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SSłłoowwnniikk  uuŜŜyywwaannyycchh  sskkrróóttóóww  ii   ppoojjęęćć  
Skrót Pełna nazwa 
ARFP Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 
Beneficjant osoba korzystająca z pomocy innych 
Biznes plan plan przedsięwzięcia gospodarczego  
Cel dąŜenie lub zadanie operacyjne 
Działanie  czynność, która przybliŜa nas do realizacji zadania 
EFOiGR Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 
EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
EFS Europejski Fundusz Społeczny 
Ewaluacja zmiana wynikająca z analizy  i oceny efektów osiągniętych względem  

zaplanowanych 
FS  Fundusz Spójności 
Kamień milowy Działanie, które ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu 
Koordynator zarządzający działaniem 
Misja charakterystyczna dla organizacji metoda działania 
Monitoring śledzenie przebiegu osiągania celów 
MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
MŚP małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające do 250 osób) 
NGOs organizacja pozarządowa, społeczna (z ang. non government organizations)  
PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
Phare, SAPARD, ISPA programy przedakcesyjne UE, przygotowujące Polskę do członkostwa w UE 
Planowanie działania instytucji, które określają cele i metody ich realizacji 
PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
PO RPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 
Program ogół naszych działań w organizacji 
Program pomocowy fundusz wspierający zmiany 
Programy przedakcesyjne programy pomocowe UE w okresie przed wstąpieniem do UE 
Programy Wspólnotowe programy finansowane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską  
Projekt działanie, z mierzalnym celem, terminem realizacji i odpowiedzialnością 
PUP /WUP Powiatowy Urząd Pracy / Wojewódzki Urząd Pracy 
RPO Regionalny Program Operacyjny 
Sesja strategiczna spotkanie konwentu planowania strategicznego, określającej kierunki rozwoju 
Skuteczność stopień realizacji planowanych celów 
Sponsor osoba fizyczna lub instytucja dotująca nasze działania 
Sprawność stopień osiągania celów jak najmniejszym kosztem 
Strategia metoda realizacji celów 
Studium uwarunkowań analiza oddziaływania i wykonalności projektu 
SWOT analiza wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań 
Taktyka zawczasu podjęte decyzje, które „wyprzedzają” rzeczywistość 
UE Unia Europejska 
Wizja zapisany obraz  tego jak organizacja chce wyglądać w przyszłości  
Wniosek aplikacyjny projekt opisany w wymagalnej przez program pomocowy formie 
Zadanie działanie (dąŜenie) zawierające na poziomie planu kierunek oddziaływania 
Zarządzanie kierowanie zasobami w taki sposób aby osiągać cele organizacji 
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SSttrruukkttuurraa  ddookkuummeennttuu  
 
Niniejszy dokument „Plan Operacyjny – Rozwój Gospodarczy i Infrastruktura”  jest jednym z 
sześciu Programów Operacyjnych wchodzących skład „Strategii Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego 
2007 – 2015”. Prezentuje on zadania i projekty, które powinny być podjęte aby osiągnąć cele 
operacyjnie strategiczne zawarte w dokumencie „Plan Strategiczny”. 
 

KaŜdy z planów operacyjnych zbudowany jest według następującego schematu: 
• Drzewo Celów Strategii Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego  

• Drzewo Celów Programu Operacyjnego 

• Karty zadań / projektów 
 
Ponadto zamieszczono informacje dotyczące moŜliwości finansowania projektów ze środków 
programów pomocowych. 
 
KaŜda z kart zadania / projektu zawiera następujące informacje: 
• (xyz) Nazwa zadania; krótki hasłowy tytuł, jednoznacznie wyróŜniający zadanie / projekt,  

poprzedzony numerem identyfikującym zadanie / projekt w 
określonym celu operacyjnym i strategicznym 

• Uzasadnienie;  odniesienie się do potrzeby wdraŜania zadania / projektu  

• Odpowiedzialność;  jaka instytucja powiatowa jest odpowiedzialna za wdraŜanie zadania /  
projektu (ew. za inicjowanie działań na rzecz wdraŜania zadania / 
projektu) 

• Sojusznicy / partnerzy; jaka instytucja lokalna moŜe wspierać (być partnerem) we wdraŜaniu  
zadania  

• Sposób realizacji;  3-6 podstawowych etapów w uruchamianiu zadania / projektu 

• Harmonogram;  termin uruchamiania zadanie / projektu i orientacyjny czas wdraŜania 

• BudŜet;   szacunkowy koszt wdroŜenia zadania (na etapie uruchamiania  
wymaga uszczegółowienia)  

• Źródła finansowania; główne źródła pozabudŜetowego finansowania zadania / projektu 

 
 
Numeracja zadania realizacyjnego jest trzycyfrowa i symbolizuje: 

x - numer obszaru strategicznego 
y - numer celu operacyjnego dla danego obszaru strategicznego 
z -  numer zadania/projektu realizacyjnego dla danego celu operacyjnego 

 
Uwaga: Plan Operacyjny jest uszczegółowieniem zapisów zawartych w Planie Strategicznym. 
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OObbsszzaarryy  pprroobblleemmoowwee  ii   cceellee  sstt rraatteeggiicczznnee  SSttrraatteeggii ii   RRoozzwwoojjuu  PPoowwiiaattuu  
 

Wizja Powiatu Tarnobrzeskiego 
 

„Powiat tarnobrzeski to powiat europejski, świadomy swojej 
toŜsamości, bezpieczny, aktywnie wspierający inwestorów, 

przyjazny dla ludzi i środowiska” 
 

 

Obszary i cele strategiczne 
 

 

Obszar I  R OZWÓJ GOSPODARCZY I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
Cel strategiczny:  „Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez podniesienie 

atrakcyjności inwestycyjnej i poprawę warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 
w powiecie tarnobrzeskim” 

 

 
 

 

Obszar II  R OZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I EDUKACJA  
Cel strategiczny:  „Tworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich zgodnie z 

potrzebami lokalnego rynku pracy” 
 

 
 

Obszar III  P ROMOCJA REGIONALNA I INFORMACJA  
Cel strategiczny:  „Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu” 

 
 

 

Obszar IV  W SPÓŁPRACA LOKALNA  
Cel strategiczny:  „Poprawa systemów współpracy pomiędzy lokalnymi  
instytucjami i organizacjami  działającymi na rzecz rozwoju lokalnego” 

 
 

 

Obszar V  O PIEKA SPOŁECZNA I SŁUśBA ZDROWIA 
Cel strategiczny:  „Zapewnienie podstawowych standardów bezpieczeństwa dla 
mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w sferze zabezpieczenia społecznego i 

ochrony zdrowia” 
 

 
 

Obszar VI  O CHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA  
Cel strategiczny:  „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zwiększanie 

świadomości i zachowań proekologicznych mieszkańców” 
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DDrrzzeewwoo  CCeellóóww  SSttrraatteeggii ii   RRoozzwwoojjuu  PPoowwiiaattuu  TTaarrnnoobbrrzzeesskkiieeggoo  

Cele strategiczne Cele operacyjne 

1.1. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców i inwestorów 

1.2. Tworzenie warunków sprzyjających pozyskiwaniu kapitału na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości 

Cel strategiczny 1 
1. Tworzenie nowych miejsc 
pracy poprzez podniesienie 
atrakcyjności inwestycyjnej i 
poprawę warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości w powiecie 
tarnobrzeskim 
 

1.3.Podnoszenie innowacyjności i wdraŜanie nowych technologii 

2.1. Rozwijanie systemów edukacji i szkoleń ukierunkowanych na rozwój 
osobowości, przedsiębiorczości i potrzeby rynku pracy 

2.2. Wzrost aktywności zawodowej  i społecznej osób poszukujących pracy i 
bezrobotnych w grupach naraŜonych na wykluczenie społeczne 

2.3. Tworzenie warunków dla rozwoju samoprzedsiębiorczości oraz 
inicjowanie nowych kierunków działalności 

Cel strategiczny 2 
2. Tworzenie warunków dla 
rozwoju zasobów ludzkich 
zgodnie z potrzebami lokalnego 
rynku pracy 

2.4. Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy 

3.1. Wzmocnienie istniejących więzi regionalnych poprzez wykorzystanie 
istniejących narzędzi komunikacji i partycypacji społecznej 

3.2. Wykreowanie wizerunku regionu tarnobrzeskiego jako miejsca 
przyjaznego dla inwestorów 

3.3. Promocja wybranych kierunków rozwoju gospodarczego powiatu 
zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego 

Cel strategiczny 3 
3. Wspieranie rozwoju 
gospodarczego regionu 

3.4. Wzmocnienie toŜsamości kulturowej i historycznej Powiatu 

4.1. Rozwijanie współpracy w kluczowych dla powiatu dziedzinach 

4.2. Stworzenie warunków kreowania i wspierania lokalnych liderów 

4.3. Wypracowanie systemu przekazywania informacji pomiędzy partnerami 
oraz mieszkańcami a Starostwem Powiatowym i jednostkami 
organizacyjnymi 

Cel strategiczny 4 
4. Poprawa systemów 
współpracy pomiędzy lokalnymi  
instytucjami i organizacjami  
działającymi na rzecz rozwoju 
lokalnego 
 4.4. Wzmocnienie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego na terenie 

powiatu 

5.1. Tworzenie dogodnych warunków i wykorzystywanie istniejącego 
potencjału do rozwiązywania trudnych problemów Ŝyciowych mieszkańców 
Powiatu Tarnobrzeskiego 

Cel strategiczny 5 
5. Zapewnienie podstawowych 
standardów bezpieczeństwa dla 
mieszkańców powiatu 
tarnobrzeskiego w sferze 
zabezpieczenia społecznego i 
ochrony zdrowia  
 

5.2. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom Powiatu 
Tarnobrzeskiego 

6.1. Ochrona i poprawa jakości środowiska 

6.2. Racjonalne uŜytkowanie zasobów środowiska 

6.3. Edukacja ekologiczna, dostęp do informacji i poszerzanie dialogu 
społecznego 

Cel strategiczny 6 
6. Ochrona i poprawa stanu 
środowiska naturalnego oraz 
zwiększanie świadomości i 
zachowań proekologicznych 
mieszkańców 
 

6.4. Współpraca z sąsiednimi powiatami 
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Obszar I  R OZWÓJ GOSPODARCZY I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 
Cel strategiczny 1: „Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez podniesienie atrakcyjności 

inwestycyjnej i poprawę warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie tarnobrzeskim” 
Cele operacyjne Zadania / projekty 

