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Przedmiot i krótki opis inwestycji Data otrzymania wniosku przez wojewodę

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1821022 Gmina Cisna Podkarpackie leski Cisna Gmina 1 029 724,00 1 029 724,00 5,73% 100,00%

Przedmiotem inwestycji jest „Rozwój usług turystycznych poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem OZE i 

sieci wodociągowej w Cisnej”. Gmina Cisna w okresie letnim boryka się z problemem braku wody. Do wodociągu podłączonych jest 

m.in. 80 budynków prowadzących działalność agroturystyczną i hotelową, 7 restauracji oraz sklepy wielobranżowe. Z wody 

dostarczonej siecią korzysta około 400 osób dziennie, natomiast w okresie czerwiec – wrzesień liczba osób wzrasta do 1 400.

27.01.2021

2 1817022 Gmina Besko Podkarpackie sanocki Besko Gmina 1 510 087,52 2 600 000,00 10,62% 58,08%

Budowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Wisłok w Besku. Inwestycja obejmuje budowę nowej kładki pieszo-jezdnej, służącej 

turystom poruszającym się pieszo, rowerem i samochodem osobowym. Kładka ułatwi dostęp do największych atrakcji turyst. 

łącząc dwie części Beska i prowadząc bezpośrednio do: muzeum, Domu Kultury, zabytkowego kompleksu dworsk. i kościoła oraz 

stadionu sport. Będzie to pierwsza przeprawa rowerowa na Wisłoku w tej okolicy. Budowa kładki jest niezbędna dla rozwoju usług 

turystycznych.

04.02.2021

3 1805032 Gmina Dębowiec Podkarpackie Jasielski Dębowiec Gmina 1 765 025,57 1 765 025,57 3,84% 100,00%

„Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Dębowiec” polegało będzie m.in. na budowie wieży 

widokowej, modernizacji oczyszczalni ścieków, budowie miejsc parkingowych, chodników, budowie ścieżek rowerowych, altany, 

przebudowie dróg. Gmina Dębowiec realizując projekt zwiększy atrakcyjność swoich terenów wiejskich, wzmocni potencjał 

turystyczny oraz podniesie atrakcyjność turystyczną. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bazy turystycznej.

08.02.2021

4 1821012 Gmina Baligród Podkarpackie Leski Baligród Gmina 750 500,00 750 500,00 4,10% 100,00%

Budowa chodników na terenie gminy Baligród, przy drodze Wojewódzkiej nr 893. Inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo 

ruchu turystycznego, pieszego i drogowego. Wpłynie na komfort poruszania się po okolicy i zwiedzania miejsc atrakcyjnych 

turystycznie. Wpłynie korzystnie na dostępność do miejsc i obiektów usługo – noclegowych. Inwestycja łączyć będzie drogi z 

istniejącymi szlakami pieszymi, co znacznie zwiększy atrakcyjność turystyczną gminy.

08.02.2021

5 1807033 Gmina Iwonicz-Zdrój Podkarpackie Krośnieński Iwonicz-Zdrój Gmina 2 583 750,00 3 000 000,00 5,15% 86,13%

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i przebudowa ciągów pieszych, pieszo-jezdnych oraz placu wraz budową oświetlenia i 

elementami małej architektury (kosze, ławki, tablice informacyjne) w ciągu Al. Jana Pawła II i Placu Oczki w Iwoniczu-Zdroju.  W 

ramach realizacji zadania nastąpi rozwój i odnowienie istniejącej infrastruktury oraz wzbogacenie jej o nowe elementy małej 

architektury Dzięki czemu powstanie atrakcyjna strefa turystyczna i wypoczynkowo – edukacyjna.

04.02.2021

6 1805062 Gmina Krempna Podkarpackie Jasielski Krempna Gmina 363 851,06 385 000,00 3,96% 94,51%

Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grabiu. Budynek parterowy o pow. Użytk. 520 m2, wybud. w latach 70. 

Zostaną wykonane: elewacja zewn., posadzki, wymiana: stolarki okiennej i drzwiowej, pieca i instalacji co, inst. Elektr. i 

odgromowej, malowanie dachu, ocieplenie stropu i wposażenie. Modernizacja stworzy odpowiednie warunki do przyj. turystów. 

Obiekt poł. w obsz. przygranicznych, N2000, otulinie MPN. W odległości ok. 1 km znajd. się cmentarze wojskowe, szlaki turyst. i 

rowerowe.

