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Wstęp 
 

Cechą współczesnej gospodarki światowej jest jej globalizacja i liberalizacja. 
W tym kontekście szczególnego strategicznego znaczenia nabiera innowacyjność 
i konkurencyjność państw oraz regionów. Innowacyjność województwa podkarpac-
kiego wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia i utrzymania odpowied-
niego poziomu konkurencyjności w skali krajowej.  

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej uwydatniło problem zróżnicowań 
rozwoju między państwami leżącymi na jednym kontynencie i zróżnicowań mię-
dzyregionalnych. Pogłębianie się integracji gospodarczej w Europie, korzystne dla 
państw i regionów lepiej rozwiniętych, stwarza jednocześnie szereg zagrożeń dla 
regionów słabiej rozwijających się i peryferyjnych. Wymienić tu należy takie nie-
korzystne zjawiska jak: brak bodźców do zainicjowania procesów trwałego rozwo-
ju, mała aktywność społeczna i przedsiębiorczość oraz utrwalający się niski poziom 
życia mieszkańców. Wynikają one z uwarunkowań historycznych, kulturowych i 
dotychczasowego udziału regionów w podziale pracy. 

Procesy integracyjne mogą wzmacniać te czynniki, stawiając słabsze regiony w 
relatywnie gorszej sytuacji wobec regionów lepiej rozwiniętych. W takich regio-
nach niewykorzystany pozostaje ich wewnętrzny potencjał wzrostu, co 
w konsekwencji prowadzi do stałego zwiększania się dystansu między nimi 
a bardziej rozwiniętymi regionami. 

Przynależność Polski do Unii Europejskiej jest bardzo istotnym czynnikiem 
rozwojowym oraz determinującym potencjał ekonomiczny kraju. Środki pieniężne 
pochodzące z Unii Europejskiej w ramach funduszy unijnych finansują niezbędne 
inwestycje na szczeblu krajowym oraz lokalnym. Projekty regionalne oparte są 
głównie na założeniach programów operacyjnych obejmujących: infrastrukturę, 
środowisko, innowacje a także uwzględniają możliwości podmiotów działających 
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na regionalnych rynkach. Mają one doprowadzić do wzrostu innowacyjności przed-
siębiorstw oraz konkurencyjności gospodarczej regionów. 

Celem opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów innowacyjności i 
konkurencyjności badanego regionu. A także przybliżenie podstawowych progra-
mów finansowania polityki regionalnej oraz analiza i stopień wykorzystania środ-
ków pochodzących z funduszy UE na szczeblu krajowym a w szczególności 
w województwie podkarpackim. 

Opracowanie zawiera zagadnienia teoretyczne dotyczące badanego aspektu, po-
nadto na podstawie danych statystycznych pozyskanych z Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, GUS, opracowań dotyczących sytuacji gospodarczej Podkarpacia, 
została dokonana synteza wielkości oraz stopień wykorzystania środków finanso-
wych pochodzących z programów unijnych. Ocena danych została przeprowadzona 
za pomocą wybranych metod analizy porównawczej. 
 

Wybrane aspekty innowacyjności i konkurencyjności Podkarpacia 
 

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o konkurencyjności go-
spodarki jest innowacyjność, a więc zdolność do wprowadzania nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych, technicznych, menedżerskich oraz organizacyjnych 
i przekształcenia ich w sukces komercyjny [Gospodarka, 2001, s.7].  

Podstawowym warunkiem dorównania poziomowi konkurencyjności jest 
ugruntowanie i upowszechnienie w przedsiębiorstwach akceptacji i rozumienia 
potrzeby zmian [Targalski, 1998, s.13].  

