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Dokumenty
strategiczne

Złożony został wniosek o ujęcie w treści dokumentu zintegrowanej
sieci tras rowerowych i szlaków greenways umożliwiających ich
finansowanie ze środków UE – w dniu 15 marca 2022 r. Zarząd
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjął projekt
dokumentu.
FEP 2021-2027 został przyjęty przez KE w dniu 2 grudnia 2022 r. Trwa
opracowywanie dokumentów systemu wdrażania FEP

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Regionalna Strategia Innowacji WP na lata
2021-2030

Turystyka zrównoważona nie rozwinęła się na tyle, by stać się
samodzielną inteligentną specjalizacją, została  natomiast ujęta w
inteligentnej specjalizacji Jakość życia. Potencjał branży i jej znaczenie
dla gospodarki województwa są niezaprzeczalne, należy zatem
rozwijać markowe produkty turystyczne, rozpoznawalne w kraju i
zagranicą, których wciąż brakuje. 



Stategia rozwoju
województwa -
Podkarpackie 2030
przyjęta przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego 28 września 2020 r.
Uchwała nr XXVII/458/20



Ten kluczowy regionalny dokument strategiczy
przywołuje rozwój sieci ścieżek rowerowych w
różnorodnych kontekstach - począwszy od
narzędzia kształtowania aktywnego fizycznie
społeczeństwa poprzez dostosowanie
infrastruktury, poprzez element kluczowy dla
rozwoju turystyki, skończywszy na istotnym
ogniwie wojewódzkiej sieci transportowej
przyczynającym się do rozwoju miast
powiatowych.

Strategia rozwoju województwa to
podstawowe narzędzie prowadzonej przez
samorząd województwa polityki
regionalnej. Jest to dokument strategiczny,
wyznaczający główne kierunki rozwoju
regionu.

2018 DIAGNOZA STANU
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO

2020 PRZYJĘCIE STRATEGII
ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA -
PODKARPACKIE 2030



Jednym z priorytetów SR2030 jest szeroko zakrojona rozbudowa infrastruktury
służącej rozwojowi oraz optymalizacja wykorzystania zasobów naturalnych i
energii z dbałością o stan środowiska przyrodniczego. 

W ramach tego priorytetu istotne znaczenie ma rozwój infrastruktury służącej
prowadzeniu działalności gospodarczej i turystyki. Uwzględniając  potencjał
turystyczny regionu, w tym walory przyrodnicze i krajobrazowe planuje się
inwestycje służące poprawie dostępności i ekspozycji turystycznej terenów,
miejsc i obiektów reprezentujących unikatowe dziedzictwo przyrodnicze i
kulturowe. Stawia się na promocję turystyki aktywnej i tematycznej, a rozwój
zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych, tras rowerowych, w tym szlaków
greenways jest jednym z planowanych działań mających prowadzić do
osiągnięcia tego celu.



7.Terytorialny wymiar Strategii – obszar horyzontalny 
7.1.3. Rozwój powiązań komunikacyjnych wewnątrz obszarów funkcjonalnych
biegunów wzrostu:
- Rozwój zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych, tras rowerowych jako alternatywy
dla przemieszczania się na krótkich odcinkach oraz służących rekreacji; 

7.2. Funkcje metropolitarne Rzeszowa oraz jego obszaru funkcjonalnego:
7.2.4. Rozwój powiązań komunikacyjnych i zintegrowanego systemu transportu
publicznego łączących Rzeszów z jego obszarem funkcjonalnym ROF
- Zapewnienie spójnego systemu tras rowerowych gwarantujących bezpieczeństwo
w poruszaniu się po mieści i obszarze ROF;

7.1.4. Rozwój miast powiatowych i miast mniejszych: 
- Rozwój zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych, tras rowerowych jako alternatywy
dla przemieszczania się.



Program
Strategiczny
rozwoju transportu
województwa
podkarpackiego
projekt przyjęty przez Zarząd Województwa
Podkarpackiego



Dokument spełnia dwa podstawowe zadania:
1) obejmuje kompleksową wizję rozwoju
systemu transportowego (kompleksowe
działania w ramach wszystkich gałęzi
transportu, niezależnie od układu
kompetencji),
2) stanowi podstawę finansowania inwestycji
w ramach perspektywy finansowej 2021-2027
(w ramach kompetencji przypisanych
samorządowi szczebla regionalnego).

