości sieci
jakości miejsc pracy
informacyjno-komunikacyjnej dla zapewnienia możliwości rozwojowych województwa oraz dostępności do usług

3.2. Rozwój infrastruktury transportowej oraz integracji międzygałęziowej
transportu
Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz zrównoważenie struktury
komunikacyjnej na obszarze województwa

2.2. Regionalna polityka zdrowotna
Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego
społeczeństwa poprzez poprawę dostępności i jakości funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia

1.2. Inteligentne specjalizacje województwa
Wdrożenie priorytetów RIS dla utrzymania innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na trafnie zdefiniowanych
inteligentnych specjalizacjach gospodarczych oraz wspieranie sektorów wysokiej
szansy
1.3. Konkurencyjność gospodarki
poprzez innowacje i nowoczesne
technologie
Zapewnienie dobrych warunków i systemu
wsparcia podmiotów gospodarczych i rolnictwa w dostosowaniu do wymagań i potrzeb współczesnej otwartej gospodarki
1.4. Gospodarka cyrkularna (gospodarka obiegu zamkniętego)
Dostosowanie procesów gospodarczych
do warunków wynikających ze współczesnych standardów środowiskowych
2.3. Kultura i dziedzictwo kulturowe
Rozwój form i instytucji kultur y
z uwzględnieniem dziedzictwa oraz wymagań nowoczesności

3. Infrastruktura dla zrównoważonego
rozwoju i środowiska
Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi oraz optymalizacja wykorzystania zasobów naturalnych i energii przy zachowaniu
dbałości o stan środowiska przyrodniczego
2.1. Edukacja
3.1. Bezpieczeństwo energetyczne
Podniesienie jakości edukacji i jej do- i OZE
stosowanie do wyzwań społeczeństwa Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz optymalizacji wykorzyprzyszłości
stania energii i zwiększenie udziału OZE
w bilansie energetycznym województwa

UKŁAD OBSZARÓW I PRIORYTETÓW WRAZ Z CELAMI
2. Kapitał ludzki i społeczny
Wzmacnianie kapitału ludzkiego i społecznego jako podstawy umożliwiającej
rozwój regionu oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców

1. Gospodarka i nauka
Wzmacnianie potencjału regionalnej gospodarki oraz zwiększanie udziału nauki
i badań dla innowacyjnego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa
1.1. Nauka, badania i szkolnictwo wyższe wspierające gospodarkę
Rozwój szkolnictwa wyższego i sfery
badawczo-rozwojowej jako kluczowych
czynników stymulujących rozwój gospodarczy regionu

4.4. Budowanie i rozwój partnerstwa
dla rozwoju województwa
Łączenie potencjałów i budowanie partnerstw oraz praktyczna implementacja
rozwiązań organizacyjnych i technicznych
wzmacniających procesy służące rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu

4.1. Poprawa dostępności do usług
publicznych poprzez wykorzystanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych
Poprawa dostępności mieszkańców do
usług publicznych oraz zwiększenie ich
kompleksowości i podniesienie standardu dzięki wykorzystaniu technologii
informacyjno-komunikacyjnych
4.2. Planowanie przestrzenne wspierające aktywizację społeczności i aktywizacja obszarów zdegradowanych
Poprawa zarządzania przestrzenią oraz
przeciwdziałanie występowaniu wykluczenia osób i obszarów ze względu na ograniczenia ekonomiczne czy
infrastrukturalne
4.3. Wsparcie instytucjonalne i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Rozwijanie infrastruktury i integrowanie
systemów zapewniających wysoki poziom
bezpieczeństwa publicznego

4. Dostępność usług
Zwiększenie dostępu obywateli do usług
publicznych i podniesienie standardu ich
świadczenia dla poprawy jakości życia
i wzmacniania procesów rozwojowych
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4.5. Współpraca ponadregionalna
i międzynarodowa
Rozwój ponadregionalnych i transgranicznych powiązań regionu dla wzmocnienia
pozycji konkurencyjnej i wykorzystania
szans rozwojowych