Województwo podkarpackie zlokalizowane jest na skrzyżowaniu ważnych 
szlaków komunikacyjnych. Na jego obszarze przecinają się korytarze transportowe 
o zasięgu transeuropejskim. Największe znaczenie dla transportu międzynarodowe-
go i krajowego, ze względu na brak autostrady i dróg ekspresowych, ma sieć dróg 
krajowych. Stanowią one około 5% sieci województwa, ale obsługują prawie 50% 
całego ruchu. W komunikacji lotniczej województwa główną rolę odgrywa lotnisko 
krajowe Rzeszów-Jasionka, posiadające położenie strategiczne dla rozwoju ruchu 
lotniczego, zwłaszcza towarowego. 

Obszar województwa podkarpackiego należy do średnio zaludnionych regio-
nów Polski. W połowie 2008 r. województwo podkarpackie zamieszkiwało 2,1 mln 
(2.097.276) mieszkańców, co stanowi ok. 5% ludności Polski. Stopień urbanizacji 
województwa podkarpackiego wskazuje na jego wyraźnie rolniczy charakter. Struk-
tura pracujących województwa podkarpackiego w ujęciu sektorowym odbiega zna-
cząco od średniej dla Polski. W porównaniu z pozostałymi województwami odno-
towano najniższy wskaźnik zatrudnienia w sektorze usług, natomiast jeden z naj-
wyższych w rolnictwie. 

Województwo podkarpackie jako region rolniczo-przemysłowy rozwija się dy-
namicznie i zyskuje na znaczeniu w skali całego kraju, w dalszym ciągu jednak 
poziom rozwoju gospodarczego odbiega znacząco od poziomu wysoko rozwinię-
tych regionów Polski. Dynamiczny rozwój przedsiębiorczości, a także wprowadza-
nie nowoczesnych technologii do produkcji oraz współczesnych koncepcji zarzą-
dzania niewątpliwie wpływa na rozwój gospodarczy regionu. Struktura branżowa 
podmiotów gospodarczych w województwie podkarpackim stopniowo się prze-
obraża.  
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Rola rolnictwa, choć nadal istotna ze względu na duży obszar użytków rolnych 
w regionie i dużą liczbę osób pracujących w rolnictwie, powoli zmniejsza się na 
rzecz innych dziedzin gospodarki, takich jak handel, usługi czy przemysł. Rolniczy 
profil regionu podkarpackiego można jednak wykorzystać w związku z wprowa-
dzaniem w rolnictwie innowacji produktowych, technologicznych i organizacyj-
nych o charakterze proekologicznym. Innowacje w rolnictwie należy dziś rozumieć 
jako wprowadzanie rozwiązań stojących na straży biologicznej jakości żywności 
oraz czystości środowiska rolniczego [Regionalna 2004, s.17-32].  

Województwo podkarpackie dysponuje znaczącym potencjałem produkcyjnym, 
który skupia się zarówno w państwowych, jak i prywatnych zakładach przemysło-
wych. W strukturze przedsiębiorstw dominują prywatne mikroprzedsiębiorstwa, 
zatrudniające do 9 osób [Program, 2007, s.23]. 

Na koniec października 2008 r. w rejestrze REGON w województwie podkar-
packim zarejestrowanych było 144 555 podmiotów gospodarczych. Spośród ogól-
nej liczby zarejestrowanych podmiotów w województwie 13,2% przedsiębiorstw 
ma siedzibę na terenie Rzeszowa, 4,6% w Przemyślu, 3,8% na terenie Tarnobrzega 
i 3,6% w Krośnie. Największą część w strukturze gospodarki województwa pod-
karpackiego stanowią obecnie sektory tradycyjne, jednak udział sektorów nietrady-
cyjnych zwiększa się z roku na rok. Ma to swoje odzwierciedlenie w strukturze 
zatrudnienia (około 25% zatrudnionych pracuje w sektorach innowacyjnych) oraz w 
rozmiarach produkcji sprzedanej (25% produkcji jest wytwarzanej przez firmy in-
nowacyjne). Pozytywną stroną gospodarki regionalnej jest fakt, że jedynie niecałe 
9% zatrudnionych pracuje w sektorach słabiej zaawansowanych technologicznie,  
a poziom produkcji wytwarzanej przez te zakłady nie przekracza 2% w regionie. 