Projekt Programu Strategicznego
Rozwoju Transportu Województwa
Podkarpackiego do roku 2030 stanowi
odpowiedź na nowe cele polityki
spójności na lata 2021-2027, wynikające
m.in. z założeń Europejskiego Zielonego
Ładu. 

 11 I 2022 - PRZYJĘCIE PROJEKTU
PROGRAMU (UCHWAŁA NR
351/6977/22)
25 I 2022 - PRZYJĘCIE PROJEKTU
PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU
PROGRAMU STRATEGICZNEGO
ROZWOJU TRANSPORTU
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
DO ROKU 2030 (UCHWAŁA NR
354/7049/22)
28 I - 7 III 2022 - KONSULTACJE
SPOŁECZNE  OBU PROJEKTÓW
10 V 2022 - PRZYJĘCIE PROGNOZY
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
(UCHWAŁA NR 386/7703/22)



Do projektu dokumentu zostały wpisane treści dotyczące zapewnienia spójnego
systemu tras rowerowych gwarantujących bezpieczeństwo w poruszaniu się oraz
rozwój infrastruktury transportu rowerowego, rozwój zintegrowanej sieci ścieżek
rowerowych, tras rowerowych, jako alternatywy dla przemieszczania się na
krótkich odcinkach oraz służących rekreacji (w tym szlaków greenways). 

Za realizację tych celów odpowiedzialny będzie Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie/ Departament Promocji, Turystyki i Współpracy
Gospodarczej UWMP.



Regionalna Polityka
Rowerowa Województwa
Podkarpackiego wraz z
Koncepcją sieci
głównych tras
rowerowych na terenie
województwa
podkarpackiego

projekt w fazie konsultacji publicznych



Wstępnym etapem realizacji dokumentu było
przeprowadzenie w 2020 roku Audytu
potencjału produktów turystyki rowerowej
województwa podkarpackiego. Wyniki
pokazały, że województwo podkarpackie
cechuje rozbudowana i oznakowana sieć tras
rowerowych prowadzących przez najbardziej
interesujące miejsca regionu.

Głównym celem dokumentu Regionalnej
Polityki Rowerowej Województwa
Podkarpackiego jest opracowanie
systemowego podejścia wspomagania ruchu
rowerowego, z koordynacyjną funkcją
regionu. 

Polityka stanowić będzie narzędzie, które
wspierać będzie wdrażanie działań związanych
z budową infrastruktury rowerowej oraz
umożliwi ich prowadzenie w sposób
skoordynowany i ciągły.

2021 - OPRACOWANIE DOKUMENTU

2022 - PRZYGOTOWANIE
KONCEPCJI PRZEBIEGU GŁÓWNYCH
TRAS ROWEROWYCH NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
SPOŁECZNYCH

21 X - 21 XI 2022 - KONSULTACJE
KONCEPCJI SIECI GŁÓWNYCH TRAS
ROWEROWYCH WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO 

OBECNIE TRWA OPRACOWYWANIE
NADESŁANYCH UWAG



Główne wyzwania rozwoju turystyki rowerowej w regionie wynikają ze stosunkowo
dużej liczby oznakowanych lecz niespójnych ze sobą szlaków, o których istnieniu
mało kto wie i mało kto z nich korzysta. 

Ponadto zidentyfikowano małą liczba szlaków wyposażonych w atrakcyjną
infrastrukturę turystyczną wysokiej jakości. Większość z nich wymaga renowacji,
często odtworzenia oznakowania i infrastruktury, a obecne szlaki najczęściej nie
spełniają kryteriów produktu turystycznego – charakteryzują się małym
poziomem komercjalizacji, nieefektywnym zarządzaniem, czy nieefektywnej
komunikacji marketingowej (promocji).



Polityka ma w swoim założeniu stanowić główny dokument Samorządu
Województwa Podkarpackiego oraz JST zlokalizowanych na terenie
województwa, określać rolę i znaczenie transportu rowerowego w strukturze
rozwoju regionu a także kompleksowo ujmować kwestie dotyczące ruchu
rowerowego (przestrzenne, planistyczne, techniczne, organizacyjne,
edukacyjne i promocyjne).

Celem zasadniczym Koncepcji jest wskazanie przebiegu korytarzy głównych tras
rowerowych w województwie podkarpackim – stworzenie „szkieletu”,
pobudzającego do rozwijania sieci tras lokalnych.



Dziękuję!