VII. Terytorialny wymiar Strategii obszar horyzontalny
Wzmocnienie terytorialnej spójności województwa podkarpackiego
7.1. Wykorzystanie policentrycznego miejskiego układu osadniczego
Rozwój miejskich obszarów funkcjonalnych oraz powiązań obszarów wiejskich z miastami, umożliwiające rozprzestrzenianie procesów rozwojowych w całym regionie
7.2. Funkcje metropolitalne Rzeszowa oraz jego obszaru funkcjonalnego
Rozwój miasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego jako obszaru metropolitalnego o znaczeniu międzynarodowym
7.3. Obszary wymagające szczególnego wsparcia w kontekście równoważenia rozwoju
Zmniejszenie poziomu dysproporcji pomiędzy rozwiniętymi gospodarczo i społecznie ośrodkami województwa a obszarami zagrożonymi marginalizacją
7.4. Obszary wiejskie – wysoka jakość przestrzeni do zamieszkania, pracy i wypoczynku
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i wsparcie ich wielofunkcyjności

3.5. Rozwój infrastruktury służącej
prowadzeniu działalności gospodarczej i turystyki
Tworzenie miejsc umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej i rozwój
usług turystycznych
3.6. Przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków zagrożeń wywołanych
czynnikami naturalnymi
Zwiększenie odporności wszystkich struktur regionalnych na zagrożenia wynikające
ze zmian klimatycznych
2.7. Aktywny styl życia i sport
3.7. Zapobieganie i minimalizowanie
Kształtowanie postaw prozdrowotnych, skutków zagrożeń antropogenicznych
promocja aktywności fizycznej i wsparcie Ograniczenie negatywnych skutków odsportu kwalifikowanego
działywania rozwoju cywilizacyjnego na
stan środowiska
3.8. Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego, w tym ochrona
i poprawianie stanu różnorodności
biologicznej i krajobrazu
Ochrona środowiska oraz zachowanie różnorodności biologicznej w regionie

UKŁAD OBSZARÓW I PRIORYTETÓW WRAZ Z CELAMI
2.5. Społeczeństwo obywatelskie i kapitał społeczny
Wzmocnienie podmiotowości obywateli,
rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie ich wpływu na
życie publiczne
2.6. Włączenie społeczne
Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej w regionie

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030
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UKŁAD OBSZARÓW TEMATYCZNYCH, PRIORYTETÓW
I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ
1. GOSPODARKA I NAUKA
1.1.	Nauka, badania i szkolnictwo wyższe wspierające gospodarkę
1.1.1.	Rozwój nauki i szkolnictwa wyższego
1.1.2.	Zwiększenie roli badań w stymulowaniu rozwoju gospodarki regionu
1.2.	Inteligentne specjalizacje województwa
1.2.1.	Wzmacnianie i rozwój inteligentnych specjalizacji gospodarczych regionu

1.2.2.	Prowadzenie procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) oraz
identyfikowanie nowych, rozwojowych branż gospodarki
1.3.	Konkurencyjność gospodarki poprzez innowacje i nowoczesne
technologie
1.3.1.	Budowa „kultury innowacyjności” w gospodarce regionalnej
1.3.2.	Wspieranie innowacyjności w gospodarce
1.3.3.	Transformacja przemysłowa (Przemysł 4.0)
1.3.4.	Umiędzynarodowienie gospodarki regionu
1.3.5.	Podnoszenie konkurencyjności rolnictwa w regionie
1.3.6.	Podnoszenie konkurencyjności gospodarki regionalnej w sektorze
turystyki
1.4. Gospodarka cyrkularna (gospodarka obiegu zamkniętego)
1.4.1.	Gospodarka cyrkularna jako kierunek dalszego, zrównoważonego
rozwoju gospodarki regionu
1.4.2.	Promowanie gospodarki cyrkularnej jako formy przeciwdziałania
negatywnym aspektom antropogenizacji

2. KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
2.1.	Edukacja
2.1.1.	Poprawa jakości edukacji i dostępności usług edukacyjnych
2.1.2.	Rozwój oferty edukacyjnej, jakości kształcenia i wspierania potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem
potrzeb regionalnego rynku pracy
2.1.3.	Rozwój nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej
2.1.4.	Kształtowanie i promocja postaw związanych z uczeniem się przez
całe życie oraz rozwój placówek kształcenia ustawicznego
2.1.5.	Rozwój edukacji nieformalnej
8
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2.2.	Regionalna polityka zdrowotna
2.2.1.	Profesjonalizacja i optymalizacja liczby wykwalifikowanego personelu medycznego
2.2.2.	Specjalistyczna baza lecznicza
2.2.3.	Promocja zachowań prozdrowotnych
2.3.	Kultura i dziedzictwo kulturowe
2.3.1.	Tworzenie warunków dla upowszechniania kultury, rozwijania
form działalności kulturalnej i interpretacji dziedzictwa wraz ze
zwiększeniem kompetencji kulturowych mieszkańców
2.3.2.	Wzmacnianie współpracy i partnerstwa na rzecz wykorzystania
regionalnych zasobów dziedzictwa i kultury współczesnej jako potencjału rozwojowego
2.3.3.	Infrastruktura kultury i zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa
kulturowego
2.4.	Rynek pracy
2.4.1.	Aktywizacja zawodowa i utrzymanie zatrudnienia
2.4.2.	Miejsca pracy dobrej jakości
2.5.	Społeczeństwo obywatelskie i kapitał społeczny
2.5.1.	Poprawa zaangażowania społecznego i współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi, prywatnymi, sektorem nauki i społeczeństwem obywatelskim poprzez skuteczne wykorzystanie różnych
form partnerstwa i współpracy
2.5.2.	Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwijanie zaufania
pomiędzy instytucjami publicznymi a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
2.6.	Włączenie społeczne
2.6.1.	Działania zmierzające do zmniejszenia poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego w województwie
2.6.2.	Aktywizacja społeczna
2.6.3.	Rozwój sektora ekonomii społecznej i solidarnej jako element polityki społecznej województwa
2.6.4.	Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw społecznych w regionie
2.6.5.	Wspieranie rodzin i system pieczy zastępczej
2.6.6.	Regionalna polityka imigracyjna
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2.7. Aktywny styl życia i sport
2.7.1.	Zapewnienie korzystnych warunków rozwoju sportu
2.7.2.	Promocja aktywnego stylu życia

3. INFRASTRUKTURA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
I ŚRODOWISKA
3.1. Bezpieczeństwo energetyczne i OZE
3.1.1.	Rozwój infrastruktury energetycznej
3.1.2.	Racjonalne wykorzystanie energii
3.1.3.	Wsparcie energetyki opartej na OZE
3.2. Rozwój infrastruktury transportowej oraz integracji międzygałęziowej
transportu
3.2.1.	Rozwój infrastruktury transportowej w celu zwiększenia dostępności zewnętrznej regionu
3.2.2.	Rozwój Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz wyspecjalizowanych lotnisk lokalnych
3.3.	Poprawa dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu oraz rozwój
transportu publicznego
3.3.1.	Rozwój systemu transportowego województwa w celu zwiększenia
dostępności wewnętrznej regionu
3.3.2.	Rozwój transportu publicznego
3.4.	
Rozwój infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej w regionie
3.4.1.	Rozbudowa infrastruktury sieci informacyjno-komunikacyjnej ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów o trudnej dostępności
3.4.2.	Zapewnienie dostępu do sieci informacyjno-komunikacyjnej
3.5.	
Rozwój infrastruktury służącej prowadzeniu działalności gospodarczej
i turystyki
3.5.1.	Rozwój infrastruktury służącej prowadzeniu działalności gospodarczej
3.5.2.	Rozwój infrastruktury służącej prowadzeniu turystyki
3.6.	
Przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków zagrożeń wywołanych
czynnikami naturalnymi
3.6.1.	Przeciwdziałanie, minimalizowanie i usuwanie skutków powodzi
3.6.2.	Przeciwdziałanie, minimalizowanie i usuwanie skutków osuwisk
3.6.3.	Przeciwdziałanie, minimalizowanie i usuwanie skutków ekstremalnych zjawisk atmosferycznych – huragany, susze, grad, ulewne
deszcze oraz pożary
10
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3.7.	
Zapobieganie i minimalizowanie skutków zagrożeń antropogenicznych
3.7.1.	Zapewnienie dobrego stanu środowiska w zakresie czystości powietrza i hałasu
3.7.2.	Zapewnienie właściwej gospodarki wodno-ściekowej
3.7.3.	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami
3.8.	Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego, w tym ochrona
i poprawianie stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu
3.8.1.	Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego województwa
3.8.2.	Poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa

4. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG
4.1.	Poprawa dostępności do usług publicznych poprzez wykorzystanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych
4.1.1.	Rozwój digitalizacji i zwiększenie dostępności zasobów publicznych on-line
4.1.2.	Zwiększenie zastosowania i wykorzystania technologii cyfrowych
4.2.	Planowanie przestrzenne wspierające aktywizację społeczności
i aktywizacja obszarów zdegradowanych
4.2.1.	Poprawa ładu przestrzennego i jakości zarządzania przestrzenią
4.2.2.	Aktywizacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych
4.2.3.	Lokalne działania aktywizujące społeczność regionu
4.3.	Wsparcie instytucjonalne i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
4.3.1.	Wsparcie dla podmiotów zapewniających bezpieczeństwo
4.3.2.	Integracja systemów zarządzania i wymiany informacji
4.4.	Budowanie i rozwój partnerstwa dla rozwoju województwa
4.4.1.	Współpraca na rzecz rozwoju województwa
4.4.2.	Implementacja rozwiązań organizacyjnych sprzyjających partycypacji społecznej w partnerstwach dla rozwoju
4.5.	Współpraca ponadregionalna i międzynarodowa
4.5.1.	Wzmacnianie współpracy ponadregionalnej
4.5.2.	Wzmacnianie pozycji międzynarodowej regionu poprzez rozwój
współpracy
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VII. TERYTORIALNY WYMIAR STRATEGII – OBSZAR
HORYZONTALNY
Terytorialny wymiar Strategii ma charakter horyzontalny, który przejawia się
w integracji działań wskazanych w poszczególnych obszarach tematycznych
i ukierunkowanie ich na obszary strategicznej interwencji (OSI).

Terytorialny wymiar Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030

Obszar tematyczny I.

Obszar tematyczny II.

Obszar tematyczny III.

Obszar tematyczny IV.

Gospodarka i nauka

Kapitał ludzki
i społeczny

Infrastruktura dla
zrównoważonego
rozwoju i środowiska

Dostępność usług

Podejście terytorialne znalazło odzwierciedlenie w identyfikacji OSI.
OSI zostały wyróżnione poprzez integrację dwóch podejść: krajowego i regionalnego, spójnych z SOR oraz KSRR 2030, co warunkuje, iż OSI wyznaczone na
poziomie krajowym i regionalnym są komplementarne.
Wśród OSI, wskazanych na poziomie krajowym, znalazły się obszary zagrożone
trwałą marginalizacją, miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze
oraz Wschodnia Polska.
Samorząd województwa, poza OSI krajowymi, do objęcia specjalnym wsparciem
wskazał następujące regionalne obszary strategicznej interwencji: subregionalne
bieguny wzrostu i miejskie obszary funkcjonalne; miasta powiatowe i małe; Rzeszów i Rzeszowski Obszar Funkcjonalny; obszary zagrożone trwałą marginalizacją
w województwie; obszary wiejskie; obszar Bieszczad; obszar gmin „Błękitnego Sanu”.
Wyznaczone OSI będą wspierane z poziomu kraju i regionu za pomocą dedykowanych instrumentów.
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Obszary zagrożone trwałą marginalizacją –
poziom regionalny

Obszary wiejskie
województwa podkarpackiego

Obszar objęty Programem
Strategicznego Rozwoju Bieszczad

Obszar objęty Programem
Strategicznym „Błękitny San”