Ważną rolę w gospodarce województwa odgrywa przemysł (ze względu na ge-
nerowany zysk oraz udział w produkcji sprzedanej), będący głównym czynnikiem 
rozwoju. Dominującymi gałęziami są: przemysł rolno-spożywczy, elektromaszy-
nowy, w tym lotniczy i sprzętu AGD, oraz chemiczny i farmaceutyczny. Dla woje-
wództwa charakterystyczny jest również sektor szklarski oraz przemysł naftowy. 
Głównymi ośrodkami przemysłu elektromaszynowego są Rzeszów, Mielec i Stalo-
wa Wola. Przemysł chemiczny rozwija się głównie w Jaśle, Dębicy i Nowej Sarzy-
nie, szklarski w Krośnie, Jarosławiu i Jaśle. Szczególnego znaczenia w gospodarce 
regionu nabiera przemysł lotniczy. Jego tradycje sięgają kilkudziesięciu lat, a z 
każdym rokiem staje się on coraz bardziej innowacyjny i konkurencyjny. 

Województwo podkarpackie to jeden z najczystszych ekologicznie regionów 
Polski, gdzie w dalszym ciągu panują bardzo dobre warunki naturalne do rozwoju 
rolnictwa, także ekologicznego. Ponad 93% użytków rolnych stanowi własność 
rolników indywidualnych. Gospodarstwa indywidualne zajmują ponad 57% ogólnej 
powierzchni województwa. Województwo podkarpackie zajmuje czwarte miejsce 
w kraju pod względem liczby gospodarstw produkujących metodami ekologiczny-
mi i pierwsze miejsce pod względem łącznej powierzchni tych gospodarstw [Re-
gionalna 2004, s.17-32]. 

Przedsiębiorstwa są podstawowym elementem systemu innowacyjnego, a ich 
wewnętrzna organizacja jest jednym z bardzo istotnych aspektów tego systemu.  
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Aby skutecznie indukować innowacyjność przedsiębiorstw naszego wojewódz-
twa, regionalny system innowacyjny musi być dopasowany do struktury podkar-
packiej gospodarki, dlatego należy dążyć, aby był on nakierowany na kreowanie 
innowacyjności w przedsiębiorstwach należących do sektorów tradycyjnych oraz 
uznanych za obszary wysokiej szansy. Nie powinien jednak tracić z pola widzenia 
sektorów nietradycyjnych, które mają znaczący udział w strukturze przemysłu. 

Podkarpackie firmy funkcjonują w sektorach tradycyjnych i nietradycyjnych. 
Te dwie kategorie przedsiębiorstw korzystają z różnych elementów regionalnego 
systemu innowacji. Sektory tradycyjne nie prowadzą samodzielnie działalności 
badawczo-rozwojowej, a innowacje stosują poprzez zakup nowoczesnych dóbr 
inwestycyjnych czy też w drodze transferu wiedzy z rynku pracy przez zatrudnienie 
nowych, lepiej wykształconych pracowników. Sektory nietradycyjne, oparte na 
wiedzy, czerpią swoją innowacyjność przede wszystkim ze współpracy z centrami 
badawczymi oraz jednostkami badawczymi szkół wyższych. Opierają one swoją 
działalność na wiedzy i kreatywności. 

 Jednym z ważnych instrumentów wzrostu innowacyjności gospodarki jest 
wspieranie kooperacji przedsiębiorstw z sektora MSP z firmami dużymi, szczegól-
nie w przemyśle lotniczym, samochodowym, komputerowym, gdzie wymagana jest 
duża skala produkcji oraz wysokie nakłady na B+R. Wówczas małe i średnie firmy 
pełnią funkcję podwykonawców, dostarczając dużym przedsiębiorstwom skompli-
kowane podsystemy i komponenty. Dzięki kooperacji następuje dyfuzja innowacji i 
transfer technologii. Przykładem takiej współpracy w województwie podkarpackim 
jest Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza” skupiające duże przedsiębiorstwa, których 
liderem jest WSK PZL – Rzeszów SA i kooperujące z nimi firmy małe oraz śred-
nie. 