09.02.2021

7 1813012 Gmina Bircza Podkarpackie Przemyski Bircza Gmina 1 212 630,00 1 212 630,00 3,31% 100,00%

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja parku zabytkowego położonego przy Pałacu Humnickich w Birczy (dz. nr 555/5). 

Realizacja zadania będzie obejmować renowację szaty roślinnej, wykonanie alei parkowych i nowoczesnego oświetlenia, budowę 

placu zabaw oraz montaż elementów małej architektury. W ramach zadania wykonana zostanie także przebudowa drogi 

dojazdowej do zespołu pałacowo-parkowego wpisanego do rejestru zabytków, celem ułatwienia dostępu odwiedzającym.

05.02.2021

8 1817032 Gmina Bukowsko Podkarpackie sanocki Bukowsko Gmina 875 244,23 2 000 000,00 6,56% 43,76%

Planuje się budowę magistrali ok. 5 km umożliwiającej budowę sieci kanalizacyjnej dla 5 miejscowości gm.Bukowsko.Inwestycja da 

możliwość rozwoju turystyki na terenie gminy (agroturystyka,rozwój zajazdu pod Bukowicą,przyjmowanie grup 

plecakowych,budowa campigu, itp.). Zadanie to jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Bukowsko (Cel strategiczny nr 7: 

Wzmocnienie potencjału gospodarczego gminy, 7.3. Wykreowana spójna oferta turystyczna).Ruch turystyczny na terenie 

gm.Bukowsko wzrośnie o 20%.

05.02.2021

9 1821052 Gmina Solina Podkarpackie Leski Solina Gmina 5 865 000,00 10 500 000,00 23,43% 55,86%

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m-ci Wołkowyja wraz z zakupem wozu asenizacyjno-ciśnieniowego. Planowana 

zadanie spowoduje wzrost ilości osób korzystających z systemu odprowadzania ścieków w Gminie Solina, przyczyni się w 

znaczącym stopniu do poprawy warunków prowadznia działalności gospodarczej, podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności 

turystycznej całej Gminy Solina.

09.02.2021

10 1807023 Gmina Dukla Podkarpackie Krośnieński Dukla Gmina 3 197 196,00 3 879 878,97 5,12% 82,40%

Celem inwestycji jest poprawa warunków do funkcjonowania i rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez 

przebudowę płyty rynku, przebudowę dróg otaczających rynek, modernizację oświetlenia płyty rynku i montaż instalacji 

elektrycznej w piwnicach przedprożowych. Zaplanowano prace dotyczące zabezpieczenia piwnic, które zostaną udostępnione 

zwiedzającym turystom, zmodernizowana zostanie również infrastruktura techniczna znajdująca się pod płytą rynku.

09.02.2021

11 1817011 Gmina Miasta Sanoka Podkarpackie Sanocki Miasto Sanok Gmina 8 000 000,00 8 000 000,00 4,00% 100,00%

Przedmiotem projektu jest rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego. W ramach inwestycji 

zaplanowano następujące elementy: budowa ścieżki pieszo - rowerowej o długości 4,8 km z oświetleniem (ścieżka będzie biegła 

wzdłuż zachodniego brzegu rzeki San w obrębie dzielnic Wójtostwo, Błonie oraz Olchowce), zagospodarowanie przyległego placu 

(m.in. miasteczko ruchu drogowego) oraz budowa ścieżki rowerowej typu single track na terenie leśnym Parku Krajobrazowego 

Gór Słonnych.

09.02.2021

12 1817052 Gmina Sanok Podkarpackie Sanocki Sanok Gmina 5 077 566,88 5 077 566,88 5,50% 100,00%

Przedsięwzięcie obejmuje: 1.       Przebudowa Gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej – 

obiekt muzealny prezentujący industrialny i kulturowy dorobek Ziemi Sanockiej oraz zagospodarowanie terenu i wyposażenie 

multimedialno-wystawiennicze. 2.       Budowa szlaku pieszo-rowerowego: Liszna-Tyrawa Solna o długości 4,7 km, w tym 2,6 km 

przebudowa wraz z miejscem wypoczynkowym (wiata, stoły, ławy, kosze) i tablicami. Lokalizacja inwestycji: Gmina Sanok (woj. 

podkarpackie).