7.1. Wykorzystanie policentrycznego miejskiego układu osadniczego
7.1.1.	Wzmocnienie roli biegunów wzrostu w świadczeniu usług publicznych oraz usług wyższego rzędu, a w szczególności wzmacnianie
potencjałów wyróżniających je w skali krajowej
7.1.2.	Rozwój potencjału gospodarczego miast, ze szczególnym uwzględnieniem biegunów wzrostu wraz z rozprzestrzenianiem trendów
rozwojowych na otaczające je obszary funkcjonalne oraz wiejskie
14
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7.1.3.	Rozwój powiązań komunikacyjnych wewnątrz obszarów funkcjonalnych biegunów wzrostu
7.1.4.	Rozwój miast powiatowych i miast mniejszych
7.2.	Funkcje metropolitalne Rzeszowa oraz jego obszaru funkcjonalnego
7.2.1.	Tworzenie korzystnych warunków do trwałego wzrostu gospodarczego w Rzeszowie i jego obszarze funkcjonalnym ROF
7.2.2.	Wzmacnianie funkcji metropolitalnych realizowanych przez
Rzeszów oraz wspieranie rozwoju nowych funkcji zwiększających
zakres świadczonych usług wyższego rzędu
7.2.3.	Zapewnienie dobrej jakości życia i realizacji funkcji publicznych
w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF)
7.2.4.	Rozwój powiązań komunikacyjnych i zintegrowanego systemu
transportu publicznego łączących Rzeszów z jego obszarem funkcjonalnym ROF
7.2.5.	Gospodarka przestrzenna Rzeszowa i obszaru funkcjonalnego
7.3.	Obszary wymagające szczególnego wsparcia w kontekście równoważenia rozwoju
7.3.1.	Wzmocnienie szans rozwojowych obszarów zagrożonych trwałą
marginalizacją w województwie
7.3.2.	Rozwój i wspieranie obszaru Bieszczad
7.3.3.	Rozwój i wspieranie obszaru gmin „Błękitnego Sanu”
7.4.	Obszary wiejskie – wysoka jakość przestrzeni do zamieszkania, pracy
i wypoczynku
7.4.1.	Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej
7.4.2.	Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
7.4.3.	Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej w aspekcie społecznym
i kulturowym
7.4.4.	Racjonalizacja przestrzeni wiejskiej

SYSTEM REALIZACJI
Strategia to najważniejszy dokument samorządu województwa, wskazujący kierunki
rozwoju, cele oraz główne działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju w ujęciu społecznym, gospodarczym i przestrzennym, w perspektywie do 2030 roku. Proces implementacji Strategii zostanie oparty na zasadach wielopodmiotowego i wielopoziomowego zarządzania, jak również na zasadach wielostronnej koordynacji.
15
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Podmioty zaangażowane w realizację Strategii
Rozwój regionalny województwa podkarpackiego, wyznaczony w Strategii, realizowany jest przez Samorząd Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem kierunków wyznaczonych w dokumentach strategicznych krajowych, w tym strategiach zintegrowanych. Samorząd województwa, poza rolą inicjującą, koordynującą
i kontrolną, ma za zadanie podejmowanie działań prowadzących do powstania sieci współpracujących ze sobą różnorodnych partnerów, aktywnie uczestniczących
w procesie urzeczywistniania wyzwań regionalnych, co przekłada się na synergię
działań i realizację pozytywnych scenariuszy wskazanych w dokumencie.
OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE – UNIA EUROPEJSKA I INNE KRAJE ORAZ ORGANIZACJE

ADMINISTRACJA RZĄDOWA
• Ministerstwo ds. rozwoju
• ministerstwa (agencje)
• wojewoda
• GDDKiA, RDOŚ, konserwator
zabytków

SĄSIEDNIE REGIONY

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Kontrakt programowy

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
SEJMIK
ZARZĄD
URZĄD MARSZAŁKOWSKI

JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE

Regionalny Program Operacyjny WP

SEKTOR
SPOŁECZNY
• organizacje
społeczne
• podmioty
i instytucje
związane
z sektorem
pozarządowym
• podmioty
ekonomii
społecznej
• podmioty aktywacji społecznej
• rady społeczne