W województwie podkarpackim w ramach infrastruktury wsparcia innowacji 
działa około 70 Organizacji Wsparcia Biznesu (OWB). Można je podzielić na insty-
tucje prorozwojowe, organizacje przedsiębiorców, instytucje wspierające sektor 
MSP oraz firmy świadczące komercyjne usługi dla biznesu. Jednakże istnieje duże 
zróżnicowanie potencjału i aktywności instytucji wsparcia innowacji w regionie. 
Organizacje Wsparcia Biznesu są jednym z podstawowych elementów tworzących 
pozytywny klimat dla rozwoju przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich. 

W województwie podkarpackim nastąpił znaczny rozwój inicjatyw związanych 
ze wsparciem innowacyjności i transferu technologii. Wśród najciekawszych przed-
sięwzięć – dobrych praktyk realizowanych przez instytucje otoczenia można wy-
mienić: 
- utworzenie w 1997 r. Centrum Transferu Technologii w Mielcu, 
- utworzenie w strukturach Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA Cen-
trum Transferu Technologii należącego do europejskiej sieci Innovation Relay Cen-
tres (IRC), 
- plany tworzenia kolejnych centrów transferu technologii w Jaśle, Dębicy, Krośnie, 
Stalowej Woli, 
- powołanie w 2000 r. Stowarzyszenia na rzecz Innowacyjności i Transferu Techno-
logii „Horyzonty”, 
- utworzenie z inicjatywy Samorządu Województwa Podkarpackiego Podkarpac-
kiego Parku Naukowo-Technologicznego, zarządzanego przez Rzeszowską Agen-
cję Rozwoju Regionalnego SA, 
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- podpisanie porozumienia na rzecz utworzenia Centrum Zaawansowanych Techno-
logii „Aeronet – Dolina Lotnicza”, 
- powstanie w kwietniu 2003 r. Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu 
Lotniczego „Dolina Lotnicza”, 
- podpisanie porozumienia przez 22 firmy w 2004 r. na rzecz utworzenia Sieci Po-
rozumienia Lotniczego Avia-Splot w ramach „Doliny Lotniczej”, 
- promowanie innowacyjnych firm, produktów i technologii w ramach konkursu 
Innowator Podkarpacia, 
- utworzenie w 2001 r. Centrum Obsługi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego SA, 
- funkcjonowanie inkubatorów przedsiębiorczości oraz plany tworzenia kolejnych 
34, 
- inicjatywa utworzenia Centrum Innowacji Technologicznych w Stalowej Woli, 
- funkcjonowanie dwóch Specjalnych Stref Ekonomicznych w Mielcu i Tarnobrze-
gu, 
- realizację przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR SA programu PHARE 
Dotacje dla OWB, 
- wdrażanie w województwie podkarpackim regionalnych i krajowych komponen-
tów programu PHARE, 
- utworzenie z inicjatywy Samorządu Województwa Podkarpackiego Funduszu 
Poręczeń Kredytowych [Regionalna 2004, s.17-32]. 
 
Wykorzystanie funduszy unijnych jako czynnik zwiększający konkurencyj-

ność regionu 
 

Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności stanowią najważniejsze narzę-
dzie polityki rozwoju regionalnego w krajach Unii Europejskiej. Kraje członkow-
skie posiadają wieloletnią praktykę w określaniu celów oraz zasad korzystania ze 
wspólnych środków na realizację zadań związanych z rozwojem regionalnym. 
Najważniejszym zadaniem funduszy unijnych jest stworzenie środowiska sprzyjają-
cego stałemu rozwojowi społeczno-ekonomicznemu w warunkach pełnej konkuren-
cji rynkowej oraz stymulowanie na całym terytorium Unii Europejskiej zrównowa-
żonego rozwoju, rozumianego jako harmonizacja działań na płaszczyźnie gospo-
darczej, społecznej, ochrony środowiska. 
Do funduszy strukturalnych zalicza się cztery fundusze, tj.:  
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
- Europejski Fundusz Socjalny, 
- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, 
- Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa.  