1.1.1. Program rozbudowy i modernizacji powiatowej infrastruktury drogowej i mostowej 

1.1.2. Lobbing na rzecz dalszych remontów dróg krajowych i wojewódzkich zlokalizowanych na 
obszarze powiatu (Gorzyce – Annopol, Nisko – Baranów Sandomierski, droga krajowa 77, 
przejście Gorzyce, obwodnica drogi krajowej przez gminę Nowa Dęba, obwodnica Baranów 
Sandomierski)   

1.1.3. Oddziaływanie (włączenie się do działań innych instytucji np. Urzędu Marszałkowskiego) 
na rzecz modernizacji linii kolejowych Warszawa – Tarnobrzeg - Rzeszów, Tarnobrzeg - Dębica 

1.1.4. WdraŜanie nowych standardów na drogach (segregacja ruchu, ścieŜki rowerowe, 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego) poprzez opiniowanie decyzji budowlanych oraz 
zadaniowanie projektantów dróg powiatowych i gminnych w/w zakresie 

1.1.5. Przystosowywanie obiektów powiatowych jednostek organizacyjnych do wymagalnych 
prawem standardów i norm  

1.1.6. Przygotowanie infrastruktury na terenach o szczególnym znaczeniu dla rozwoju 
gospodarczego powiatu 

Cel operacyjny 1.1. 
Dostosowanie 
infrastruktury do 
potrzeb mieszkańców i 
inwestorów 

1.1.7. Poprawa warunków dla rozwoju produkcji rolnej 

1.2.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu 

1.2.2. Fundusz poręczeń kredytowych i poŜyczkowy 

Cel operacyjny 1.2.  
Tworzenie warunków 
sprzyjających 
pozyskiwaniu kapitału 
na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości 

1.2.3. Centrum Obsługi Inwestora – wdroŜenie instytucji otoczenia biznesu 

1.3.1. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

1.3.2. WdraŜanie nowych technologii i kierunków działań  

1.3.3. Modernizacja bazy edukacyjnej dla potrzeb rynku pracy i współczesnej gospodarki 

1.3.4. Promocja wykorzystania lokalnych uwarunkowań dla rozwoju odnawialnych źródeł 
energii oraz program poszanowania energii poprzez modernizację obiektów uŜyteczności 
publicznej 

1.3.5. „Tarnobrzeskie Targi Kooperacji” jako forma wymiany doświadczeń i promowania 
innowacyjności oraz prezentowania dostępnych nieruchomości dla rozwoju biznesu 

1.3.6. WdroŜenie programu promującego postawy innowacyjne i twórcze w środowisku 

Cel operacyjny 1.3.  
Podnoszenie 
innowacyjności i 
wdraŜanie nowych 
technologii 

1.3.7. Budowa systemu infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem częstotliwości 
3600-3800 MHZ WiMAX 
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DDrrzzeewwoo  CCeellóóww  PPrrooggrraammuu  OOppeerraaccyyjjnneeggoo  RRoozzwwóójj   GGoossppooddaarrcczzyy  ii   IInnffrraassttrruukkttuurraa  
  OBSZAR STRATEGICZNY 1 ROZWÓJ GOSPODARCZY 

CEL STRATEGICZNY  
„Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i poprawę warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie tarnobrzeskim” 

         

           

 Cel operacyjny 
1.1. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb 
mieszkańców i inwestorów 

 Cel operacyjny 
1.2. Tworzenie warunków sprzyjających 
pozyskiwaniu kapitału na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości 

 Cel operacyjny 
1.3. Podnoszenie innowacyjności i wdraŜanie nowych 
technologii 

  

Projekty i zadania 
  

Projekty i zadania 
  

Projekty i zadania 
      

  
1.1.1. Program rozbudowy i modernizacji infrastruktury 
drogowej i mostowej   

1.2.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu 

  
1.3.1. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

         

      

  
1.1.2. Lobbing na rzecz dalszych remontów dróg krajowych i 
wojewódzkich zlokalizowanych na obszarze powiatu   

1.2.2. Fundusz poręczeń kredytowych i poŜyczkowy 

  
1.3.2. WdraŜanie nowych technologii i kierunków działań 

         

      

  
1.1.3. Oddziaływanie (włączenie się do działań innych instytucji 
np. Urzędu Marszałkowskiego) na rzecz modernizacji linii 
kolejowych Warszawa – Tarnobrzeg - Rzeszów, Tarnobrzeg - 
Dębica 

  
1.2.3. Centrum Obsługi Inwestora – wdroŜenie instytucji 
otoczenia biznesu   

1.3.3. Modernizacja bazy edukacyjnej dla potrzeb rynku pracy i 
współczesnej gospodarki 

         

      

  
1.1.4. WdraŜanie nowych standardów na drogach (segregacja 
ruchu, ścieŜki rowerowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego) poprzez opiniowanie decyzji budowlanych oraz 
zadaniowanie projektantów dróg powiatowych i gminnych w/w 
zakresie 

  
 

  
1.3.4. Promocja wykorzystania lokalnych uwarunkowań dla rozwoju 
odnawialnych źródeł energii oraz program poszanowania energii 
poprzez modernizację obiektów uŜyteczności publicznej 

         

   

 

1.1.5. Przystosowywanie obiektów powiatowych jednostek 
organizacyjnych do wymagalnych prawem standardów i norm 

    

 

1.3.5. „Tarnobrzeskie Targi Kooperacji” jako forma wymiany 
doświadczeń i promowania innowacyjności 

         

    

  

1.1.6. Przygotowanie infrastruktury na terenach o szczególnym 
znaczeniu dla rozwoju gospodarczego powiatu 

   

  

1.3.6. WdroŜenie programu promującego postawy innowacyjne i 
twórcze w środowisku 

         

    

 

1.1.6.Poprawa warunków dla  rozwoju produkcji rolnej    

  

1.3.7. Budowa systemu infrastruktury telekomunikacyjnej z 
wykorzystaniem częstotliwości 3600-3800 MHZ WiMAX 
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KKaarr ttyy  zzaaddaańń  //  pprroojjeekkttóóww  PPOO  RRoozzwwóójj   GGoossppooddaarrcczzyy  ii   IInnffrraassttrruukkttuurraa            

Numer i tytuł projektu:  Uzasadnienie: 

1.1.1. Program rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej i mostowej 

Odpowiedzialność: Sojusznicy / partnerzy: 

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego 
/ Referat Inwestycji, Funduszy 
Pomocowych i Promocji  

Gminy, sąsiednie powiaty, Zarząd 
Województwa 

Dobry stan dróg jest podstawowym warunkiem do podejmowania dalszych inwestycji 
ułatwiających rozwój regionu. PoniewaŜ na terenie powiatu są róŜne kategorie dróg, kaŜde pod 
innym zarządem, stąd istnieje potrzeba podejścia systemowego do ich modernizacji. 

Cele: Planowane efekty (wyniki, rezultaty):  

Cel główny: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców i inwestorów 
 
Cele szczegółowe: 
1. Zintegrowanie działań w zakresie budowy i remontów dróg pomiędzy 
odpowiadającymi za nie podmiotami, 
2. Planowa rozbudowa systemu dróg publicznych na terenie powiatu 

1) plan rozbudowy dróg publicznych uwzględniający lokalne dokumenty programowe innych 
podmiotów odpowiedzialnych za drogi  

2) ilość dróg zmodernizowanych – wg planu 
3) ilość dróg nowobudowanych – wg planu 
 

Działania:  Harmonogram : BudŜet: Źródła finansowania: 

1) Analiza prowadzonych i planowanych działań inwestycyjnych  
2) Opracowanie planów określających priorytety i kierunki inwestycji drogowych 

oraz mostowych w okresach 2-3 letnich 
3) Określenie szczegółowych zasad finansowania inwestycji (WPI) oraz 

przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla priorytetowych 
inwestycji 

4) Przygotowanie wniosków aplikacyjnych do RPO, ew. PO IiŚ 
5) Realizacja inwestycji drogowych zgodnie z przyjętymi planami 

6) Realizacja działań jak w pkt 1-5 na okres 2010 - 2013 

1. w załącznik do Programu 
Operacyjnego 

2. I kw. 2008 
3. II – III kw. 2008 
4. IV kw. 2008 
5. 2008 – 2009 
6. I-IV kw. 2009 
 

1. Bez nakładów 
2. Bez nakładów 
3. Bez nakładów 
4. Zgodnie z planami 

wydatków (WPI) 
5. Zgodnie z 

wyznaczonymi 
kosztami 

6. Zgodnie z 
wypracowanymi 
planami 

 

Środki własne  
 
RPO woj. podkarpackiego 
 
PO Infrastruktura i 
Środowisko 
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Numer i tytuł projektu:  Uzasadnienie: 

1.1.2. Lobbing na rzecz dalszych remontów dróg krajowych i wojewódzkich 
zlokalizowanych na obszarze powiatu   

Odpowiedzialność: Sojusznicy / partnerzy: 

Zespół ds. Realizacji Strategii Gminy, sąsiednie powiaty w tym 
szczególnie Miasto Tarnobrzeg, 
Województwo,  

Przez teren powiatu przebiegają drogi wojewódzkie i krajowe o łącznej długości ponad 85 km. 
Mogą być waŜnym czynnikiem  pozytywnie wpływającym na połączenie miejscowości z 
krajowymi i wojewódzkimi ośrodkami miejskimi i przemysłowymi. Od stanu technicznego 
zaleŜeć będzie bezpieczeństwo i szybkość komunikowania się zarówno przedsiębiorców jak i 
mieszkańców . Drogi te stanowią teŜ naturalne uzupełnienie lokalnych ciągów 
komunikacyjnych. Dlatego waŜnym jest aby stan techniczny tych dróg odpowiadał na 
wzrastające potrzeby komunikacyjne. Jednak bez wspólnych decyzji samorządów, na terenie 
których przebiegają krajowe i wojewódzkie szlaki komunikacyjne nie jest moŜliwe skuteczne 
oddziaływanie na właścicieli w/w dróg. 

Cele: Planowane efekty (wyniki, rezultaty):  

Cel główny: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców i inwestorów 
 
Cele szczegółowe: 
1. Zapewnienie dostępności komunikacyjnej terenów, 
2. Zapewnienie odpowiedniej atrakcyjności inwestycyjnej powiatu, 
3. Poprawa bezpieczeństwa na i wokół dróg krajowych i wojewódzkich. 

