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SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO

1. Etapy konsultacji społecznych
Pierwszy etap konsultacji społecznych koncepcji wykorzystania w Małopolsce środków unijnych w
perspektywie finansowej 2014-2020 dotyczył dwóch dokumentów:


24 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Założenia regionalnego
programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i skierował go
do konsultacji społecznych, które trwały do 15 września 2013 r



18 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Wstępny projekt regionalnego
programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wersja 1.0) i
skierował go do konsultacji społecznych, które trwały do 15 września 2013 r

W drugim etapie konsultacjom społecznym został poddany Wstępny projekt Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (wersja 2.0) wraz z prognozą odziaływania
na środowisko, przyjęte przez Zarząd Województwa Małopolskiego 21 listopada 2013 r., w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Konsultacje trwały od 22 listopada do 26 grudnia
2013 r.
2. Formy konsultacji społecznych
2.1. Konsultowanie dokumentów odbywało się w ramach Grupy roboczej do spraw
regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Została ona powołana 4 kwietnia 2013 r.
uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego i stanowi zinstytucjonalizowaną formę konsultacji
poprzez prace gremium koordynującego przygotowania RPO 2014-2020. W skład Grupy roboczej
weszli:
1. Przewodniczący Grupy roboczej.
2. Zastępcy Przewodniczącego Grupy roboczej.
3. Koordynator.
4. Zespoły zadaniowe:
 ds. wyborów strategicznych,
 ds. zasad programowania,
 ds. obszarów wsparcia,
 ds. systemu zarządzania,
 ds. aktów normatywnych,
 ds. informacji i promocji,
 ds. komplementarności z PROW.
5. Zespół redakcyjny.
6. Sekretarz Zespołu.
7. Przedstawiciele administracji rządowej, kluczowych instytucji regionalnych oraz partnerów
społeczno-gospodarczych.
8. Eksperci zewnętrzni.

Odbyły się 3 spotkania plenarne grupy roboczej w dniach: 17.04 2013 r., 17.07. 2013 r., 18.12 2013 r.
Ich celem było:


omówienie uwarunkowań krajowych i europejskich, alokacji finansowej i zakresów
wsparcia, harmonogramu prac nad RPO, oraz zadań Grupy roboczej i jej zespołów;



zapoznanie się z dotychczasowymi pracami nad RPO oraz dyskusję i zgłaszanie uwag
do Założeń RPO;



przedstawienie wersji 2.0 Wstępnego projektu programu oraz różnic w stosunku do
wersji 1.0; omówienie harmonogramu prac nad RPO (system realizacji, kontrakt
terytorialny uszczegółowienie), dyskusję zagadnień dot. wsparcia rewitalizacji,
terytorializacji oraz innowacyjnej gospodarki.

Zespoły zadaniowe grupy roboczej pracowały w trybach spotkań i ciągłym m. in. nad zagadnieniami:
 decyzji strategicznych odnośnie programowania RPO (zespół ds. wyborów
strategicznych - 3 spotkania w ramach spotkań plenarnych Grupy roboczej);


wyodrębnienia osi priorytetowych i zakresu wsparcia, korekt i modyfikacji do wersji
1.0 Wstępnego projektu RPO (zespół ds. obszarów wsparcia – 2 cykle spotkań:
marzec i sierpień 2013 r. oraz tryb ciągły);



linii demarkacyjnej, warunkowości ex-ante, monitoringu i ewaluacji, polityki
miejskiej i wobec metropolii (zespół ds. zasad programowania - 3 spotkania:
17.04,2013 r,. 17.07,2013 r., 18.12 2013 r. i tryb ciągły);



analiz wstępnych 7 modeli instytucji i sposobów wdrażania RPO przez Instytucje
Wdrażające, oraz analiz pełnych 2 modeli obejmujących wady i zalety
poszczególnych rozwiązań, wymagane obciążenia etatowe, wnioski z oceny ex-ante i
wskazanie modelu rekomendowanego (zespół ds. systemu zarządzania - 5 spotkań:
22.03,2013 r., 3.04,2013 r., 8.04 2013 r, 5.09,2013 r., 29.11 2013 r.);



możliwości wsparcia z RPO likwidacji źródeł niskiej emisji, analizy projektu ustawy
o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w
perspektywie 2014-2020 (zespół ds. aktów normatywnych - 4 spotkania: 26.07.2013
r., 02.08.2013 r., 03.11 2013 r., 09.01 2014 r.);



przygotowania nowego, regionalnego serwisu internetowego o funduszach
europejskich w Małopolsce oraz planowanych działań promocyjnych RPO 2014 –
2020 (zespół ds. informacji i promocji – 4 spotkania: 23.09.2013 r, 20.11.2013 r.,
11.12 2013 r, 09.01. 2014 r.);



zredagowania Założeń RPO, Wstępnego projektu programu - wersja 1.0, oraz
Wstępnego projektu MRPO - wersja 2.0 (zespół redakcyjny – spotkania w trybie
ciągłym).