Kolejnym instrumentem finansowania rozwoju regionalnego w Unii Europej-
skiej jest Fundusz Spójności (kohezji). Fundusz ten jest jednym z najmłodszych 
instrumentów finansujących przedsięwzięcia z zakresu rozwoju regionalnego 
[Agenda, 1997, s. 111]. 
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 PHARE 
 

Z pomocy programu Phare STRUDER (Program Strukturalnego Rozwoju Wy-
branych Regionów) korzystały samorządy województw dotkniętych restrukturyza-
cją gospodarki. Jeden z komponentów tego programu pod nazwą „małe projekty 
infrastrukturalne” pozwolił w latach 1994–1997 na dofinansowanie 188 inwestycji 
gminnych, na łączną kwotę 18,4 mln euro [Badanie, 2000, ss. 10–17]. 

Programem, którego celem było przeciwdziałanie pogłębianiu się dysproporcji 
rozwojowych między poszczególnymi regionami kraju, był realizowany w latach 
1996–1999 program Phare RAPID (Program Rozwoju Infrastruktury na Terenach 
Wiejskich). Jego wsparcie w wysokości 12,79 mln euro pozwoliło na zrealizowanie 
163 inwestycji w 150 gminach. Ponad połowa środków została wykorzystana na 
budowę infrastruktury sieciowej (315 km sieci wodociągowej i 212 km kanaliza-
cyjnej, 18 km sieci energetycznych, 46 km teletechnicznych i 35,5 km sieci gazo-
wych), 10% na inwestycje proekologiczne (24 oczyszczalnie ścieków i 1 składowi-
sko odpadów), a 27% na inwestycje drogowe (136 km dróg gminnych oraz 32 tys. 
m2 parkingów) [Ewaluacja, 2001, ss. 18–19, 61]. 
 
ISPA 
 

Funkcjonujący od 2000 roku fundusz przeznaczony był na finansowanie du-
żych inwestycji w zakresie transportu i ochrony środowiska, z którego korzystały 
samorządy gminne. Od uruchomienia funduszu ISPA do zakończenia jego działal-
ności (z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej) sfinansowanych zostało 48 
przedsięwzięć związanych z dostarczaniem wody pitnej, oczyszczaniem ścieków, 
poprawą jakości powietrza i utylizacją odpadów. Łączna kwota wsparcia wyniosła 
1,29 mld euro, tj. prawie 60% wartości zrealizowanych inwestycji [Pomoc… 
(http)]. 
 
SAPARD 
 

Trzeci instrument unijnej pomocy finansowej, dostępny od 2000 roku, koncen-
trował się na inwestycjach, których celem było wspieranie szeroko rozumianego 
procesu przekształceń strukturalnych na wsi [Młynarczyk, 2002, s. 9]. 

Do końca 2004 roku zawarte zostały 4493 umowy z gminami na kwotę 2022,9 
mln zł [Pomajda, 2004, s. 62]. Najwięcej z nich 48%, dotyczyło budowy dróg 
gminnych i powiatowych (łączna wartość umów wynosiła 684,57 mln zł, a średnia 
kwota dofinansowania była równa 321,8 tys. zł) oraz inwestycji w zakresie kanali-
zacji i oczyszczalni ścieków, tj. 29% umów, których łączna wartość kształtowała 
się na poziomie 968 mln zł (średnie dofinansowanie było równe 752 tys. zł). Mniej 
dofinansowano przedsięwzięć mających na celu budowę wodociągów (22% umów 
o wartości 344,55 mln zł i średnim dofinansowaniu w granicach 351 tys. zł).  

