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Центр інноваційних досліджень PLUS 

вартість проекту: 188 млн злотих 
фінансування з РОП: 131,6 млн злотих 

Проект обійме:  
 Купівлю апаратури для 5 одиниць, в яких 

головними галузями наукових досліджень є, між 
іншими, цивілізаційні хвороби, тобто цукровий 
діабет та ожиріння, а також хронічні хвороби 
нирок і печінки або онкологічні захворювання; 

 створення 8 лабораторій у рамках Центру 
протидіяння медичним наслідкам старіння; 

 розвиток осередку Центру профілактики і 
персоналізованої медицини, у тому числі 
створення нової лабораторії Осередку 
популяційних досліджень і телемедицини, 
створення і обладнання нової лабораторії Центру 
регенераційної медицини (яке може мати вплив 
на розв’язання проблеми нестачі органів для 
трансплантації та проблеми відторгнення 
пересадженого органу); 

 збудування нового будинку та обладнання 
Білостоцького центру молекулярної візуалізації, 
який має покращати виявлення і ефективність 
лікування цивілізаційних хвороб. 

 

Регіональна операційна програма 
Підляського воєводства 2014-2020 рр. 



Підготовка інвестиційних територій 
у Лапах, Замброві і Августові 

Дякуючи фінансуванню з Євросоюзу 
підляські самоуправління збільшують і 
творять нові інвестиційні території: 

Місто Лапи – 12 гектарів  

Місто Замбрув – 6,5 гектарів 

Місто Августув – 20 гектарів 

Інвестори, які хочуть вести діяльність у цих 
місцях, мають у своєму розпорядженні 
ґрунти, можуть також скористуватися 
багатьма пільгами і преференціями, 
оскільки ці території обійняті 
спеціальними економічними зонами. 

 

Регіональна операційна програма 
Підляського воєводства 2014-2020 рр. 

Вартість проектів: 21 млн злотих  
Вартість фінансування: 17,8 млн злотих 



Сонячні колектори в підляських ґмінах 

У майже 60 ґмінах Підляського воєводства 
на приватних домах, школах, будинках 
культури було встановлено сонячні 
колектори. Дякуючи ним жителі 
користуються сонячною енергією, 
оплачуючи при тому менші рахунки за 
підігрівання води.  

Таке розв’язання корисне не лише для 
жителів, але також для навколишнього 
середовища – в атмосферу викидається 
менше шкідливих речовин. 

 

 

Регіональна операційна програма 
Підляського воєводства 2007-2013 рр. 

Вартість фінансування: 60 млн злотих 



Підвищення потенціалу 
Білостоцької політехніки 

У рамках проекту модернізовано 1700 кв. 
м навчальної площі на Механічному 
факультеті та Факультеті будівництва і 
інженерії середовища. Завдяки сучасному 
мультимедійному обладнанню стало 
можливим ведення дистанційного 
навчання. У перебудованих приміщеннях 
проходять семінари, захисти 
кандидатських (докторських) дисертацій, 
конференції. Виникли також нові 
лабораторії та майстерні.  
 

Створено шість нових напрямів навчання, 
у тому числі: біомедична інженерія, 
макронапрямок екоенергетика та дві нові 
спеціальності: інженерія продукції на 
напрямі механіка і машинобудування, а 
також проекологічні системи опалення. 
 

Регіональна операційна програма 
Підляського воєводства 2007-2013 рр. 

Вартість проекту: 8,8 млн злотих 
Вартість фінансування: 7,2 млн злотих 



Центр досліджень та розвитку «Mlekovita» 

Молочарська спілка «Mlekovita» у Високому 
Мазовецькому це потентат у виробництві 
молока і його продуктів, який безперервно 
модернізує технології та підвищує якість 
своїх виробів. Це також один із найбільших 
експортерів у галузі харчової промисловості. 

Завдяки Регіональній операційній програмі 
«Mlekovita» створила Центр досліджень і 
розвитку, в якому веде спеціалізовані 
аналізи молока і його продуктів, у тому числі 
фізико-хімічні, мікробіологічні та 
бактеріологічні. Ці дослідження дозволяють 
підтримувати відповідні стандарти і 
параметри продуктів. 