SAMORZĄDOWE
OSOBY PRAWNE

Departament ds. rozwoju

Zarządzanie wielopodmiotowe,
sieci współpracy

PFT

SEKTOR
PRYWATNY
• przedsiębiorstwo
• klastry
• grupy
producentów
• instytucje
otoczenia biznesu

SEKTOR NAUKI,
SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO, B+R

SAMORZĄDY
LOKALNE
• gminy
• powiaty

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Podmioty realizujące strategię

Instrumenty wdrożeniowe (wybrane)

Instrumenty/oddziaływania bezpośrednie
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Instrumenty wdrożeniowe
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014–2020,
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027.
2. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020, Program Fundusze
Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027.
3. Instrument na Rzecz Odbudowy.
4. Krajowe programy operacyjne.
5. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Regionalne Inwestycje Terytorialne.
6. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w tym Interreg V-A Polska–
–Słowacja i Polska–Białoruś–Ukraina.
7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2021–2027.
8. Instrumenty finansowe.
9. Zintegrowane programy strategiczne.
10. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz
inteligentnej specjalizacji.
11. Instrumenty prawno-administracyjne i planistyczne.
12. Podkarpackie Forum Terytorialne.
13. Instrumenty informacyjno-promocyjne.

Mechanizmy i podmioty koordynujące
1. Samorząd Województwa Podkarpackiego
Za programowanie i koordynowanie wdrażania Strategii odpowiedzialna jest
komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Departament Rozwoju Regionalnego. Departament Rozwoju Regionalnego – poprzez działania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT) – dostarcza informacji na potrzeby kształtowania polityki rozwoju
w województwie, monitoruje efekty realizacji strategii rozwoju województwa,
zbiera wyniki badań i analiz prowadzonych przez inne podmioty, porządkuje
i udostępnia zasoby wiedzy o regionie. Wyniki prac obserwatorium wspomagają również dyskusję prowadzoną w ramach Podkarpackiego Forum Terytorialnego. W ramach ROT utworzono narzędzie informatyczne „Monitoruj Podkarpackie”, zawierające bazę wskaźników o regionie i umożliwiające ich graficzną
prezentację, dokonanie analiz i porównań zmian społeczno-gospodarczych
zachodzących w regionie.
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2. Kontrakt programowy
Kontrakt programowy – instrument o charakterze uzgodnień pomiędzy rządem a samorządem województwa, będący zobowiązaniem stron do realizacji zadań w ramach
programu operacyjnego na lata 2021–2027, przygotowanego przez zarząd województwa, ukierunkowanych na osiąganie wspólnych celów wyznaczonych w stosunku do określonego w nim terytorium. Kontrakt określa zasady, kierunki i warunki
dofinansowania programu operacyjnego, w tym przedsięwzięcia priorytetowe.
3. Kontrakt sektorowy
Kontrakt sektorowy – mechanizm uzgodnień między ministrem właściwym
ze względu na zakres objęty kontraktem sektorowym, ministrem właściwym
do spraw rozwoju regionalnego oraz zarządem województwa/zarządami województw, określający sposób realizacji programów rozwoju przygotowywanych
przez właściwych ministrów w zakresie interwencji ukierunkowanej terytorialnie
w regionie. Jest to instrument fakultatywny, niezwiązany ze środkami UE.
4. Porozumienie terytorialne
Porozumienie terytorialne – instrument do realizowania procesów rozwojowych,
podejmowanych/inicjowanych z poziomu lokalnego. Mechanizm ten funkcjonuje w oparciu o współpracę JST, na obszarach, gdzie zostały zidentyfikowane
istotne dla rozwoju, więcej niż jednej JST (gminy/powiatu), potencjały społeczne/gospodarcze lub problemy, które ograniczają uruchomienie i wykorzystanie
potencjałów. Głównym celem jest wsparcie JST szczebla lokalnego (samorządy gminne/samorządy powiatowe) przez inne JST, samorząd województwa lub
rząd – w realizacji zadań własnych o znaczeniu ponadlokalnym. W formule porozumienia terytorialnego wspierane będą wspólne dojrzałe inicjatywy podejmowane oddolnie na rzecz rozwoju spójnych obszarów.
5. Raport o stanie Województwa Podkarpackiego
Raport o stanie Województwa Podkarpackiego – coroczne podsumowanie działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie realizacji polityk,
programów i strategii oraz uchwał Sejmiku Województwa. Raport jest poddawany debacie, w której udział wziąć mogą zarówno Radni Sejmiku, jak i mieszkańcy
województwa.
6. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego – prowadzi działalność umożliwiającą wszechstronny rozwój województwa poprzez skoncentrowanie i mobilizację
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potencjału środowisk lokalnych oraz działalność doradczą i usługową w procesach
restrukturyzacji, otwierania i wspomagania przedsięwzięć gospodarczych, promocji regionu oraz pozyskiwania zagranicznych środków pomocowych.
7. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna – prowadzi wszechstronne
działania na rzecz promocji regionu i rozwoju turystyki, w tym wzmocnienie
wizerunku województwa jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, odkrywanie
i rozwój nowych produktów turystycznych, rozbudowa systemu informacji turystycznej, integracja środowisk turystycznych przez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej, stowarzyszeniami, organizacjami i przedsiębiorcami, inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów
rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.