Z chwilą wstąpienia do UE jej najuboższe kraje członkowskie, w tym Polska, 
miały możliwość ubiegać się o pomoc z funduszy strukturalnych i Funduszu Spój-
ności (Kohezji) m.in. na stopniową likwidację opóźnień w rozwoju społeczno-
gospodarczym poszczególnych regionów [Brańka, 2006, s. 61]. 
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Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 
 

Na realizację ZPORR w Polsce w latach 2004-2006 przewidziano 2 530 mln 
euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 438,5 mln euro 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli łącznie niemal 3 mld euro. Łączna 
suma środków ze wszystkich źródeł finansowania wynosi 4,08 mld euro. Stanowi to 
blisko 40% wszystkich środków funduszy strukturalnych przeznaczonych dla Pol-
ski w latach 2004-2006 [Program, 2007, s. 49]. 
 
Sektorowe Programy Operacyjne (SPO) 

Fundusze Strukturalne były w latach 2004-2006 wdrażane również w ramach 
pięciu sektorowych programów operacyjnych: 
- SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, 
- SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, 
- SPO Transport, 
- SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obsza-
rów wiejskich [Program, 2007, s. 50-51]. 
 
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG 

Inicjatywą INTERREG III A, służącą wspieraniu i promocji zintegrowanego 
rozwoju regionalnego na obszarze sąsiadujących ze sobą regionów przygranicz-
nych, objęte zostały cztery województwa Polski Wschodniej (podkarpackie, lubel-
skie, podlaskie i warmińsko-mazurskie), które uczestniczą w trzech programach 
współpracy przygranicznej: 
- Program Polska – Słowacja, 
- Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina, 
- Program Sąsiedztwa Polska – Litwa – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyj-
skiej. 

Do końca roku 2005 na realizację projektów w województwach Polski 
Wschodniej, przygotowanych w ramach tych programów, ze środków EFRR przy-
znano dofinansowanie w wysokości łącznie 7,9 mln euro, z czego na lubelskie 
przypadło 2,2 mln euro (28%), podkarpackie 3,9 mln euro (49%), podlaskie 1,8 mln 
euro (23%). 

W ramach INTERREG III B, mającego na celu wspieranie współpracy między-
narodowej między władzami regionalnymi i krajowymi, w ramach dużych regio-
nów paneuropejskich, służącej zrównoważonemu i skoordynowanemu rozwojowi 
przestrzennemu, w pięciu województwach Polski Wschodniej realizowany był Pro-
gram CADSES i Program Regionu Morza Bałtyckiego (BSR). Ze środków EFRR 
na realizację Programu CADSES przeznaczono 286,8 mln euro, a Programu BSR 
119,8 mln euro. 
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Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 
 
Na wdrożenie działań realizowanych w ramach Programu EQUAL w latach 

2004-2006, służącego wdrażaniu założeń Europejskiej Strategii Zatrudnienia 
i Procesu Integracji Społecznej, zarezerwowano dla Polski kwotę 178,5 mln euro, 
z czego 133,9 mln euro pochodzi z EFS, a 44,6 mln euro z współfinansowania kra-
jowego. Ze 107 wniosków, które zostały zatwierdzone do realizacji w Polsce 
w ramach IW EQUAL, cztery zostały zgłoszone przez podmioty działające 
w województwie lubelskim, a trzy w podkarpackim [Program, 2007, s. 52] 

Do końca września 2008 r. w ramach wszystkich programów operacyjnych oraz 
Inicjatyw Wspólnotowych zawarto umowy o dofinansowanie, dla których łączna 
wartość wkładu UE wynosi ok. 32,9 mld zł, co stanowi ok. 104,6 % alokacji na lata 
2004-2006.  
Płatności z kont programowych we wrześniu 2008 r. wyniosły 419,3mln zł. Kwota 
łącznych płatności z kont programowych od początku uruchomienia programów 
operacyjnych osiągnęła poziom ponad 27,9 mld zł [Wykorzystanie, 2008, s.3].  