1. Opracowane dokumenty planistyczne, 
2. Zmodernizowane drogi, 
3. Przygotowane miejsca postojowe, 
4. Funkcjonujące połączenia komunikacji zbiorowej 
5. Zwiększenie ilości terenów inwestycyjnych przeznaczonych dla inwestorów 
 

Działania:  Harmonogram : BudŜet: Źródła finansowania: 

1. Analiza partnerów wśród innych samorządów zainteresowanych wspólnymi 
działaniami lobbingowymi na rzecz remontów i modernizacji kluczowych dróg 
krajowych i wojewódzkich przebiegających na terenie powiatu 

2. Organizacja spotkań z zainteresowanymi samorządami 
3. Przygotowanie działań lobbingowych, włączenie innych potencjalnych 

sprzymierzeńców (parlamentarzyści, kluczowi przedsiębiorcy i inwestorzy, etc) 
4. Przeprowadzenie spotkań z właścicielami dróg krajowych i wojewódzkich w 

celu  
5. Analiza zrealizowanych działań – realizacja nowych lub uskutecznianie 

podejmowanych inicjatyw 

1. 2007 
2. I kw. 2008 
3. II kw. 2008 
4. 2008 
5. 2009 

Bez znaczących wydatków 
finansowych 

W ramach środków 
własnych 
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Numer i tytuł projektu:  Uzasadnienie: 

1.1.3. Oddziaływanie (włączenie się do działań innych instytucji np. Urzędu 
Marszałkowskiego) na rzecz modernizacji linii kolejowych Warszawa – 
Tarnobrzeg - Rzeszów, Tarnobrzeg - Dębica 

Odpowiedzialność: Sojusznicy / partnerzy: 

Zespół ds. Realizacji Strategii Gminy, sąsiednie powiaty w tym 
szczególnie Miasto Tarnobrzeg, 
Województwo, Urząd Marszałkowski, 
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

Sieć kolejową w powiecie tworzą częściowo zelektryfikowane linie normalnotorowe oraz 
szerokotorowa Linia Hutnicza Szerokotorowa. Linie utrzymywane przez Sekcję Eksploatacji 
PLK S.A. Stalowa Wola Rozwadów. Przykładowe kierunki to: linia relacji: Łódź Kaliska – 
Dębica, zelektryfikowana na odcinku od Łodzi do stacji kolejowej Chmielów z pozostającym 
do elektryfikacji (zamykającym ciąg kolejowy) odcinkiem Chmielów – Dębica; Ocice – 
Rzeszów, nie zelektryfikowana, o bardzo złym stanie technicznym eksploatowana jedynie na 
odcinku Ocice - Nowa Dęba; Sandomierz – Rozwadów i Tarnobrzeg (w pełni 
zelektryfikowane). Za wymagające zmiany zaliczyć naleŜy brak połączenia z Warszawą oraz w 
wielu wypadkach zły stan techniczny infrastruktury. Szybkie połączenie kolejowe pozwolić 
moŜe na zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców oraz ułatwi komunikowanie się z 
większymi ośrodkami miejskimi. 

Cele: Planowane efekty (wyniki, rezultaty):  

Cel główny: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców i inwestorów 
 
Cele szczegółowe: 
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu, 
2. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu, 
3. Wzrost mobilności zawodowej mieszkańców 
 

Zrealizowane inwestycje w infrastrukturze kolejowej w okresie 2010 – 2013 umoŜliwiające 
szybkie połączenia kolejowe z Warszawą i Krakowem (przez Dębicę) oraz z Łodzią. 
 

Działania:  Harmonogram : BudŜet: Źródła finansowania: 

1. Wykazanie zainteresowania i udzielanie wsparcia dla podejmowanych inicjatyw 
na rzecz połączenia kolejowego z Warszawą i Dębicą 

2. Czynny udział w działaniach związanych z inwestycjami 
3. Wsparcie i pomoc w szybkim i rzetelnym wydawaniu decyzji formalno-

prawnych związanych z realizacją inwestycji 

na bieŜąco 

 
 

Bez znaczących wydatków 
finansowych 

W ramach środków 
własnych 
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Numer i tytuł projektu:  Uzasadnienie: 

1.1.4. WdraŜanie nowych standardów na drogach (segregacja ruchu, ścieŜki 
rowerowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego) poprzez opiniowanie 
decyzji budowlanych oraz zadaniowanie projektantów dróg powiatowych i 
gminnych w/w zakresie 

Odpowiedzialność: Sojusznicy / partnerzy: 

Powiatowy Zarząd Dróg / Wydział 
Budownictwa / Referat Inwestycji, 
Funduszy Pomocowych i Promocji 

Gminy, sąsiednie powiaty w tym 
szczególnie Miasto Tarnobrzeg 

Realizacja inwestycji drogowych (odbudowa, modernizacja, etc.), szczególnie finansowanych 
ze środków funduszy strukturalnych UE, daje szanse na oddziaływanie na inwestorów w celu 
stosowania rozwiązań zapewniających wyŜszy standard dla uŜytkowników dróg jak i 
mieszkańców zamieszkujących wzdłuŜ tras komunikacyjnych. Chodzi to o poprawienie 
standardów bezpieczeństwa jak i jakości Ŝycia, szczególnie wokół dróg krajowych czy 
wojewódzkich.  

Cele: Planowane efekty (wyniki, rezultaty):  

Cel główny: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców i inwestorów 
 
Cele szczegółowe: 
1. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach przebiegających przez powiat, 
2. Zwiększenie komfortu zamieszkiwania dla mieszkańców mieszkających przy 
ciągach komunikacyjnych 
 

1. Ilość urządzeń zwiększających bezpieczeństwo poruszania się po drogach publicznych 
(sygnalizacja, ronda, parkingi, chodniki, etc.) 
2. Ilość zmodernizowanych dróg, które w mniejszym stopniu negatywnie oddziaływają na 
mieszkańców 
3. Wypracowane standardy, w oparciu o które JST modyfikują (oddziaływają) na inwestorów 
inwestycji drogowych 
 

Działania:  Harmonogram: BudŜet: Źródła finansowania: 

1. Wypracowanie „lokalnych” standardów inwestycji drogowych, 
2. Określenie miejsc na „drogowej mapie powiatu” wymagających zmian, zgodnych 
z podwaŜonymi standardami 
3. BieŜąca analiza zamierzeń inwestycyjnych dotyczących dróg publicznych 
4. Oddziaływanie na inwestorów w celu uwzględniania w projektach i inwestycjach 
preferowanych przez lokalna społeczność standardów 

1. I kwartał 2008 
2. I kwartał 2008 
3. I kwartał 2008 
4. na bieŜąco 

1. b.n. 
2. b.n. 
3. b.n. 
4. b.n. 

Nie dotyczy 
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Numer i tytuł projektu:  Uzasadnienie: 

1.1.5. Przystosowywanie obiektów powiatowych jednostek organizacyjnych do 
wymagalnych prawem standardów i norm 

Odpowiedzialność: Sojusznicy / partnerzy: 

Wydział Budownictwa Urzędu 
Starostwa 

Samorządy gminne 

Podnoszenie jakości usług publicznych świadczonych przez instytucje samorządowe i jednostki 
mu podległe w takich obszarach jak: oświata, opieka społeczna, ochrona zdrowia, administracja 
powodowane jest między innymi poprzez wprowadzanie nowych, wyŜszych standardów, 
uwzględniających równieŜ parametry techniczne budynków (powierzchnia sal, łatwość 
komunikacji, bezpieczeństwo na wypadek poŜarów, etc). Niedostosowanie się do 
obowiązujących norm grozić moŜe zamknięcie obiektów uŜyteczności publicznej a w rezultacie 
utrudnić moŜe mieszkańcom korzystanie, w bliskiej odległości od zamieszkiwania, z dostępu do 
usług publicznych. 

Cele: Planowane efekty (wyniki, rezultaty):  

Cel główny: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców i inwestorów 
 
Cele szczegółowe: 
1. Spełnienie przez obiekty, dla których właścicielem jest powiat norm i standardów, 
2. Dostosowanie do potrzeb mieszkańców obiektów uŜyteczności publicznej 
 

1. Ilość obiektów (kubatura), która ulega modernizacjom 
2. Ilość zmodernizowanych urządzeń w w/w obiektach 
 
 

Działania:  Harmonogram: BudŜet: Źródła finansowania: 

1. BieŜąca analiza potrzeb inwestycyjnych związanych z modernizacją obiektów do 
obowiązujących standardów1 
2. Opracowywanie planów modernizacji uwzględniających priorytetowe potrzeby 
3. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację priorytetowych inwestycji  
4. Realizacja inwestycji 

1. corocznie 
2. na podstawie „Analizy potrzeb 
modernizacyjnych” 
3. zgodnie z harmonogramem 
zawartym w „Analizie ...” 
4. Zgodnie ze szczegółowymi 
projektami modernizacji obiektów 

1. b.n. 
2. 5.000 – 20.000 PLN / 
inwestycja 
3. b.n. 
4. zgodnie z kosztorysem 
inwestycji zawartym w 
projekcie modernizacji 

Środki własne, RPO, PO 
RPW, fundusze celowe 
np. PFRON 

                                                
1 Planowane inwestycje w obiektach infrastruktury społecznej zawiera załącznik nr 2 
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Numer i tytuł projektu:  Uzasadnienie: 

1.1.6. Przygotowanie infrastruktury na terenach o szczególnym znaczeniu dla 
rozwoju gospodarczego powiatu 

Odpowiedzialność: Sojusznicy / partnerzy: 

Zespół ds. Realizacji Strategii / 
Referat Inwestycji, Funduszy 
Pomocowych i Promocji 

Gminy, sąsiednie powiaty w tym 
szczególnie Miasto Tarnobrzeg, 
Województwo,  

Na terenie powiatu zlokalizowane są obszary o szczególnej atrakcyjności i związanych z tym 
moŜliwościach generowania rozwoju gospodarczego. NaleŜą do nich rekultywowane obszary 
pogórnicze, obszary przemysłowe, obszary o szczególnych walorach przyrodniczo – 
krajobrazowych Ich pełne wykorzystanie wymaga dostosowania obecnej infrastruktury (dróg, 
sieci energetycznych, gazowych, itp.), do nowych potrzeb i wymagań inwestorów.  