Monitoring i ewaluacja
System zostanie oparty na wartościach wskaźnikowych, pozwalających dokonać
oceny skuteczności realizacji celów: głównego Strategii i obszarów tematycznych
oraz celów szczegółowych. Analogicznie jak w Strategii rozwoju województwa –
Podkarpackie 2020, system monitoringu i ewaluacji będzie również spełniać
funkcje: diagnostyczne, korekcyjne, prognostyczne, promocyjne i mobilizacyjne,
jak również ma wpłynąć na wzrost jakości kapitału ludzkiego regionu poprzez
przybliżenie mieszkańcom przebiegu procesów rozwojowych, przedstawienie
Strategii jako strategii regionu, zaakcentowanie tożsamości społeczeństwa z jej
celami oraz wspomaganie efektu demonstracji przez wskazywanie i upublicznianie dobrych praktyk i sukcesów rozwojowych. Elementem systemu monitoringu i ewaluacji będzie również coroczny Raport o stanie województwa, który
zawiera m.in.: informację dotyczącą realizacji strategii, programów operacyjnych
i rozwoju przez zarząd województwa. Raport o stanie województwa jest podstawą publicznej debaty i udzielenia przez sejmik województwa wotum zaufania
zarządowi województwa.
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Podmioty zaangażowane w system monitoringu i ewaluacji
Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030
KRAJOWE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE

PODKARPACKIE
FORUM
TERYTORIALNE

SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
Raport
o stanie
województwa

SEJMIK

ZARZĄD

INNI
DYSPONENCI
DANYCH
(np. WUP)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
POZOSTAŁE
DEPARTAMENTY

WOBR

Departament odpowiedzialny
za programowanie strategiczne

EKSPERCI

PODMIOTY
N+B+R

REGIONALNE OBSERWATORIUM
TERYTORIALNE

monitorujpodkarpackie.pl

MEDIA

BENEFICJENCI

OPINIA PUBLICZNA

Stymulowanie i wspieranie

Relacje merytoryczne, współdziałanie

Partner strategiczny

Wielostronne oddziaływanie

Informowanie o wynikach monitoringu

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 jest dokumentem strategicznym
nowej generacji, która umożliwi zwiększenie spójności rozwoju Podkarpacia w wymiarze
społecznym, gospodarczym i przestrzennym, z uwzględnieniem wymiaru europejskiego.
Mocno akcentuje wzmacnianie konkurencyjności regionu, a zaprojektowane działania
są ukierunkowane terytorialnie. Daje również mocne podstawy do bycia liderem Polski
Wschodniej, jak również wzmacniania naszej pozycji na arenie krajowej i europejskiej.
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