Dokonując analizy wielkości wykorzystania środków z poszczególnych pro-
gramów unijnych w skali krajowej stwierdza się, że w największym stopniu wyko-
rzystywane są środki z ZPORR oraz SPO zaś pozostałe programy mają niewielki 
udział w ogólnej kwocie środków pomocowych (tab.1). Jednocześnie należy 
stwierdzić znaczne zaawansowanie wykorzystania środków z poszczególnych pro-
gramów.  
 
Tabela 1. Kwota oraz stopień wykorzystania środków z poszczególnych progra-
mów unijnych w Polsce.  
Programy Stan wykorzystania środków na 

koniec września 2008r. w mln 
Wykorzystanie 
środków w % 

Zintegrowany Program Opera-
cyjny Rozwoju Regionalnego 

10.293 94,3 

Sektorowe Programy Operacyj-
ne 

12.980,1 88,7 

Inicjatywa Wspólnotowa Inter-
reg 

544,1 85,6 

Inicjatywa Wspólnotowa 
EQUAL 

418,1 85,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Wykorzystanie, 2008, s.4] 
 

Na realizację ZPORR w latach 2004-2006 przyznano około 2,5 mld eu-
ro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 438 mln euro 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te podzielone zostały na alokacje 
wojewódzkie. Główną grupę beneficjentów ZPORR stanowią jednostki samorządu 
terytorialnego.  

 
Do końca 2007 roku wartość złożonych wniosków o dofinansowanie wyniosła 

29,790 mld zł, co stanowi 267,22% alokacji przyznanej na realizację programu. Do 
końca grudnia 2007 r. wartość umów podpisanych z beneficjentami w ramach Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wyniosła 11,39 mld 
zł, co stanowi 102,14 % dostępnej alokacji.  
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Nadkontraktacja wynika ze zmian wartości euro w stosunku do złotego. Jedno-
cześnie została ona zaaprobowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (In-
stytucję Zarządzającą ZPORR) w porozumieniu z Ministerstwem Finansów (Insty-
tucją Płatniczą) i ustalona do maksymalnej wysokości równej 103% środków przy-
znanych przez Komisję Europejską w ramach ZPORR na poziomie kraju. Zdecy-
dowano, iż w przypadku przekroczenia kwoty przyznanej Polsce alokacji, nadwyż-
ka zobowiązań wobec beneficjentów zostanie pokryta z budżetu państwa. [Stan 
wdrażania, 2008, s. 2]. 

Analizując ilości podpisywanych umów w ramach ZPORR stwierdzono różnice 
pomiędzy poszczególnymi województwami. Udział środków objętych umowami w 
całości alokacji 2004-2006 na realizację programu waha się od 98,7 % w woje-
wództwie mazowieckim do 106,4 % w województwie lubelskim. Średni poziom 
kontraktacji oscyluje wokół 102,1 % dostępnych środków na lata 2004-2006. War-
tość wskaźnika dla województwa podkarpackiego wynosi 101,1% i przewyższa 
jedynie wskaźnik dla województwa mazowieckiego.  

Mając na uwadze wysokość płatności z kont programowych w skali regionów 
zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2007 r., najlepsze wyniki osiągnęły: woje-
wództwo podlaskie i świętokrzyskie. Wskaźnik wypłaconych środków 
w podkarpackim wynosi 79,9% i przewyższa średni poziom krajowy, który wynosi 
74,91% [Stan wdrażania, 2008, s. 4-5]. 

Do końca 2005 r. ze środków FS realizacją objęto w Polsce ogółem 
124 projekty inwestycyjne, którym przyznano dofinansowanie z FS w wysokości 
5.602,5 mln euro. Na obszarze Polski Wschodniej beneficjenci realizują 
16 projektów, dofinansowanych z FS kwotą w wysokości 581,6 mln euro 
(10,4% alokacji ogólnopolskiej). Ponadto jeden projekt pt. Poprawa infrastruktury 
kolejowej – „wąskie gardła”, dofinansowany z FS kwotą 83,2 mln zł, jest realizo-
wany w kilku województwach kraju, a także w podkarpackim i świętokrzyskim. 

