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Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 

2007-2013 (RPO WiM) jest dokumentem planistycznym o 
charakterze wykonawczym. 

Cel główny to:

„Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości 

powiązań sieciowych”

oraz cele szczegółowe wynikają wprost z podstawowego planu 
rozwojowego, jakim jest Strategia rozwoju społeczno-

gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 

roku 2020. 



Cele RPO WiM osiągane są poprzez koncentrację środków 
finansowych na siedmiu „merytorycznych” osiach 

priorytetowych oraz szesnastu działaniach, wspartą środkami 
pomocy technicznej . 





Przedsiębiorczość 

1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
1.2. Wzrost potencjału instytucji otoczenia 

biznesu
1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji 

produktów regionalnych



Turystyka 

2.1. Wzrost potencjału turystycznego
2.2. Promocja województwa i jego oferty 
turystycznej 



Infrastruktura społeczna

3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

3.2. Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności 
medycznej i opiekuńczej



Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

4.1. Humanizacja blokowisk
4.2. Rewitalizacja miast
4.3. Restrukturyzacja terenów powojskowych i 
poprzemysłowych



Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 

5.1.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej 
warunkującej rozwój regionalny
5.2. Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu



Środowisko przyrodnicze

6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez 
budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony 
środowiska
6.2.  Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i 
zniszczeniami



Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług 
teleinformatycznych



Pomoc techniczna

8.1. Wsparcie procesu realizacji RPO 2007-2013 oraz 
programowania na lata 2014–2020
8.2. Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-
2013



Wskaźniki dla celu głównego:

- Wpływ realizacji programu na zmianę PKB (%).

- Zmiana poziomu PKB na mieszkańca w regionie według parytetu siły 
nabywczej w stosunku do średniej UE-27.

- Wpływ realizacji programu na liczbę netto utworzonych miejsc pracy.

- Wpływ realizacji programu na liczbę brutto utworzonych miejsc pracy.

Jako priorytetowe dla realizacji celów strategii uznano w ramach RPO 
elementy wzmacniające przede wszystkim potencjał rozwojowy 
województwa warmińsko-mazurskiego oraz jego konkurencyjność, 
prowadzące do zmian w strukturze gospodarki, tj. wzrostu udziału 
sektora usług rynkowych i przemysłu, a także zwiększające udział 
województwa w nowoczesnych sieciach (komunikacyjnych, 
teleinformatycznych, infrastrukturalnych, środowiska przyrodniczego).



Jak deklaruje tekst RPO WiM, realizacja programu odbywać się 
będzie zgodnie z wyrażoną w art.17 Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 zasadą zrównoważonego rozwoju – poprzez rozwój 
społecznego-gospodarczy, który uwzględnia konieczność 
zachowania równowagi środowiskowej; zasady rozumianej jako 
zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w 
sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym 
pokoleniom. 



Zrównoważony rozwój w szczegółowym opisie priorytetów i 
działań RPO.

(-) w III, IV i VII osi nie zawarto działań wspierających 
zrównoważony rozwój

(-) ryzykowne jest dopuszczenie do finansowania części działań z 
zakresu ochrony przeciwpowodziowej

(-) brak możliwości finansowania projektów z zakresu edukacji 
ekologicznej i bioróżnorodności

(+) finansowanie projektów które mają na celu zwolnienie 
szybkości odpływu wód opadowych oraz zwiększenie 
retencyjności zlewni



Kryteria wyboru projektów a zasada zrównoważonego rozwoju.

(+) kryteria merytoryczne zerojedynkowe dla wszystkich działań i 
poddziałań uwzględniają zgodność z zasadą ekorozwoju, także w 
niektórych kryteriach punktowych. 

(-) nie licząc osi VI kryteria punktowe nie uwzględniają aspektów 
środowiskowych, innych niż stopień wypełnienia polityk 
horyzontalnych (zasada ekorozwoju).



Projekty kluczowe a zrównoważony rozwój

W ramach RPO WiM, zgodnie z Indykatywnym wykazem projektów kluczowych, 
dofinansowanie otrzyma 17 projektów, w tym projekty zintegrowane: 
1. Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej 
części województwa warmińsko-mazurskiego. 
2. Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
3. Program pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w 
Regionie Wielkich Jezior Mazurskich. 
4. Program pn. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z 
systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu 
warmińsko-mazurskiego”.
5. Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza 
Iławskiego.
Ponadto projekt – Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury . 
Wymienione powyżej projekty mają wpływ na zrównoważony rozwój regionu.
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Podsumowanie i wnioski do programowania na lata 2014-2020.

Województwo warmińsko-mazurskie pomimo posiadania w RPO 
osi priorytetowej o nazwie "środowisko przyrodnicze"  nie 
umożliwiło finansowania ze środków RPO działań służących 
czynnej ochronie przyrody oraz edukacji ekologicznej. W 
województwie warmińsko-mazurskim dopuszczalne działania w 
osi "środowiskowej" obejmują jedynie zewnętrzne działania 
(głównie infrastrukturalne) ograniczające presję na środowisko 
przyrodnicze w ramach gospodarki, w tym ściekowej, odpadami, 
produkcją energii. 



Dziękuje za uwagę.

www.ekoprojekty.pl


