
 

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 
 

 

OŚ PRIORYTETOWA I  
Innowacyjna Polska Wschodnia 

 

Priorytet Inwestycyjny 1.2 

 

Cel szczegółowy: 

Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R.  

 

Przykładowe typy projektów: 

− Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności B+R+I,  

− Zwiększenie potencjału instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług na rzecz 

przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, B+R i wdrożeniowej.  

 

Typy beneficjentów  

− przedsiębiorcy i ich konsorcja,  

− ponadregionalne inicjatywy klastrowe,  

− konsorcja członków ponadregionalnych inicjatyw klastrowych,  

− ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, 

inkubatory technologiczne, centra transferu technologii). 

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA II  
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

 

Oś priorytetowa II obejmuje swoim zakresem interwencji cel tematyczny 3, priorytety inwestycyjne: 

− 3.1 promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 

wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem 

inkubatorów przedsiębiorczości;  

− 3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu 

internacjonalizacji;  

− 3.3 wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju 

produktów  i usług.  

 



 

 

 

 

Cel szczegółowy: 

Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej.  

 

Przykładowe typy przedsięwzięć:  

− Platformy startowe dla nowych pomysłów. 

 

Typy beneficjentów  

− Ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne,  

− parki naukowe i parki technologiczne,  

− inkubatory technologiczne oraz inkubatory przedsiębiorczości),  

− przedsiębiorstwa typu startup. 

 

 

 

Priorytet inwestycyjny 3.2 

 

Cel szczegółowy: 

Wzrost internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej. 

 

Przykładowe typy przedsięwzięć:  

− Wsparcie internacjonalizacji MŚP,  

− Wsparcie internacjonalizacji klastrów w zakresie B+R+I.  

 

Typy beneficjentów  

− Przedsiębiorcy,  

− ponadregionalne inicjatywy klastrowe. 

 

 

Priorytet inwestycyjny 3.3 

 

Cel szczegółowy: 

Wzmocnienie powiązań kooperacyjnych w makroregionie Polski Wschodniej.  

 

Przykładowe typy przedsięwzięć:  

− Wsparcie klastrów z Polski Wschodniej. 

 

Typy beneficjentów  

− inicjatywy klastrowe,  

− konsorcja członków inicjatyw klastrowych. 

 



 

 

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA III 
Nowoczesna infrastruktura transportowa 

 

Priorytet inwestycyjny 4.5 

 

Cel szczegółowy: 

Poprawa mobilności mieszkańców w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach 

Funkcjonalnych. 

 

Przykładowe typy projektów:  

− budowa/przebudowa sieci szynowych, trolejbusowych i autobusowych wraz z zakupem 

niskoemisyjnego taboru,  

− budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej, w tym 

intermodalnych dworców przesiadkowych,  

− wdrożenie nowych/rozbudowa lub modernizacja istniejących systemów telematycznych na 

potrzeby komunikacji miejskiej.  

 

Typy beneficjentów  

− miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, w tym w porozumieniu z jednostkami samorządu 

terytorialnego zlokalizowanymi na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski 

Wschodniej lub obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej/innymi 

podmiotami (np. przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej lub kolejowej);  

− związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych na obszarze 

funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej lub obszarze realizacji ZIT miasta 

wojewódzkiego Polski Wschodniej, w skład których wchodzi miasto wojewódzkie Polski 

Wschodniej. 

 

 

Priorytet inwestycyjny 7.2 

 

Cel szczegółowy: 

Poprawa dostępności wewnętrznej w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach 

funkcjonalnych.  

 

Wsparcie zostanie przeznaczone na poprawę układów transportowych m.in. przez:  

− przebudowę istniejącej sieci drogowo-ulicznej, służącej efektywnemu skomunikowaniu dzielnic 

i eliminacji wąskich gardeł,  

− budowę obwodnic wewnętrznych,  



 

 

 

− budowę/przebudowę odcinków dróg służących połączeniu układu drogowego w mieście z siecią 

dróg poza jego obszarem.  

 

Realizowane będą inwestycje służące poprawie powiązań miast wojewódzkich jako węzłów 

drugorzędnych z infrastrukturą TEN-T.  

 

Typy beneficjentów  

− miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, w tym w porozumieniu z jednostkami samorządu 

terytorialnego zlokalizowanymi na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski 

Wschodniej lub obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej/Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad;  

− związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych na obszarze 

funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej lub obszarze realizacji ZIT miasta 

wojewódzkiego Polski Wschodniej, w skład których wchodzi miasto wojewódzkie Polski 

Wschodniej;  

− jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu województwa w ramach makroregionu Polski 

Wschodniej.  

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA IV 
Ponadregionalna infrastruktura kolejowa 

 

Priorytet inwestycyjny 7.4 

 

Cel szczegółowy: 

Wzmocnienie spójności wewnętrznej oraz dalsza poprawa dostępności zewnętrznej Polski 

Wschodniej. 

 

Planowana interwencja będzie ukierunkowana na wzmocnienie wewnętrznych i uzupełnienie 

zewnętrznych połączeń w transporcie kolejowym Polski Wschodniej stosownie do zapisów ujętych 

w „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”. Podstawowym 

założeniem interwencji będzie skierowanie środków na realizację inwestycji na odcinkach służących 

poprawie dostępności transportowej w obrębie Polski Wschodniej, a jednocześnie istotnych pod 

względem wzmacniania makroregionalnych potencjałów rozwojowych.  

W ramach powyższych przedsięwzięć realizowane będą inwestycje w infrastrukturę liniową 

(przebudowa drogi kolejowej oraz sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą), infrastrukturę 

punktową (obiekty obsługi podróżnych, m.in. przystanki, wiaty, kładki dla pieszych oraz inne obiekty 

inżynieryjne). Ponadto przewiduje się usprawnienie systemów automatyki kolejowej. Ponadto 

w ramach osi priorytetowej wsparcie uzyskają projekty dotyczące przygotowania dokumentacji 

technicznej dla projektów wpisujących się w założenia osi.  



 

 

 

Planowane inwestycje będą prowadzone na istniejących liniach kolejowych w celu zwiększenia 

poziomu ich przepustowości w ramach Magistrali Wschodniej stanowiącej szczególną koncepcję 

połączenia miast wojewódzkich Polski Wschodniej. Tryb i zakres prowadzonych prac będzie 

uzależniony od specyfiki danego odcinka, jego stanu i parametrów technicznych oraz roli i znaczenia 

w ponadregionalnym systemie połączeń kolejowych. Przewiduje się m.in. elektryfikację wybranych 

odcinków linii oraz inne inwestycje mające na celu poprawę jakości usług kolejowych, a także 

zwiększenie prędkości oraz dopuszczalnego maksymalnego nacisku na oś.  

Realizacja przedsięwzięć w ramach PO PW została zaprojektowana tak, aby stanowiła dodatkowy 

element wsparcia, wzmacniający efekty działań inwestycyjnych w infrastrukturę kolejową 

zrealizowanych bądź planowanych do realizacji w ramach POIiŚ 2014-2020. Jednocześnie inwestycje 

podejmowane w ramach POPW będą komplementarne z zakresem interwencji RPO województw 

Polski Wschodniej.  

 

Typy beneficjentów  

− Beneficjentem projektów realizowanych w ramach PI 7.4 będzie zarządca infrastruktury 

kolejowej - PKP PLK S.A.  

 