Wykorzystanie środków unijnych na Podkarpaciu z podziałem na poszczególne 
zadania przedstawia się następująco: budowa i modernizacja ok. 727 km dróg, 
przebudowa 7 obiektów mostowych o łącznej długości 0,55 km, budowa ok. 2511 
km kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przepompowniami, budowa i moder-
nizacja 40 oczyszczalni ścieków, budowa 2 stacji uzdatniania wody, budowa lub 
modernizacja 6 wysypisk śmieci, budowa ok. 432 km sieci wodociągowej, udroż-
nienie i uregulowanie koryt rzek, potoków i rowów na długości blisko 12 km, re-
mont ponad 240 obiektów szkolnych,  820 umów na dotacje inwestycyjne dla MŚP, 
340 umów współfinansujących projekty doradcze dla MŚP, szkolenia, poradnictwo 
zawodowe, doradztwo indywidualne oraz poradnictwo dla instytucji zaangażowa-
nych w tworzenie paktów na rzecz zatrudnienia, z których skorzystało ok. 40 tys. 
osób. 

W ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw udzielona została 
pomoc finansowa w formie dotacji na doradztwo i inwestycje w przedsiębiorstwach 
(głównie małych i średnich) oraz na rozwój otoczenia biznesu, czyli instytucji 
wspierających przedsiębiorczość. Wartość środków publicznych przewidzianych do 
współfinansowania projektów realizowanych w tym programiewynosi dla całego 
kraju 1 713 mln euro, z czego 1 251 mln euro pochodzi ze środków wspólnoto-
wych. Do końca marca 2006 r. w Polsce Wschodniej podjęto realizację 835 projek-
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tów na kwotę 411,2 mln zł (13,9% w skali kraju), a zrealizowano 176 projektów na 
kwotę 20,5 mln zł (21,1%).W województwach Polski Wschodniej najczęściej reali-
zowane były projekty dotyczące: 
- poprawy dostępności do zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw (lubelskie, 
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie), 
- tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju firm (podkarpackie, podlaskie), 
- wsparcia konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw (świę-
tokrzyskie i podkarpackie), 
- wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez inwestycje 
(podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) [Program, 2007, s. 51]. 

 
Uwagi końcowe 

 
Aktywność przedsiębiorstw z obszaru województwa podkarpackiego 

w odniesieniu do poszczególnych programów jest bardzo zróżnicowana. Najwięk-
szą odnotowano w ZPORR i SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywno-
ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich). Stosunkowo najmniej korzystna sytu-
acja ma miejsce w ramach SPO Transport oraz SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 
[Regionalny, 2006, s.31]. 

Przedsiębiorstwa, które poprzez inwestycje wprowadzają nowe produkty na ry-
nek, wykorzystując nowe technologie, rozszerzają zakres działalności, co przyczy-
nia się do wzrostu ich konkurencyjności, innowacyjności. Reasumując środki finan-
sowe pochodzące z UE finansując projekty inwestycyjne na terenie Podkarpacia, 
podnoszą jego innowacyjność oraz konkurencyjność.  
 
 
European Union Funds as a Source for Financing Development of Innova-

tiveness and Competitiveness in the Podkarpackie Province 
 

Summary 
 

One of the key factors crucial for making enterprises and economies competi-
tive is being innovative. Podkarpackie voivodeship, which has a rural-industrial 
profile, is developing rapidly, gaining on importance in Poland at the same time. 
However, the economical development of the region still diverges from that repre-
sented by other high developed regions. Accession of Poland to the European Union 
has shown how significant the differences between different regions really are. De-
velopment subsidies granted by the European Union help to finance all the neces-
sary investment on local and state level, which is essential for further development 
of our region. Furthermore, they help in development of local enterprises, making 
them more competitive and thus stimulating the region's economy. 
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