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Cel główny RPO WP:

Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie 
nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i 

zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu 
(w obszarach: inwestycje, turystyka, przedsiębiorcy).

Cele szczegółowe RPO WP:

1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej wojewodztwa.
2. Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie 

krajowym i międzynarodowym.
3. Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych 

i dziedzictwa kulturowego.



Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WP na lata 2007-2013 
definiuje 7 osi priorytetowych Programu:

I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w 
regionie
II: Rozwój infrastruktury transportowej 
III: Rozwój turystyki i kultury 
IV: Społeczeństwo informacyjne 
V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 
VI: Rozwój infrastruktury społecznej 
VII: Pomoc techniczna



Zasady realizacji RPO interesujące z punktu widzenia ochrony 
środowiska to przede wszystkim: 

-zrównoważony rozwój, 

- NATURA 2000, 

- efektywność energetyczna.



Definicja zrównoważonego rozwoju w RPO WP w aspekcie 
Strategii Europa 2020: 

„Rozwój zrównoważony (suistainable growth) - wspieranie 

gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 

przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej.”



Wskaźniki wdrażania RPO a zrównoważony rozwój

RPO Województwa Podlaskiego zawiera cztery wskaźniki 
realizacji celu głównego. 

Są to:

Utworzone miejsca pracy brutto w wyniku realizacji programu, 
z tego: dla mężczyzn,  dla kobiet, na obszarach wiejskich.

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy netto .

Koszt utworzenia jednego miejsca pracy .

Zmiana poziomu PKB w wyniku oddziaływania programu.



Realizacja celów RPOWP poprzez poszczególne priorytety 
wpisuje się w Politykę Energetyczną Polski do 2025 roku i 
długofalowe kierunki działań określone w tym dokumencie: 
- Zdolności wytwórcze krajowych źródeł paliw i energii. 
- Efektywność energetyczna gospodarki.
- Ochrona środowiska. 
- Wzrost odnawialnych źródeł energii.



Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 
jako cel wskazuje zachowanie dziedzictwa środowiska 
naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne 
zmniejszające negatywne skutki cywilizacji.

Cele szczegółowe V Osi priorytetowej:
- Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń.
- Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
- Minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz 
wprowadzenie systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania.
- Wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii.
- Poprawa stanu infrastruktury technicznej na obszarach 
słabiej rozwiniętych.



. Kryteria wyboru projektów a zasada zrównoważonego 
rozwoju

W RPO Województwa Podlaskiego zastosowano:

- Kryteria formalne (jednakowe dla wszystkich wniosków:   
ogólne i szczegółowe)

- Kryteria merytoryczno-techniczne (dopuszczające)

- Kryteria merytoryczno-techniczne (ogólne)

- Kryteria merytoryczno-techniczne, szczegółowe (dla Osi 
Priorytetowych i poszczególnych

Działań).



Projekty kluczowe a zrównoważony rozwój

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych  
zawiera 45 projektów na liście podstawowej i 13  z listy 

rezerwowej.

Alokacja na wszystkie projekty kluczowe wynosi 1440,54 mln 
zł, w tym 1089,65 mln zł na listę podstawową i 350,89 mln zł. 

na listę rezerwową.



Zaprogramowane wsparcie finansowe wybranych kategorii interwencji na tle 
całości środków dostępnych w RPO
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Zmiany w alokacjach dla wybranych kategorii interwencji pomiędzy latami
2007 (kolor niebieski) a 2012 (kolor bordowy).
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