09.02.2021

13 1817042 Gmina Komańcza Podkarpackie Sanocki Komańcza Gmina 340 418,47 340 418,47 2,86% 100,00%

Przebudowa drogi "przy Barbarce" w m-ci Komańcza ma na celu zwiększneie bezpieczeństwa ruchu drog. oraz rozwoju turystyki w 

skali lokalnej. Przy przedm. Drodze mieści się galeria Kuźnia, szereg agroturystyk, prowadzi ona do pola namiotowego i innych 

walorów przyrod. m.in. wodospad na potokku Dołżyca. Poprzez realizację ww. inwestycji nastąpi wzrost konkurencyjności 

podmiotów gospodarczych i rozwój branży turystycznej. Inwestycja przyczyni się też do ograniczenia negatywnego wpływu na 

środowisko.

10.02.2021

14 1817082 Gmina Zarszyn Podkarpackie Sanocki Zarszyn Gmina 2 149 883,00 2 850 000,00 6,45% 75,43%

1. Budowa turystycznej ścieżki rowerowej wraz z miejscami obsługi rowerzystów w Odrzechowej

2. Wykonanie bulwarów spacerowych oraz kładki przy zbiornikach wodnych w Bażanówce

3. Wykonanie alejek spacerowych i parkingu w Pielni

4. Budowa sieci wodociągowej w Pastwiskach niezbędnej do świadczenia usług turystycznych                                                 w 

gospodarstwach agroturystycznych, gastronomi, Regionalnym Centrum Pamięci K. K. Wojtyły 

5. Budowa infrastruktury turystycznej tj. ścieżek spacerowych i altany w Nowosielcach.

10.02.2021

15 1805072 Gmina Nowy Żmigród Podkarpackie Jasielski Nowy Żmigród Gmina 1 909 728,85 2 170 146,42 5,07% 88,00%

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nowy Żmigród”. Zadanie 

obejmuje wykonanie wieży widokowej w sąsiedztwie pozostałości średniowiecznego grodziska „Walik” w Brzezowej, o wysokości 

konstrukcji ok. 25 m, modernizację dróg dojazdowych: ok. 2,5 km nawierzchni utwardzonej ulepszonej i ok. 0,2 km nawierzchni 

utwardzonej nieulepszonej, placu postojowego (do 10 samochodów), budowę szlaku turystycznego, a także montaż tablic 

informacyjnych.

10.02.2021

16 1802032 Gmina Dydnia Podkarpackie Brzozowski Dydnia Gmina 2 227 463,00 2 227 463,00 5,30% 100,00%

Przedmiot inwestycji: rozbudowa, przebudowa infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia i rozwoju usług 

turystycznych, poprawy bezpieczeństwa turystów i uczestników ruchu drogowego. Zakres inwestycji: budowa chodników w ciągu 

dr. wojewódzkiej w m. Niebocko, Jabłonka, Dydnia, Krzemienna i dr. powiatowej w m. Krzywe, budowa trzech mostów w ciągu dr. 

gminnej w m. Krzemienna, Końskie i Witryłów, przebudowa uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych.

10.02.2021

17 1807083 Gmina Rymanów Podkarpackie Krośnieński Rymanów Gmina 6 327 048,32 6 327 048,32 7,10% 100,00%

Rozwój ogólno dostępnej infrastruktury turystycznej służącej rozwojowi turystki w uzdrowiskoej gminie Rymanów. Zadanie 

obejmuje: modernizację, budowę szlaków rowerowych i peszych wraz z małą infrastrukturą i oznakowaniem, utworzenie miejsc 

postojowych przy obiektach turystycznych, budowę oświetlenia ulicznego do obiektów turystycznych oraz zakup lodowiska, 

montaż fotowaltaiki i pomp ciepła na kompleksie basenowym i budowę parkingu dla kamperów wraz z infrastrukturą w 

Rymanowie Zdroju.

10.02.2021

18 1801083 Gmina Ustrzyki Dolne Podkarpackie Bieszczadzki Ustrzyki Dolne Gmina 6 110 929,35 8 110 929,35 8,44% 75,34%

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie bazy turystycznejwspierającej rozwój usług turystycznych w Gmienie Ustrzyki Dolne. 