Cele: Planowane efekty (wyniki, rezultaty):  

Cel główny: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców i inwestorów 
 
Cele szczegółowe: 
1. Zapewnienie dostępności komunikacyjnej terenów, 
2. Zapewnienie transportu wewnętrznego: drogi lokalne, promy, połączenia 
komunikacji publicznej, ciągi komunikacyjne pomiędzy strefami itp. 
3. Zapewnienie odpowiedniej atrakcyjności inwestycyjnej powiatu, 

1. Opracowane dokumenty planistyczne, 
2. Zmodernizowane drogi, 
3. Przygotowane miejsca postojowe, 
4. Funkcjonujące połączenia komunikacji zbiorowej 
5. Zwiększenie ilości terenów inwestycyjnych przeznaczonych dla inwestorów 
 

Działania:  Harmonogram: BudŜet: Źródła finansowania: 

1. Opracowanie i współudział w opracowaniu zintegrowanych planów rozwoju 
infrastruktury na poszczególnych obszarach: 

a) była kopalnia siarki „Jeziórko” 
b) zwałowisko zewnętrzne KS Machów, 
c) stacja kolejowa LHS Wola Baranowska, 
d) dolina rzeki Łęg, 
e) istniejące strefy przemysłowe, 
f) zbiornik rekreacyjny „Machów” 

2. Działania promocyjne i pozyskanie partnerów gospodarczych.  
3. Realizacja inwestycji zgodnie z przyjętym planem 

1. Na bieŜąco, w ramach działań 
związanych z realizacją projektów 
finansowanych z EFRR oraz FS  
2. W sytuacji gdy zostanie 
opracowany szczegółowy plan 
zagospodarowania oraz dodatkowa 
dokumentacja (np. studia 
wykonalności) 
3. Zgodnie z przyjętymi planami 

1. 240 000 zł 
2. 20 000 zł / rocznie 
3. Wg planu 

RPO, PROW, środki 
własne, 
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Numer i tytuł projektu:  Uzasadnienie: 

1.1.7. Poprawa warunków dla rozwoju produkcji rolnej  

Odpowiedzialność: Sojusznicy / partnerzy: 

Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 

Właściciele gospodarstw, gminy, WODR, 
instytucje reprezentujące rolników 

Czynnikiem silnie wpływającym na opłacalność produkcji rolnej na terenie powiatu jest duŜe 
rozdrobnienie gospodarstw oraz nieuregulowane stosunki wodne. Działania w tym zakresie 
powinny być inicjowane przez właścicieli gospodarstw, jednak ze względu na duŜą złoŜoność 
procesów scalania gruntów, w przypadku gdy pojawi się taka inicjatywa, wymagać będzie 
wsparcia ze strony instytucji powiatowych. Podobnie istotną rolę mają działania powiatu w 
zakresie gospodarki wodnej na terenach rolniczych. 

Cele: Planowane efekty (wyniki, rezultaty):  

Cel główny: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców i 
inwestorów. 
 
Cele szczegółowe: 
1. Podniesienie efektywności ekonomicznej gospodarki rolnej na terenie powiatu, 
2. Poprawa ładu przestrzennego na terenach rolnych, 
3. Zapewnienie wymaganych standardów w zakresie utrzymania uŜytków rolnych, 

1. Tereny objęte scaleniami gruntów (pow.), 
2. Tereny objęte działaniami melioracyjnymi (pow.), 
3. Podniesienie dochodów gospodarstw rolnych (w %) 
 

Działania:  Harmonogram : BudŜet: Źródła finansowania: 

1. Konsultacje z przedstawicielami gmin oraz organizacji rolniczych dotyczące 
potrzeb w zakresie gospodarki wodnej i scalania gruntów, 
2. Przygotowanie wniosków i niezbędnych dokumentacji do opracowanych 
projektów scaleń, 
3. Realizacja procesu scalania gospodarstw rolnych, 
4. Opracowanie planów w zakresie inwestycji związanych z gospodarką wodną, 
5. BieŜąca realizacja działań na rzecz regulacji stosunków wodnych na terenie 
powiatu, skoordynowana z działaniami innych podmiotów 

1. Corocznie 

2. Wg zgłoszonych potrzeb, 

3. Wg harmonogramów 
szczegółowych, 

4. Corocznie, 

5. Corocznie 

1. Bez nakładów 
2-5. Wg zakresu i charakteru 
działań oraz potrzeb, 
 
 

PROW, środki włąsne 
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Numer i tytuł projektu:  Uzasadnienie: 

1.2.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu 
 

Odpowiedzialność: Sojusznicy / partnerzy: 

Zespół ds. Realizacji Strategii Instytucje otoczenia biznesu, firmy 
szkoleniowe i doradcze, gminy, 
przedsiębiorcy 

Rozwój instytucji otoczenia biznesu jest istotnym czynnikiem rozwoju sektora MŚP. Pełni on 
kluczowe funkcje w zakresie: tworzenia systemu przepływu informacji pomiędzy 
przedsiębiorcami, rozwijania usług doradczych i szkoleniowych (w zakresie pozyskiwania 
środków, zarządzania, itp.), nawiązywanie kontaktów gospodarczych. Z przeprowadzonych 
analiz wynika, iŜ świadczone aktualnie usługi w tym zakresie nie pokrywają istniejących 
oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców z terenu powiatu. 

Cele: Planowane efekty (wyniki, rezultaty):  

Cel główny: Tworzenie warunków sprzyjających pozyskiwaniu kapitału na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
 
Cele szczegółowe: 
1. Dostarczenie lokalnym przedsiębiorcom aktualnych informacji o moŜliwościach 

finansowania działań rozwojowych, 
2. Podniesienie zdolności podmiotów gospodarczych w zakresie pozyskiwania 

środków finansowych, 
3. Podniesienie jakości zarządzania w MŚP, 
4. Zwiększenie kontaktów handlowych i kooperacji pomiędzy podmiotami 

gospodarczymi, 
5. Promocja „samozatrudnienia” wśród mieszkańców powiatu. 

1. Wypracowane formy komunikacji z podmiotami gospodarczymi (gazetki, strony 
internetowe, cykliczne imprezy). 

2. WdroŜone usługi szkoleniowe i doradcze dla lokalnych podmiotów, 
3. Ilość podmiotów świadczących usługi doradcze na rzecz przedsiębiorstw, 
4. Ilość usług doradczych i szkoleniowych świadczona na terenie powiatu. 
 

Działania:  Harmonogram : BudŜet: Źródła finansowania: 

1. Wybór wiodącej instytucji otoczenia biznesu oraz podmiotów 
współpracujących. 

2. Analiza potrzeb przedsiębiorców. 
3. Rozwój oferty szkoleniowej i doradczej. 
4. Stworzenie narzędzi komunikacji z lokalnymi podmiotami gospodarczymi. 
5. Stworzenie bazy danych podmiotów zainteresowanych kontaktami 

gospodarczymi 
6. Rozwój działań instytucji otoczenia biznesu 
 

1. Do końca. 2008 
2. Do końca II kw. 2008 
3. Do końca 2008 
4. Do końca 2008 
5. Do końca 2008 
6. 2007-2015 

1. Bez nakładów 
2. 5 000 PLN 
3. 50 000 PLN / rocznie 
4. 40 000 PLN 
5. 10 000 PLN 
6. 50000 PLN / rocznie 

PO IG, RPO, PO KL, 
fundacje prywatne 
wspierające 
przedsiębiorczość (np. 
Fundacja Kronenberga) 
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Numer i tytuł projektu:  Uzasadnienie: 

1.2.2 Fundusz poręczeń kredytowych i poŜyczkowy 

Odpowiedzialność: Sojusznicy / partnerzy: 

Zespół ds. Realizacji Strategii TARR, instytucje otoczenia biznesu, banki, 
firmy leasingowe, samorządy gminne 

PowaŜnym utrudnieniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, starających się o środki 
finansowe, są wysokie wymagania dotyczące warunków zabezpieczenia kredytów bankowych. 
W praktyce, duŜa część przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność nie jest w stanie 
ich spełnić. Rozwiązaniem moŜe być fundusz poŜyczkowy (stosujący uproszczone procedury 
zabezpieczeń) i (lub) fundusz poręczeń (udzielający gwarancji na kredyty zaciągane przez 
MŚP). Aktualnie w powiecie tarnobrzeskim brak jest takich rozwiązań instytucjonalnych. 

Cele: Planowane efekty (wyniki, rezultaty):  

Cel główny: Tworzenie warunków sprzyjających pozyskiwaniu kapitału na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
 
Cele szczegółowe: 
1. Zwiększenie dostępności środków finansowych dla MŚP, 
2. Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu finansowego. 
 

1. Funkcjonujący fundusz poręczeń kredytowych i poŜyczkowy, 
2. Wysokość kapitału funduszu poręczeń i poŜyczkowego, 
3. Ilość podmiotów gospodarczych korzystających ze wsparcia rokrocznie. 
 

Działania:  Harmonogram : BudŜet: Źródła finansowania: 

1. Wybór kluczowego partnera do realizacji projektu, 
2. Opracowanie zasad funkcjonowania funduszu poręczeń , 
3. Pozyskanie wkładu własnego, 
4. Promocja funduszu i dalszy rozwój działań. 
 

1. Do końca 2008 
2. Do końca II kw. 2008 
7. Do końca 2009 
8. 2010 - 2015 
 

1. Bez nakładów 
2. Bez nakładów 
3. 500 000 PLN 
4. Wg szczegółowych 

planów 

EFRR: PO IG. RPO 
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Numer i tytuł projektu:  Uzasadnienie: 

1.2.3 Centrum Obsługi Inwestora – wdroŜenie  instytucji otocznia biznesu  

Odpowiedzialność: Sojusznicy / partnerzy: 

Zespół ds. Realizacji Strategii instytucje otoczenia biznesu, banki, firmy 
leasingowe, samorządy gminne 

Aktualnie, na terenie powiatu funkcjonuje jedna instytucja zajmująca się obsługą inwestorów 
zewnętrznych. Brak jest jednak, wyspecjalizowanej instytucji, której cele działania dotyczyły by 
tylko i wyłącznie wsparcia i pomocy dla inwestorów tak zewnętrznych jak i lokalnych w 
rozwijaniu przedsięwzięć gospodarczych na terenie powiatu.  
Powstanie centrum to zadanie długofalowe, które w dalszej perspektywie moŜe przynieść 
korzyści zarówno potencjalnym inwestorom, jak i samym gminom, jeśli zdecydowałyby się na 
wspólne prowadzenie takiego zadania.  

Cele: Planowane efekty (wyniki, rezultaty):  

Cel główny: Tworzenie warunków sprzyjających pozyskiwaniu kapitału na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
 
Cele szczegółowe: 
1. Zwiększenie ilości podmiotów gospodarczych, 
2. Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy. 
 