Працю в Центрі досліджень і розвитку 
отримали лаборанти і технологи харчування, 
а також спеціалісти з аналізу ринку та 
впровадження інноваційних технологій. 

Регіональна операційна програма 
Підляського воєводства 2007-2013 рр. 

Вартість проекту: 5,9 млн злотих 
Вартість фінансування: 999,5 тис. злотих 



Продукція інноваційних медичних 
імплантатів 

Регіональна операційна програма 
Підляського воєводства 2007-2013 рр. 

Вартість проекту: 4,9 млн злотих 
Вартість фінансування: 2 млн злотих 

Фірма «Medgal» від кільканадцяти 
років розвиває технології покриття 
імплантатів протиалергічним шаром. 
Співпрацює при тому з вищими 
навчальними закладами. Завдяки 
дотації з Регіональної операційної 
програми фірма почала виробництво 
композиційних дистракторів та 
зовнішніх стабілізаторів, окрім того 
використовує металеві компоненти, 
покриті вуглецевим шаром з домішкою 
кремнію. Завдяки цьому на поверхні 
імплантату отримують інертне для 
організму покриття. Воно натуральне, 
бо складається з матеріалів, що входять 
у склад людського організму. Це 
оптимальне розв’язання для пацієнтів з 
алергією, у яких підвищена чутливість 
на компоненти сплаву.  



Перебудова вулиць у центрі 
Білостока 

Модернізація вулиць: 
Каліновського, Мазовецька, 
Київська, Вишинського, Млинова і 
Вєйська. Перебудовано 
фрагменти цих трас, збудовано 
нові відрізки разом з технічною 
інфраструктурою. На жвавих 
перехрестях встановлено сучасні 
світлофори. 

Перебудова – це перший етап 
праць, які спрямовані на 
впорядкування комунікації в цій 
частині міста. Реалізація інвестиції 
покращила технічний стан вулиць, 
дозволила зробити рух в центрі 
плавним, завдяки чому 
підвищено стандарт їзди та 
безпеку дорожнього руху. 

 

Регіональна операційна програма 
Підляського воєводства 2007-2013 рр. 

Вартість проекту: 61,2 млн злотих 
Вартість фінансування: 35,7 млн злотих 



Ревіталізація (відновлення) 
Палацу архімандритів у 
Супраслі 

Регіональна операційна програма 
Підляського воєводства 2007-2013 рр. 

Вартість проекту: 10,6 млн злотих 
Вартість фінансування: 8,2 млн злотих 

Фінансування дозволило 
повернути колишню красу 
частині монастиря, званого 
Палацом архімандритів, та 
відкрити його для туристів, 
паломників та науковців. У 
відреставрованих приміщеннях 
діє Супрасльська академія, 
завданням якої є популяризація 
православної релігії та культури. 
Цьому слугують відкриті лекції, 
майстер-класи і виставки (у 
відремонтованих приміщеннях 
створено конференційний 
центр), а також бібліотека з 
унікальними стародруками.  
  
 



Ревалоризація Палацу Браницьких 
в Білостоці 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регіональна операційна програма 
Підляського воєводства 2007-2013 рр. 

Вартість проекту: 14,3 млн злотих 
Вартість фінансування: 6,9 млн злотих 

Завдяки цій інвестиції вдалося 
відновити колишню славу двох частин 
Саду Браницьких: Садового салону та 
Передового дворику. У Садовому салоні 
з’явилися чотири фонтани, чергові дві – 
у Передовому дворику. Висаджено 
самшити та інші рослини, алейки 
отримали нове покриття.   
  
Відремонтовано мур та сходи, які ведуть 
до Передового дворику. У рамках 
будівельних робіт виконано також, між 
іншими: бетонні заливки під різьблені 
цоколі, кам’яні балюстради та кам’яні 
лави. Збудовано також Павільйон під 
Орлом, тобто декоративну паркову 
альтанку, відремонтовано внутрішню 
частину Великих воріт. 



Дякуємо за увагу 

 

Запрошуємо на 
www.rpo.wrotapodlasia.pl 

Опрацював: Департамент регіонального розвитку 