Projekt obejmuje utworzenie campingu oraz wieży widokowej z tarasami downhill w Ustrzykach Dolnych, kompleksu sportowo-

rekreacyjnego w Ustjanowej Górnej oraz Bieszczadzkiego Centrum Turystyki Aktywnej w Łobozewie. Celem inwestrycji jest 

wykorzystywanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gmienie Ustrzyki Dolne. 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ogólnodostępnej ściany wspinaczkowej na terenie Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych 

wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Celem inwestycji jest poprawa i wzbogacenie oferty turystyczno-rekreacyjnej Gminy 

Ustrzyki Dolne. Będzie to doskonałe miejsce do nauki i propagowania tej formy aktywności zarówno wśród najmłodszych, jak i 

dorosłych.

11.02.2021

19 1813032 Gmina Fredropol Podkarpackie Przemyski Fredropol Gmina 827 061,81 3 870 382,26 12,25% 21,37%

Inwestycja zakłada budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Darowice wraz z przerzutem ścieków w miejscowości Kupiatycze 

oraz docelowo doprowadzenie do niej sieci kanlizacyjnej z miejscowości Darowice, Koniuszki, Kniażyce. Inwestycja po zakończeniu 

budowy oczyszczalni będzie obsługiwać 1318 mieszkańców Gminy Fredropol. Usprawnienei gospodarki wodno-ściekowej na 

przedmiotowym terenie przyczyni się do powstania podmiotów świadczących usługi w branży turystyczno-noclegowej.

11.02.2021

Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego przyznane jst. zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 5) uchwały RM nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego

WOJEWODA PODKARPACKI



20 1801052 Gmina Lutowiska Podkarpackie Bieszczadzki Lutowiska Gmina 589 203,66 610 000,00 4,91% 96,59%

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejącej ogólonodostępnej infrastruktury parkingowej i drogowej w gminie Lutowiska. 

Zaplanowane inwestycje obejmują: poprawę nawierzchni parkingu na Przełęczy Wyżnej w Brzegach Górnych na powirzchni ok 700 

m2, wykonanie nawierzchni parkingu przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Stuposianach na powierzchni ok 250 m2 oraz 

wykonanie nawierzchni drogi i parkingu przy placu festynowo – rekreacyjnym w Lutowiskach na powierzchni ok 1200 m2. 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej należącej do gminy Lutowiska, 

zlokalizowanej na ścieżkach przyrodniczo - historycznych, parkingach, punktach widokowych, w centrach miejscowości itp. 

Modernizacja dotyczyła będzie małej architektury, takiej jak tablice, wiaty, ławki, zadaszenia itp.Inwestycja zakłada realizację robot 

budowlanych (konstrukcje ) jak i opracowanie i stworzenie nośników informacyjnych (np.wkłady do tablic itp.). 

11.02.2021

21 1821042 Gmina Olszanica Podkarpackie Leski Olszanica Gmina 2 360 000,00 2 360 000,00 6,52% 100,00%

Budowane w Gminie Olszanica „Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu Bieszczad-ski” jest w chwili obecnej największą tego typu 

inwestycją realizowaną na terenie województwa podkarpackiego. Projekt ten został wpisany do rządowego „Programu dla 

Bieszczad”, jako przedsięwzięcie o znaczeniu strategicznym dla rozwoju całego regionu. Nowoczesny ośrodek narciarski wraz z 

atrakcjami w sezonie letnim rozwinie turystycznie i gospodarczo nie tylko Gminę Olszanica, ale także cały region Bieszczad.

11.02.2021

22 1817062 Gmina Tyrawa Wołoska Podkarpackie Sanocki Tyrawa Wołoska Gmina 158 552,18 158 552,18 1,21% 100,00%

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. 

Wykonanie stosownej dokumentacji projektowej pozwoli na rozpoczęcie praz związanych ze skanalizowaniem Gminy Tyrawa 

Wołoska. Poprzez etapowanie tak ogromnej inwestycji istnieje realna mozliwość jej zrealizowania w kolejnych latach. Realizacja 

sieci kanalizacji sanitarnej na terenie całej Gminy pozwoli na prawidłowy rozwój obiektów infrastruktury turystycznej oraz szeriji 

oijętego rozwoju turystki na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

11.02.2021

23 1821033 Gmina Lesko Podkarpackie Leski Lesko Gmina 4 164 006,33 5 205 000,00 9,00% 80,00%

Poprawa infrastruktury turystycznej i komunalnej w celu usprawnienia ruchu turystycznego w Gminie Lesko. Zakres zadania: 

budowa parkingów dla autokarów i samochodów osobowych, modernizacja peronów dworca autobusowego, budowa ścieżki 

pieszo-rowerowej i platformy widokowej, odrestaurowanie leskiej synagogi wraz z przebudową przyległych ulic, odrestaurowanie 

źródełek mineralnych, oznakowanie atrakcji turystycznych i wykonanie witaczy oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 

na terenie gminy.