1. Większa liczba inwestycji biznesowych w powiecie finansowanych ze środków 
zewnętrznych i lokalnych, 
2. Wzrost liczby nowych miejsc pracy 
 

Działania:  Harmonogram : BudŜet: Źródła finansowania: 

1. Wybór kluczowego partnera do realizacji projektu, 
2. Opracowanie analizy wykonalności projektu, 
3. Pozyskanie kapitału na uruchomienie działań oraz zabezpieczenie środków na 
kontynuację projektu 
4. Działalność statutowa Centrum 
 

1. Do końca 2008 
2. Do końca II kw. 2009 
3. Do końca 2009 
4. 2009 - kontynuacja 

1. Bez nakładów 
2. 5.000 PLN 
3. 100.000 PLN 
4. 50.000  PLN/ rocznie 

EFRR: PO IG. RPO, 
środki lokalne, opłaty z 
tytułu usług 
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Numer i tytuł projektu:  Uzasadnienie: 

1.3.1. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

Odpowiedzialność: Sojusznicy / partnerzy: 

Zespół ds. Realizacji Strategii / 
Referat Inwestycji, Funduszy 
Pomocowych i Promocji 

Gminy, szkoły podstawowe, gimnazjalne i 
średnie, biblioteki, organizacje 
pozarządowe, GCI 

W związku z zachodzącymi zmianami w zakresie upowszechniania technologii 
informatycznych i ich coraz większego wpływu na Ŝycie społeczne, naleŜy dąŜyć, aby w 
kaŜdym zakładzie pracy, w kaŜdej instytucji oraz w domach prywatnych był komputer z 
dostępem do internetu i inne niezbędne urządzenia. Wykorzystanie technologii informatycznych 
jest podstawą poszukiwania i przetwarzania informacji a przez to wdraŜania zmian i usprawnień 
w pracy i rozwoju osobistym 

Cele: Planowane efekty (wyniki, rezultaty):  

Cel główny: Podniesienie innowacyjności i wdraŜanie nowych technologii 
 
Cele operacyjne: 
1. Promocja technologii informatycznych 
2. Podnoszenie jakości kształcenia 
3. Zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do internetu i przeciwdziałanie 

wykluczeniu informatycznemu 
 

1. Funkcjonujące punkty dostępu do internetu. 
2. Oferta szkoleniowa i pracy upowszechniana poprzez internet 
3. Dostęp do urzędu za pośrednictwem internetu 
4. Zapisy w planach rozwoju szkół dotyczące zagadnień rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego 
 

Działania:  Harmonogram : BudŜet: Źródła finansowania: 

1. Koordynacja działań wszystkich podmiotów lokalnych 
2. Analiza kluczowych problemów. 
3. Opracowanie projektów dostosowania infrastruktury technicznej do potrzeb, 
4. Rozwój oferty szkoleniowej, 
5. Wprowadzenie odpowiednich zapisów w planach rozwoju szkół, 
6. Promocja społeczeństwa informacyjnego 
7. Tworzenie punktów dostępu do internetu i realizacja inwestycji wg planów 

rozwoju szkół 

1. Do końca 2008 
2. Do końca 2 kw. 2009 
3. Do końca 2009 
4. 2009-2010 
5. 2009-2010 
6. 2009-2010 
7. 2009-2015 

1. Bez nakładów 
2. Bez nakładów 
3. 200 000 PLN 
4. 200 000 PLN 
5. Bez nakładów 
6. 20 000 PLN rocznie 
7. 300 000 PLN 

EFRR: RPO, PO IG, PO 
RPW, PO IiŚ 
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Numer i tytuł projektu:  Uzasadnienie: 

1.3.2. WdraŜanie nowych technologii i kierunków działań  

Odpowiedzialność: Sojusznicy / partnerzy: 

Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 

WODR, firmy doradcze, instytucje 
otoczenia biznesu, organizacje 
pozarządowe 

Problemy wsi są tak samo waŜne, jak innych dziedzin Ŝycia lokalnego, tym bardziej, Ŝe istnieje 
duŜy niewykorzystany potencjał w tym zakresie. Polska wieś jest istotnym atutem w 
Zjednoczonej Europie i moŜe być wykorzystana jako baza do rozwoju alternatywnych źródeł 
dochodu ludności. Dlatego istotne jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii oraz 
wdraŜanie nowych innowacyjnych na poziomie lokalnym kierunków działań. Podobne 
znaczenie dla rozwoju powiatu mają takŜe leśnictwo i rybołówstwo które stanowią dodatkowe 
źródło dochodów dla mieszkańców terenów wiejskich. 

Cele: Planowane efekty (wyniki, rezultaty):  

Cel główny: Podniesienie innowacyjności i wdraŜanie nowych technologii 
 
Cele szczegółowe: 
1. Podnoszenie jakości produkcji rolnej, 
2. Zwiększenie znaczenia gospodarki leśnej i hodowli ryb w rozwoju powiatu, 
3. Dywersyfikacja profilu działalności rolnej, 
4. Efektywne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego 
 

1. WdroŜone nowe technologie w gospodarstwach 
2. Nowe profile produkcji rolnej, 
3. Zwiększenie ilości podmiotów zajmujących się gospodarką leśną oraz hodowlą ryb, 
4. Innowacyjne formy wykorzystania środowiska 
 

Działania:  Harmonogram : BudŜet: Źródła finansowania: 

1. Wybór strategicznego partnera w zakresie realizacji działań 
2. Określenie ramowego planu działań obejmującego analizę moŜliwości 

wynikających z wykorzystani nowoczesnych technologii oraz poszerzenia 
dotychczasowych rodzajów działań (w tym rozwój działalności bazujących na 
rolnictwie, gospodarce leśnej, hodowli ryb) 

3. Opracowanie projektów działań zgodnych z ramowymi planami rozwoju w/w 
branŜ 

4. Stworzenie usług doradczych i szkoleniowych dla rolników. 
5. Działania informacyjne i promocyjne dt. nowych rozwiązań 

1. Do końca 1 kw. 2008 
2. Do końca I kw. 2008 
3. 2008-2015 
4. 2008-2015 
5. 2008-2015 

1. Bez nakładów 
2. Bez nakładów 
3. Bez nakładów 
4. 120 000 PLN 
5. 20 0000 PLN/rok 

MRiROW, PROW, RPO, 
PO RPW, EOG 
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Numer i tytuł projektu:  Uzasadnienie: 

1.3.3. Modernizacja bazy edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i współczesnej 
gospodarki 

Odpowiedzialność: Sojusznicy / partnerzy: 

Dyrektorzy szkół / CKP / Referat 
Inwestycji, Funduszy 
Pomocowych i Promocji 

Instytucje szkoleniowe, szkoły wyŜsze, 
partnerzy lokalni, PUP 

Baza edukacyjna szkół, uczelni wyŜszych i innych jednostek kształcących na potrzeby 
lokalnego rynku pracy nie nadąŜa za szybkim postępem w poszczególnych branŜach Ŝycia 
społecznego i gospodarczego. Winien być stworzony system modernizacji bazy oraz 
dostosowania oferty edukacyjnej angaŜujący róŜne podmioty i instytucje odpowiedzialne za ten 
proces. System ten powinien być ściśle zintegrowany z lokalnym rozwojem gospodarczym, tak 
aby realizowane inwestycje w oświacie dostosowywały edukację do potrzeb rynku pracy. 

Cele: Planowane efekty (wyniki, rezultaty):  

Cel główny: Podniesienie innowacyjności i wdraŜanie nowych technologii 
 
Cele operacyjne: 
1. Podnoszenie jakości działań edukacyjnych 
2. Podnoszenie jakości kadr z dostosowywaniem do potrzeb rynku pracy, 
3. Tworzenie struktur organizacyjnych dla transferu technologii 
 

1. System badania potrzeb rynku w zakresie kształcenia, 
2. Ilość współpracujących ze szkołami podmiotów, 
3. Liczba instytucji modernizujących bazę dydaktyczną i programową  
 

Działania:  Harmonogram : BudŜet: Źródła finansowania: 

1. Koordynacja działań szkół w zakresie tworzenia oferty edukacyjnej. 
2. WdroŜenie systemu oceny potrzeb pracodawców i aktualności ofert 

dydaktycznych 
3. Opracowanie planów rozwoju oferty edukacyjnej poszczególnych placówek 
4. Realizacja projektów rozwojowych 
5. Wzmacnianie współpracy z innymi podmiotami 
6. Przygotowanie placówek edukacyjnych do pełnienie funkcji ośrodków transferu 

technologii (w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych) 

1. Do końca 2008 
2. Do końca 2008 
3. Do końca 2008 
4. 2009-2015 
5. 2009-2015 
6. 2009-2015 
 
 

1. Bez nakładów 
2. 60 000 PLN 
3. Bez nakładów. 
4. Wg planów. 
5. Bez nakładów. 
6. Wg planów 

EFRR: RPO, PO IG, PO 
RPW, EFS: PO KL 
EOG 
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Numer i tytuł projektu:  Uzasadnienie: 

1.3.4. Promocja wykorzystania lokalnych uwarunkowań dla rozwoju 
odnawialnych źródeł energii oraz program poszanowania energii poprzez 
modernizację obiektów uŜyteczności publicznej  

Odpowiedzialność: Sojusznicy / partnerzy: 

Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa / Wydział 
Budownictwa 

Podmioty wytwarzające energię elektryczną 
i cieplną, samorządy gmin, organizacje 
rolnicze 

Polska ma duŜe zaległości w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z 
Dyrektywami KE kaŜde państwo członkowskie musi wytwarzać stosowną jej ilość. W związku 
z tym kaŜdy region winien poszukiwać szans na jej wytwarzanie w miarę warunków lokalnych. 
Dla powiatu tarnobrzeskiego moŜe to być okazją do wykorzystania niewykorzystanych rolniczo 
terenów i gruntów rolnych, zaś dla mieszkańców dodatkowy dochód. Drugim, 
rekomendowanym kierunkiem działań są inwestycje w obiektach uŜyteczności publicznej, 
których celem będzie zmniejszanie energochłonności obiektów. Chodzi tutaj głownie o 
termomodernizację ale równieŜ takie, które zmniejszają zuŜycie energii elektrycznej czy wody. 

Cele: Planowane efekty (wyniki, rezultaty):  

Cel główny: Podniesienie innowacyjności i wdraŜanie nowych technologii 
 
Cele szczegółowe: 
1. Zwiększenie wykorzystania ekologicznych źródeł energii, 
2. Zmniejszenie energochłonności jednostek administracji publicznej 
Cele dodatkowe: 
3. Rekultywacja terenów pogórniczych, 
4. Tworzenie dodatkowych źródeł dochodów 
 

1. Liczba budynków, które dokonują modernizacji na rzecz zmniejszenia energochłonności 
2. Ilość podmiotów produkujących rośliny energetyczne, 
3. Zagospodarowane tereny pogórnicze 
4. Wielkość upraw, 
5. Zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na poziomie powiatu, 
6. WdroŜone innowacyjne technologie w zakresie wytwarzania energii. 
 
 

Działania:  Harmonogram : BudŜet: Źródła finansowania: 

1. Analiza moŜliwości rozwoju produkcji odnawialnych źródeł energii (z 
uwzględnieniem wykorzystania terenów pogórniczych). 

