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Krajowy Plan Odbudowy – co za unijne pieniądze planuje zrobić Rzeszów?

Co za unijne pieniądze planuje zrobić Rzeszów?
770 mld złotych może trafić do Polski w ramach unijnej pomocy. Podkarpacie może liczyć na ponad
42 mld, z czego 4 miliardy mogą trafić do Rzeszowa. W środę (28 kwietnia) o szczegółach
dotyczących pozyskania środków europejskich dla kraju i regionu była mowa na konferencji w której
uczestniczyli: pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak, wojewoda podkarpacki Ewa
Leniart i marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.
Jak zaznaczała wojewoda Ewa Leniart z wyliczeń na podstawie liczby ludności na Podkarpacie w
ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu unijnego może trafić 42,7 mld zł. Z tego około 4
mld zł do samego Rzeszowa.
- Stoimy przed historyczną szansą, dzięki negocjacjom prowadzonym przez premiera Mateusza
Morawieckiego, jest wielka nadzieja na to, że 770 mld trafi do Polski. Środki te są szczególnie ważne
w momencie gdy wychodzimy z okresu epidemii – powiedziała wojewoda.
Warunkiem jest przyjęcie ustawy zawierającej założenia Krajowego Planu Odbudowy, o co apelowała
wojewoda. Jakie inwestycje w trakcie konsultacji zostały zgłoszone do KPO z Rzeszowa? O tym mówił
podczas konferencji pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak.
- Od trzech tygodni Podkarpacki Urząd Wojewódzki proceduje wniosek o wydanie ZRID dla
obwodnicy południowej Rzeszowa. Ta pozycja znalazła się na pierwszym miejscu listy zadań do
Krajowego Planu Odbudowy. To zadanie opiewa na kwotę około 0,5 mld zł - powiedział prezydent
Marek Bajdak.
Kolejne kluczowe dla stolicy regionu zadania drogowe zgłoszone do KPO to połączenie ul.
Warszawskiej z Krakowską oraz Wisłokostrada czyli połączenie al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą.
Również marszałek województwa podkreślał przed jak wielką szansą stoi cały region, jeżeli trafią na
Podkarpacie tak duże unijne pieniądze:
- To jest wielka szansa, ale musimy temu sprostać, tak, aby być przygotowanym i mieć dobre
projekty, które będą świetnie przygotowane do absorbcji środków – podkreślał marszałek Ortyl.
Unijne środki pozwalają realizować przedsięwzięcia z różnych obszarów: m.in. inwestycje drogowe,
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związane ze środowiskiem i rolnictwem, ze służbą zdrowia, kulturą, sportem czy turystyką. Na
Podkarpacie - tylko w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 - trafiło ponad 2 miliardy 114 mln euro.
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