11.02.2021

24 1805082 Gmina Osiek Jasielski Podkarpackie Jasielski Osiek Jasielski Gmina 427 858,00 430 000,00 1,69% 99,50%

Inwestycja polega na modernizacji 7 odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osiek Jasielski zapewniających dogodny dojazd do 

miejsowych atrakcji turystycznych: o dł. 1990 mb (dz. Nr 1841, 1778, 1777/2, 1810, 1809) w m. Pielgrzymka, o dł. 41 mb (dz. 902) 

w m. Samoklęski oraz o dł. 145 mb (dz. Nr 270) w m. Mrukowa. Zakres pracobejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej, 

uzyskanie pozwoleń, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz jezdni o nawierzchni z tłucznia kamiennego.

12.02.2021

25 1817073 Gmina Zagórz Podkarpackie Sanocki Zagórz Gmina 5 126 615,42 5 126 615,42 7,12% 100,00%

Przedmiotem zadania jest inwestycja polegająca na budowie ścieżki rowerowej o dł. 3 km oraz budowie drogi o dł. 1,2 km. Przy 

ścieżce rowerowej wybudowana zostanie wiata wyposażona w infrastrukturę towarzyszącą (ławki, stojak na rowery, kosz). 

Infrastruktura poprawi dostępność do miejsc atrakcyjnych turystycznie. Wpłynie na rozwój turystyczny gminy, promocję turystyki 

rowerowej, rozwój usług turystycznych.

Zakres zgodny jest m.in. ze Strategią Rozwoju Województwa oraz Strategią Rozwoju Gminy.

12.02.2021

26 1807102 Gmina Jaśliska Podkarpackie Krośnieński Jaśliska Gmina 834 000,00 850 000,00 6,28% 98,12%

Przebudowa drogi gminnej publicznej dz. Nr ewid. 1453; 1455/1 wraz z przebudową chodnika, budową chodnika, budową 

parkingów oraz zagospodarowanie działki nr ewid. 1454/2 poprzez przebudowę nawierzchni oraz budowę parkingów. Zakup 

urządzeń do utrzymywania dróg i chodników. Modernizacja poprzez oznaczenie pieszych szlaków turystycznych wraz z 

wykonaniem aplikacji moblinej zawierającej bazę szlakówturystycznych na terenie gminy Jaśliska.

12.02.2021

27 1801032 Gmina Czarna Podkarpackie Bieszczadzki Czarna Gmina 519 377,00 689 484,00 6,27% 75,33%

Zadanie obejmuje poprawę stanu infrastruktury komunalnej niezbędnej do rozwoju usług turystycznych w g. Czarna wskazywanej 

w Strategii Rozwoju g. Czarna na 1. 2015-2025 jako warunek rozwoju turystyki. Zakłada przebudowę 2 dróg prowadzących do 

cerkwi włączonych do Szlaku Architektury Drewnianej oraz budowę sieci kanalizacyjnej. Celem inwestycji jest wykorzystywane 

walorówprzyrodniczych i kulturowych do rozwoju turystki w g. Czarna oraz ochrona środowiska naturalnego warunkującego 

napływ turystów. Zadanie dotyczy kompleksowej przebudowy ścieżek historyczno-przyrodniczych pieszych i tras Nordic Walking na 

terenie g. Czarna. Planowane jest wykonanie oznakowania ścieżek, elementów małej infrastruktury, tablic informacyjnych, ławek, 

stoojaków na rowery itp. Wpłyynie to na wzrost osób korzystających ze ścieżek i poprawi rozwój turystyki pieszej na terenie g. 

Czarna. Inwestycja pozwoli wykorzystać walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne regionu i poprawi jego atrakcyjność 

turystyczną.

12.02.2021

66 302 720,65 81 526 364,84