2. Analiza moŜliwości wykorzystania surowców energetycznych pochodzących z 
segregacji odpadów i przetwarzania odpadów rolnych, 

3. Analiza potrzeb w zakresie oszczędności energii w budynkach uŜyteczności 
publicznej (audyty) oraz opracowany plan modernizacji obiektów (na bazie 
analizy) 

4. Nawiązanie współpracy z podmiotami wytwarzającymi energię. 
5. Akcja promocyjna odnawialnych źródeł energii. 
6. Stworzenie systemu kontraktowania upraw. 
 

1. Do końca II kw. 2008 
2. Do końca III kw. 2008 
3. Do końca 2008 
4. Do końca 2008 
5. Corocznie 
6. Do końca 2009 

1. 6000 PLN 
2. 20000 PLN 
3. Bez nakładów 
4. 100.000 PLN 
5. 20 000 PLN/rok 
6. Bez nakładów 

EFRR: RPO, PO IG, PO 
RPW, EFS: PO KL 
EOG, EkoFundusz, MOŚ, 
organizacje ekologiczne. 
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Numer i tytuł projektu:  Uzasadnienie: 

1.3.5. „Tarnobrzeskie Targi Kooperacji” jako forum wymiany doświadczeń i 
promowania innowacyjności. 

Odpowiedzialność: Sojusznicy / partnerzy: 

Wydział Organizacyjny Starostwa 
Powiatowego 

TARR, TIP-H, Cech Rzemiosł RóŜnych, 
samorządy gmin, lokalne firmy 

Targi Kooperacji były sprawdzoną imprezą promocyjno-handlową dla lokalnych i krajowych 
przedsiębiorców. Inicjatywa ta moŜe być szansą dla lokalnych przedsiębiorców na nawiązanie 
kontaktów gospodarczych i handlowych oraz promocję własnych wyrobów w regionie. 
Jednocześnie targi mogą stanowić okazję do spotkań, organizacji szkoleń i prezentacji nowych 
technologii. Targi moŜna równieŜ wykorzystać do organizacji wspólnych spotkań biznesu i 
przedstawicieli instytucji publicznych i około biznesowych. 

Cele: Planowane efekty (wyniki, rezultaty):  

Cel główny: Podniesienie innowacyjności i wdraŜanie nowych technologii 
 
Cele szczegółowe: 
1. Powrót do tradycyjnej formy „Tarnobrzeskich Targów Kooperacji” 
2. Zwiększenie kontaktów pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami, 
3. Zmniejszenie i ograniczenie barier dla inwestorów. 

1. Odtworzenie inicjatywy „Tarnobrzeskich Targów Kooperacji” 
2. WdroŜony system współpracy między przedsiębiorcami, 
3. Ilość wystawców, imprez towarzyszących 
 

Działania:  Harmonogram : BudŜet: Źródła finansowania: 

1. Przygotowanie programu imprezy „Tarnobrzeskie Targi Kooperacji” 
2. Typowanie lokalnych i krajowych firm do projektu 
3. Zapewnienie warunków lokalowych i zabezpieczenie  niezbędnego 

wyposaŜenia 
4. Przeprowadzenie pilotaŜowych działań obejmujących: promocję, publikacje 

broszurowe i multimedialne, opracowania 
5. Pomoc ze strony władz samorządowych i instytucji prowadzących tego typu 

imprezy promocyjno-handlowe 
6. WdroŜenie szkoleń i prezentacji dla przedsiębiorców 
7. Coroczna organizacja targów oraz szkoleń dla przedsiębiorców, 

1. II kwartał 2008 
2. II kwartał 2008 
3. II-III kwartał 2008 
4. III kwartał 2008 
5. IV kwartał 2008 
6. Do końca 2008 
7. 2009 - 2015 

1. 2 000 PLN 
2. 2 000 PLN 
3. 10 000 PLN 
4. 4 000 PLN 
5. Wg potrzeb 
6. 20 000 PLN 
7. Wg rocznych planów 

EFRR: RPO, PO IG, PO 
RPW, RPO WT, EOG, 
środki sponsorów i 
beneficjentów targów 
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Numer i tytuł projektu:  Uzasadnienie: 

1.3.6. WdroŜenie programu promującego postawy innowacyjne i twórcze w 
środowisku  

Odpowiedzialność: Sojusznicy / partnerzy: 

Wydział Organizacyjny Starostwa 
Powiatowego / Referat Inwestycji, 
Funduszy Pomocowych i Promocji 

TARR, TIP-H, Cech Rzemiosł RóŜnych, 
samorządy gmin, lokalne firmy 

Powszechnie wiadomym jest, Ŝe postęp wprowadzają jednostki. Kreowanie takich postaw przez 
wszystkich odpowiedzialnych za rozwój lokalny, jest jednym z podstawowych powinności 
instytucji szkoleniowych oraz władz lokalnych. WaŜne jest aby działania w tym zakresie miały 
charakter stały i były planowane z długą perspektywą. Jednocześnie projekt ten moŜe być 
doskonałą okazją do promowania osób młodych, pragnących wiązać swoją przyszłość 
zawodową z regionem tarnobrzeskim.  

Cele: Planowane efekty (wyniki, rezultaty):  

Cel główny: Podniesienie innowacyjności i wdraŜanie nowych technologii 
 
Cele operacyjne: 
1. Wprowadzenie elementów innowacyjności do programów kształcenia, 
2. Promowanie innowacyjności wśród mieszkańców a szczególnie młodzieŜy. 
 

1. Realizowane projekty 
2. WdroŜone programy edukacyjne 
3. Ilość odbiorców akcji promocyjnych 
 

Działania:  Harmonogram : BudŜet: Źródła finansowania: 

1. Ustalenie podmiotu wiodącego do realizacji zadania. 
2. Opracowanie programów zajęć szkolnych oraz konkursów o zasięgu gminnym i 

powiatowym promujących postawy innowacyjne. 
3. Realizacja załoŜonych działań 
4. Promocja w lokalnym środowisku 
5. Ocena realizacji zaplanowanych działań i opracowanie wytycznych działania 

szkół, partnerów społecznych i jednostek administracji publicznej w zakresie 
promocji innowacyjności na lata 2007-2013. 

1. I kwartał 2008 
2. I kwartał 2008 
3. 2008 (1. edycja) 
4. 2008 
5. IV kwartał 2008 

1. Bez nakładów 
2. Bez nakładów. 
3. Wg planów 
4. 10 000 PLN / rok 
5. Bez nakładów 

EFRR: RPO, PO IG, PO 
RPW, RPO WT, EOG, 
środki sponsorów i 
beneficjentów wdroŜeń, 
PARP, fundacje prywatne 
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Numer i tytuł projektu:  Uzasadnienie: 

1.3.7. Budowa systemu infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem 
częstotliwości 3600 – 3800 MHZ WiMAX 

Odpowiedzialność: Sojusznicy / partnerzy: 

Wydział Organizacyjny Starostwa 
Powiatowego 

Samorządy gminne i powiatowe woj. 
podkarpackiego, podmioty biznesowe z 
obszaru telekomunikacji i informatyki 

Infrastruktura telekomunikacyjna staje się aktualnie  głównym wyznacznikiem moŜliwości dla 
rozwoju biznesu. Nowe moŜliwości jakie dają szerokopasmowe łącza dla telekomunikacji, w 
tym Internetu moŜna porównać do dysponowania przez region dostępem do dróg ekspresowych 
czy autostrad. Tak więc rozbudowa i dywersyfikacja infrastruktury telekomunikacyjnej stanowi 
dziś konieczność spełnienia wymogów rozwijającej się gospodarki ale równieŜ jest teŜ  
elementem podnoszenia jakości zamieszkiwania, poprzez łatwiejszy (docelowo teŜ i tańszy) 
kontakt mieszkańców ze światem z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 

Cele: Planowane efekty (wyniki, rezultaty):  

Cel główny: Podniesienie innowacyjności i wdraŜanie nowych technologii 
 
Cele operacyjne: 
1. Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, 
2. Zwiększenie dostępności do Internetu dla mieszkańców i lokalnych instytucji, 
3. Zwiększenie liczby firm branŜy informatycznej i telekomunikacyjnej w regionie 
 

Liczba podmiotów współpracujących na rzecz realizacji projektu 
Dostępność do szerokopasmowych łącz telekomunikacyjnych 
Liczba podmiotów branŜy telekomunikacyjnej i informatycznej lokujących się w regionie 
 

Działania:  Harmonogram : BudŜet: Źródła finansowania: 

1. Podpisanie porozumienia z zainteresowanymi jednostkami samorządowymi 
2. Przystąpienie do procedury zakupu częstotliwości 
3. Opracowanie projektu inwestycyjnego 
4. Pozyskanie środków na realizację inwestycji 
5. Realizacja inwestycji 
6. Promocja wdroŜonych rozwiązań 

1. II kwartał 2008 r. 
2. do końca 2008 r. 
3. do końca 2009 r. 
4. do końca 2010 r. 
5. do końca 2011 r. 
6. III – Iv kw. 2010 r. 

1. b.n. 
2. do ustalenia 
3. 100.000 PLN 
4. b.n. 
5. zgodnie z projektem 
6. 20.000 PLN 

EFRR: RPO, PO IG, PO 
RPW, RPO WT, EOG, 
środki sponsorów i 
beneficjentów wdroŜeń, 
PARP, fundacje prywatne 
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ZZeewwnnęęttrrzznnee  źźrróóddłłaa  ff iinnaannssoowwaanniiaa  pprroojjeekkttóóww  

Podział źródeł finansowania: 

• Środki własne (organizacji realizującej projekt) 
• Fundusze partnerów (organizacji współuczestniczącej w realizacji projektu) 
• Wkłady finansowe beneficjentów (osób i instytucji, korzystających z efektów projektu) 
• Lokalni sponsorzy  
• Programy pomocowe (finansowanie zewnętrzne) 

Programy pomocowe 

• Programy Unii Europejskiej 
• Programy bilateralne 
• Organizacje międzynarodowe 
• Krajowe fundusze publiczne 
• Fundusze prywatne 

Fundusze Unii Europejskiej 

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej 
 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - (European Regional Development Fund 
ERDF)  
Fundusz wchodzący w skład Funduszy strukturalnych, którego zadaniem jest zmniejszanie 
dysproporcji w poziomie rozwoju regionów naleŜących do Unii Europejskiej. Współfinansuje on 
realizację Celów 1. i 2. Polityki strukturalnej Unii Europejskiej. W szczególności fundusz ten udziela 
wsparcia inwestycjom: produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury, lokalnym inicjatywom rozwojowym 
oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. Regulacje: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) - (European Social Fund – ESF) 
Jeden z Funduszy strukturalnych, który słuŜy osiągnięciu spójności gospodarczej i społecznej oraz 
wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej poprzez finansowanie działań w ramach pięciu 
obszarów wsparcia:  

1.aktywna polityka rynku pracy,  
2.przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,  
3.kształcenie ustawiczne,  
4.adaptacyjność i rozwój przedsiębiorczości,  
5.wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy. 

 
Fundusz Spójności (FS) - (Cohesion Fund). Instrument ekonomiczno-polityczny Komisji 
Europejskiej (Rozporządzenie Rady Nr 1164 z dnia 16 maja 1996 r. ustanawiające Fundusz Spójności, 
Dz.U. WE nr OJ L 188 z 1996 r.), nienaleŜący do Funduszy Strukturalnych i wdraŜany na poziomie 
wybranych państw, a nie regionów. Cel: ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez 
budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o duŜym 
obszarze oddziaływania.  Kryterium alokacji środków finansowych tego funduszu jest Produkt 
Narodowy Brutto na jednego mieszkańca nieprzekraczający 90% średniego poziomu UE.  
 
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) - (European Agriculture Guidance 
and Guarantee Fund - EAGGF). Fundusz odpowiedzialny za finansowanie działań w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej (sekcja gwarancji) oraz zajmujący się, jako Fundusz Strukturalny, 
transformacją struktury rolnictwa oraz rozwojem obszarów wiejskich (sekcja orientacji). Fundusz 
realizuje między innymi następujące zadania:  

–wzmocnienie i reorganizację struktur rolnictwa i leśnictwa,  
–zapewnienie konwersji kierunków produkcji rolnej i promowanie pozarolniczej działalności 
gospodarczej w obszarach wiejskich,  



Źródła Finansowania Projektów 
 

Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego, 2007-2015 28 

–pomoc w osiągnięciu akceptowanego społecznie poziomu Ŝycia rolników, w tym 
bezpośrednie wsparcie finansowe,  
–pobudzenie świadomości społeczności Ŝyjących na obszarach wiejskich w celu chronienia 
środowiska przyrodniczego, zachowania walorów krajobrazu etc. 

 
Fundusz będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
Fundusze strukturalne UE są realizowane w ramach tak zwanych programów operacyjnych  
(Operational programme – dokument realizowany w ramach polityki strukturalnej państwa, przyjęty 
przez Radę Ministrów i Komisję Europejską, słuŜący wdraŜaniu Podstaw Wsparcia Wspólnoty, 
składający się z zestawienia priorytetów oraz wieloletnich działań, które mogą być wdraŜane poprzez 
jeden lub kilka funduszy strukturalnych, jeden lub kilka innych dostępnych instrumentów finansowych 
oraz Europejski Bank Inwestycyjny. W latach 2007-2013 w Polsce będą wdraŜane następujące 
programy operacyjne: 
Regionalne Programy Operacyjne (RPO);  alokacja: 23,8 %, finansowanie: EFRR 
PO Rozwój Polski Wschodniej;     3,4%    EFRR 
PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej    1%    EFRR 
PO Infrastruktura i środowisko      41,3%    EFRR i FS 
PO Kapitał ludzki       14,4%    EFS 
PO Innowacyjna gospodarka      12,3%    EFRR 
PO Pomoc techniczna       0,8%    EFRR 

 
Programy Wspólnot Europejskich (przykłady) 

• MłodzieŜ w Działaniu 
• Leonardo da Vinci 
• Sokrates 
• Zdrowie 
• Kultura 

Inne zagraniczne (przykłady) 

• Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm 
Finansowy 

• Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej  
• Fundacja Konrada Adenauera  
• Fundacja Friedricha Eberta  
• Fundacja Friedricha Neumanna  
• Jugendwerk 
• Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) 
• PAFPIO - Polsko - Amerykański Fundusz PoŜyczkowy Inicjatyw Obywatelskich 

Fundusze publiczne (przykłady) 

• Ministerstwo Gospodarki  
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
• Ministerstwo Edukacji Narodowej  
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
• Wojewódzkie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
• Urzędy Marszałkowskie 

Fundusze prywatne (przykłady) 

• Fundacja Wspomagania Wsi 
• Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy 
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• Fundacja Bankowa im. Kronenberga 
• Fundacja im. Stefana Batorego 
• Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 
• Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 

IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  ddoossttęęppnnyycchh  śśrrooddkkaacchh  ff iinnaannssoowwyycchh  
WaŜniejsze adresy stron www dotyczące moŜliwości pozyskiwania środków na realizację projektów 
rozwoju lokalnego 

1. Fundusze Europejskie: 

www.europa.eu.int  
Oficjalny portal Unii Europejskiej. Źródło informacji o aktach prawnych i konkursach 
organizowanych przez Wspólnoty. Większość informacji w języku angielskim. 
 
1.1 Fundusze Strukturalne: 
 
www.funduszestrukturalne.gov.pl  
strona Ministerstwa Gospodarki i Pracy dotycząca Funduszy Strukturalnych, zawiera zarówno 
podstawowe informacje o Funduszach jak, generator wniosków do EFS i waŜniejsze dokumenty 
programowe dotyczące wdraŜania funduszy strukturalnych. NA stronie zamieszczone są linki do 
wszystkich wiodących instytucji pośredniczących i wdraŜajacych oraz iopisy poszczególnych 
programów operacyjnych 
 
www.eog.gov.pl 
Na stronie tej znajdują się informacje na temat bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski w postaci 
dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 
(potocznie znanych jako fundusze norweskie), które pochodzą z trzech krajów EFTA (Europejskiego 
Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskigo Obszaru  
Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.  
 
www.minrol.gov.pl  
Strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ministerstwo odpowiada min. za wdroŜenie PROW 
 
WaŜniejsze programy wspólnotowe 
 
www.socrates.org.pl  
Strona Fundacji Rozwoju Edukacji w Polsce  
 
www.socrates.org.pl/socrates2.php  
Informacje o poszczególnych komponentach programu SOCRATES: Erasmus, Comenius, Lingua, 
Minerva, Grundtvig, Eurydice, Arion, Naric 
 
www.youth.org.pl  
Strona Programu MłodzieŜ wspierającego inicjatywy nieformalnych grup młodzieŜy w tym: 
inicjatywy lokalne młodzieŜy, wymianę międzynarodową, wymianę wolontariuszy oraz inne 
działania. 
 
www.socrates.org.pl/tempus/index.html  
Informacje o programie TEMPUS (po polsku). 
 
www.etf.eu.int/tempus.nsf  
Program Tempus wspierający min. współpracę szkół wyŜszych (strona po angielsku) 
 
www.mk.gov.pl/pkk  
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Strona Punktu Kontaktowego ds. Kultury przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
zawierającej informacje o programie Europejskim Kultura 2000. Informacje o konkursach, formularze, 
zaproszenia do składania wniosków. 
 
www.bkkk-cofund.org.pl/index.php?gr=2  
Strona Biura Koordynacji i Kształcenia Kadr – w ramach którego funkcjonuje Krajowa Agencja 
Programu Leonardo da Vinci: informacje o konkursach, niezbędne dokumenty, aktualności i inne 
informacje. 
 
www.econtent.agh.edu.pl  
Strona Krajowego Punktu Kontaktowego programu e-Content w Polsce działającego przy Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Informacje o programie oraz dla potencjalnych wnioskodawców. 
 
www.bpz.gov.pl  
Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocowych w Ochronie Zdrowia pełniącego funkcję 
krajowego punktu kontaktowego dla programu wspólnotowego w dziedzinie zdrowia publicznego na 
lata 2003 – 2008. Informacje o programie. 
 
www.6pr.pl  
Strona Krajowego Punktu Kontaktowego 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego. 
Informacje o programie, informacje o funduszach strukturalnych (programy operacyjne, uzupełnienia, 
inne dokumenty)  

2. Fundusze publiczne: 

 
www.mgpips.gov.pl  
Strona Ministerstwa Gospodarki i Pracy informacje o funduszach strukturalnych (jak wyŜej) 
informacje o rynku pracy, promocji eksportu, programach realizowanych przez ministerstwo. 
 
www.menis.gov.pl  
Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, zawiera min. informacje o zasadach zlecania zadań 
państwowych innym podmiotom, dofinansowania wymiany międzynarodowej, zlecania zadań 
państwowych w zakresie sportu powszechnego. 
 
www.minrol.gov.pl  
Strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informacje o programach związanych z rolnictwem. 
 
www.mi.gov.pl  
Strona Ministerstwa Infrastruktury. 
 
www.miii.gov.pl  
Strona Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Zawiera informacje o moŜliwości dofinansowania działań 
związanych z nauka i informatyzacją  
 
www.mos.gov.pl  
Strona Ministerstwa Środowiska zawierająca min informacje o środkach na ochronę środowiska 
(głownie z funduszy europejskich). 
 
www.mk.gov.pl  
Strona Ministerstwa Kultury. Min informacje o dotacjach w zakresie kultury i dziedzictwa 
narodowego. 
 
www.wp.mil.pl  
Strona Ministerstwa Obrony Narodowej zawiera min. informacje o konkursach na realizację zadań 
publicznych przez Ministerstwo. 
 
www.msz.gov.pl   
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Strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych z min. informacjami o moŜliwości dofinansowania zada w 
zakresie współpracy zagranicznej. 
 
www.kprm.gov.pl  
Strona Kancelarii prezesa Rady Ministrów – Informacje o urzędach i instytucjach centralnych, w tym 
adresy stron internetowych instytucji z Polski i UE. 
 
www.ukie.gov.pl  
Strona Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zawierająca informacje o programach pomocowych 
oraz środkach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
 
www.arimr.gov.pl  
Strona Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa koordynująca cześć działań w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Ŝywnościowego i 
Rozwój Obszarów Wiejskich (działania związane z sekcją orientacji ukierunkowane na zmiany 
strukturalne w rolnictwie). Informacje o płatnościach bezpośrednich. 
 
www.arr.gov.pl  
Agencja Rynku Rolnego – informacje o wspólnej polityce rolnej i zasadach jej funkcjonowania. 
Agencja obsługiwała bezie jako instytucje płatnicza działania w zakresie gwarancji rolnej w ramach 
wspólnej polityki rolnej UE. 
 
www.anr.gov.pl  
Agencja Nieruchomości Rolnych. Strona zawiera min. informacje o stypendiach fundowanych przez 
Agencję dla uczniów szkół wyŜszych, średnich i gimnazjalnych.  
 
www.pfron.org.pl  
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Informacje o dofinansowaniu działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych  
 
www.nfosigw.gov.pl 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Informacje o funduszach 
pomocowych w tym działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz informacje o finansowaniu zadań 
w zakresie edukacji ekologicznej. 
 
www.parp.gov.pl  
Strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zawiera informacje o programach dotyczących 
wspierania przedsiębiorczości realizowanych w ramach funduszy Strukturalnych, informacje o 
konkursach w zakresie promocji przedsiębiorczości, listę Regionalnych Instytucji Finansujących i 
akredytowanych podmiotów Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.  
 
www.koszefs.pl  
Strona Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego zawierająca 
informacje o EFS, informacje o szkoleniach i akredytowanych trenerach. 
 
Instytucje regionalne: 
 
www.podkaprackie.pl  
Strona Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Zwiera informacje o regionie, dokumenty dotyczące 
rozwoju, informacje o funduszach strukturalnych oraz działaniach finansowanych przez  
samorząd wojewódzki. 
 
www.wup-rzeszow.pl  
Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Zawiera informacje o bieŜących działaniach, 
analizy, informacje o działaniach dofinansowywanych przez WUP, informacje o działaniach 
realizowanych w ramach PO KL – komponent regionalny dla którego WUP Rzeszów jest Instytucja 
Pośredniczącą i WdraŜającą 
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www.uw.rzeszów.pl  
Strona Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Zawiera duŜo informacji o funduszach europejskich i na 
bieŜąco aktualizowane informacje o aktualnych konkursach grantowych. 
 
www.marr.com.pl  
Strona Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego pełniącej Funkcję Regionalnej Instytucji 
Finansującej w ramach programów związanych z promocją przedsiębiorczości. Podstawowe źródło 
informacji w zakresie programów wspierania przedsiębiorczości rozstrzyganych na terenie 
województwa. Programy dla ośrodków wspierania przedsiębiorczości i firm. 
 
www.carpathian.euroregion.org/str_pol.html  
Strona Euroregionu Karpackiego. Informacje o konkursach i działaniach realizowanych w ramach 
Euroregionu. 

3. Fundusze prywatne i instytucje zarządzające środkami 

www.ngo.pl  
Ogólnopolski portal organizacji pozarządowych. W dziale „Fundusze” pojawiają się aktualne 
informacje o dostępnych moŜliwościach finansowania organizacji pozarządowych.  
 
www.pafw.pl 
Strona główna Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Największej prywatnej organizacji 
wspierającej działania organizacji pozarządowych i innych instytucji. Fundacja finansuje konkursy 
grantowe realizowane i rozliczane przez polskie organizacje pozarządowe. 
 
www.cofund.org.pl  
Strona Funduszu Współpracy zarządzającego licznymi programami w ramach funduszy 
przedakcesyjnych w tym min. Agro-Info obejmujący stworzenie sieci ośrodków informacyjnych na 
terenach wiejskich. 
 
www.ekofundusz.org.pl  
Fundacja zarządzająca min. środkami na ochronę środowiska pochodzącymi z konwersji polskiego 
długu zagranicznego. 
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KKii llkkaa  zzaassaadd  zzddoobbyywwaanniiaa  ffuunndduusszzyy  
 

Wszystko juŜ było. Nie ma tutaj czego wymyślać. Nie ma potrzeby wywaŜania dawno otwartych drzwi. 

Trzeba tylko w inteligentny, czasami innowacyjny sposób skorzystać z doświadczeń. 

- Ben Akiba - 

 
„10 zasad w zdobywaniu funduszy” 
 

Buduj wiarygodność swojej organizacji 

Wypracuj strategie pozyskiwania środków pozabudŜetowych 

Zbuduj własny bank danych o organizacjach wspierających inicjatywy, które interesują  Ciebie  

Postaw na zwycięskie pomysły 

Bądź kreatywny, szukaj rozwiązań łączących rozwój lokalny z celami projektu 

Pisz projekty, które łączą Twoje cele z oczekiwaniami sponsora 

Zapoznaj się dokładnie z procedurami aplikacyjnymi 

Zarządzaj procesem składania wniosku aŜ do realizacji projektu 

Umiej wykorzystać sukces – podziękuj, podtrzymuj kontakt, wracaj 

Umiej przyj ąć poraŜkę  - przeanalizuj przyczyny, skorzystaj z następnej szansy. 

 
 

Pamiętaj, Ŝe tylko 1 wniosek na dziesięć uzyskuje zewnętrzne wsparcie. Taka jest statystyka. 
Traktuj więc pozyskiwanie środków jako cięŜka, często Ŝmudna praca i nie zraŜaj się jak jeśli nie uda 
Ci się zawsze uzyskać akceptację dla Twojego wniosku aplikacyjnego. 
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1. Wykaz inwestycji powiatowych planowanych do realizacji w ramach Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego2 

W zakresie infrastruktury drogowej 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1118R relacji Padew Narodowa – Wola Baranowska – Ślęzaki 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1110R relacji Jadachy – Ocice 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1113R relacji 
Stale – Cygany – Chmielów 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1090R relacji Trześń – Grębów  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1121R relacji Suchorzów – Gawłuszowice 
 
W zakresie infrastruktury o światowej 
W zakresie infrastruktury drogowej 
Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu 
Modernizacja obiektów sportowych Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 
 
W zakresie infrastruktury słu Ŝby zdrowia i opieki społecznej 
Rozbudowa szpitala powiatowego w Nowej Dębie 
 
W zakresie innych zadań administracji samorządowej 

Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu

                                                
2 Na podstawie UCHWAŁY NR VIII/47/2007 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 23 sierpnia 2007 
r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
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2. Wykaz inwestycji związanych z dostosowaniem obiektów do obowiązujących 
standardów i norm3 

Zadanie pn. „Poprawa infrastruktury Domu Dziecka w Skopaniu” polegające na: 
- budowa zewnętrznej klatki schodowej. 
- remont pokrycia dachu 
- docieplenie  budynku oraz wykonanie nowej elewacji. 
- budowa drogi wewnętrznej i parkingów 

 
Zadanie pn. „ Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie” polegające na: 

- remont centralnego ogrzewania  
- urządzenie zaplecza kuchennego 
- docieplenie budynku oraz remont elewacji zewnętrznej 
- wymiana instalacji elektrycznej 

 

                                                
3 Na podstawie realizacji działania  Urzędu Starostwa w sprawie opracowania potrzeb w zakresie infrastruktury 
inwestycji pomocy społecznej w związku  z działaniem 5.2. „Infrastruktura Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej  w Regionalnym  Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013  
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3. Wykaz inwestycji drogowych planowanych do realizacji 

Przebudowa drogi nr 1015 R relacji Jamnica – Zbydniów  
Budowa ciągu pieszego na odcinku zabudowy m. Jamnica  
Kompleksowe odwodnienie drogi wraz z przebudową przepustów 
Regulacja stanu prawnego drogi 
 
Przebudowa drogi nr 1090 R relacji Trześń – Grębów  
Wzmocnienie konstrukcji jezdni na odcinku od końca m. Sokolniki do przejazdu kolejowego 
Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od Trześni do m. Sokolniki i na odcinku m. Zabrnie 
Kompleksowe odwodnienie drogi wraz z przebudową przepustów 
Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu 
Regulacja stanu prawnego drogi 
 
Przebudowa drogi nr 1110 R relacji Ocice – Jadachy 
Wzmocnienie konstrukcji jezdni 
Remont ciągu pieszego na odcinku m. Jadachy 
Obustronne wyszarzenie po ok. 1 m na odcinku Jadachy – Chmielów ( w celu wytyczenia bitumicznego pobocza  
przeznaczonego do ruchu rowerowego zamiast ścieŜki rowerowej) 
Przebudowa 3 szt. obiektów mostowych (np. na tubosidery) 
Budowa ciągu pieszego w m. Chmielów na odcinku Cmentarz – Kościół 
Kompleksowe odwodnienie drogi wraz z przebudową przepustów 
Budowa urządzeń i obiektów obsługi uczestników ruchu (parkingi, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych) 
Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu 
Regulacja stanu prawnego drogi 
  
Przebudowa drogi nr 1113 R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica  
Wzmocnienie konstrukcji jezdni 
Budowa ciągu pieszego w m. Stale, m. Cygany, m. Chmielów 
Kompleksowe odwodnienie drogi wraz z przebudową przepustów 
Przebudowa mostu na rzece Babulówka w km 7+572 
Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu 
Regulacja stanu prawnego drogi 

 
Przebudowa drogi nr 1115 R relacji Grębów – Wydrza – Krawce  
Budowa ciągu pieszego na odcinku zabudowy m. Wydrza 
Dokończenie budowy ciągu pieszego w m. Krawce  
Odwodnienie drogi w m. Wydrza 
Regulacja stanu prawnego drogi 

 
Przebudowa drogi nr 1116 R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza 
Wzmocnienie konstrukcji jezdni 
Budowa ciągu pieszego na odcinku m. Alfredówka 
Kompleksowe odwodnienie drogi wraz z przebudową przepustów 
Przebudowa mostu drewnianego w km 8+986 
Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu 
Regulacja stanu prawnego drogi 

 
Przebudowa drogi nr 1118 R relacji Padew Narodowa – Wola Baranowska  
Wzmocnienie konstrukcji jezdni na odcinku od km 5+806 do km 10+230 
Budowa ciągu pieszego na odcinku m. Wola Baranowska 
Kompleksowe odwodnienie drogi wraz z przebudową przepustów 
Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu 
Regulacja stanu prawnego drogi (na pozostałym odcinku drogi)  

 
Przebudowa drogi nr 1121 R relacji Suchorzów – Gawłuszowice  
Wzmocnienie konstrukcji jezdni na odcinku od km 3+727 do km 6+817 
Budowa ciągu pieszego wzdłuŜ ul. Mickiewicza 
Budowa parkingów przy ul. Mickiewicza, po stronie placu targowego 
Kompleksowe odwodnienie drogi wraz z przebudową przepustów 
Przebudowa mostu na rzece Babulówka w km 2+867 
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Przebudowa skrzyŜowania z droga nr 1122r relacji Dymitrów DuŜy – Dymitrów Mały (Np. wprowadzenie  
wyspy) oraz zmiana lokalizacji przystanku autobusowego.  
Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu 
Regulacja stanu prawnego drogi 

 
Przebudowa mostu na rzece Babulówka w ciągu drogi nr 1122 R relacji Dymitrów DuŜy – 
Dymitrów Mały w km 0+738  

 
Przebudowa drogi nr 1132 R (ul. Podleśna)  
Wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z jej poszerzeniem  
Budowa ciągu pieszego 
Kompleksowe odwodnienie drogi wraz z przebudową przepustów 
Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu 
 
MontaŜ drogowych barier ochronnych na drodze 1114 R relacji Stale do drogi nr 9  
 