2.2 Drugi sposób prowadzenia konsultacji i dyskusji w ramach prac nad RPO polegał m.in. na
organizowaniu otwartych dla wszystkich chętnych spotkań i konferencji na temat nowego okresu
programowania polityki spójności w województwie. Wykorzystywano również spotkania gremiów
skupiających samorządy lokalne, na forum których przedstawiciele Zarządu Województwa i
Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
prezentowali szczegółowe zapisy Założeń RPO oraz Wstępnego projektu programu dotyczące osi
priorytetowych. W okresie konsultacji społecznych odbyły się następujące wydarzenia:

1. 24 czerwca 2013 r. marszałek Województwa Małopolskiego w czasie XXXIX sesji Sejmiku
Województwa Małopolskiego przedstawił radnym Założenia RPO.
2. 9 lipca 2013 r. została zorganizowana I Konferencja Regionalna poświęcona prezentacji
Założeń RPO. Wzięli w niej udział najważniejsi partnerzy społeczni i gospodarczy w
regionie.
3. 29 lipca 2013 r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zorganizowało konferencję w
Starostwie Powiatowym w Tarnowie na temat wsparcia przedsiębiorczości środkami
funduszy strukturalnych na terenie subregionu tarnowskiego.
4. 8 sierpnia 2013 r. w Krakowie odbyło się spotkanie informacyjne, poświęcone prezentacji
głównych założeń Umowy Partnerstwa, założeń krajowych programów operacyjnych na
lata 2014–2020, a także nowych instrumentów terytorialnych. Zaprezentowano także
założenia oraz wstępny zakres wsparcia w ramach RPO na lata 2014-2020. Spotkanie
skierowane było w szczególności do pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców.
5. 23 sierpnia 2013 r. w Tarnowie odbyło się spotkanie członków Zarządu Województwa
Małopolskiego z samorządowcami z subregionu tarnowskiego. Przedstawiono zakres
wsparcia dla subregionów z regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020.
6. 9 września 2013 r. w Krakowie odbyła się konferencja pod hasłem: „Małopolska 2014-2020.
Konferencja konsultacyjna Umowy Partnerstwa oraz projektu mandatu do Kontraktu
Terytorialnego” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poświęcona
prezentacji wyników prac nad perspektywą 2014-2020 (w tym projektu Umowy Partnerstwa i
projektu PROW) oraz projektu mandatu do Kontraktu Terytorialnego.
7. 9 września odbyło się spotkanie marszałka województwa z reprezentantami gmin z terenu,
wytypowanych do stworzenia Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego poświęcone
Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej w Małopolsce. Uczestniczyli w nim przedstawiciele
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
8. 13 września 2013 r. członek Zarządu Województwa, podczas spotkania w Wysowej-Zdroju,
przedstawił uczestnikom Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski
założenia RPO na lata 2014-2020 oraz zakres wsparcia dla subregionów z RPO.
9. 18 września 2013 r. w Tarnowie marszałek i wicemarszałek województwa w Rytrze wzięli
udział w sesji Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Podczas spotkania
przedstawili założenia RPO i omówili szczegółowo zakres wsparcia z 4 osi RPO Polityka
energetyczna przyjazna środowisku. Zaprezentowane zostały także założenia mandatu
negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego w nowej perspektywie finansowej.
10. 25 września 2013 r. w Tarnowie wicemarszałek województwa spotkał się z przedstawicielem
prezydenta Miasta Tarnowa oraz burmistrzami i wójtami powiatu tarnowskiego, aby
przedstawić propozycje założeń wsparcia dla miast subregionalnych z funduszy unijnych z
poziomu krajowego oraz zaprezentować planowane wsparcie dla subregionu tarnowskiego
w ramach RPO.
11. 30 września 2013 r. w Krakowie odbyły się warsztaty poświęcone możliwościom wsparcia
dla wspólnych i komplementarnych projektów małopolsko-śląskich w nowej perspektywie
finansowej UE w latach 2014-2020. Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni
przedstawiciele projektodawców z obszaru innowacji z obu województw.
12. 11 października 2013 r. w Nowym Sączu członek Zarządu Województwa zaprezentował
przedstawicielom powiatów: gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego propozycje
ZWM w zakresie przygotowań do nowej perspektywy programowej i finansowej w
regionie.

13. 23 października 2014 r. w Krakowie, z udziałem przedstawicieli samorządu województwa i
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odbyła się konferencja odbyła się konferencja na
temat Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej i sieci szerokopasmowych w PROW. Uczestnicy
przedstawili możliwość finansowania z środków unijnych działań dotyczących
informatyzacji w nowej perspektywie programowej.
14. 4 listopada odbyła się w Krakowie konferencja „Regionalna polityka miejska – przykład
Małopolski” z udziałem eurodeputowanych, samorządowców, architektów i urbanistów,
podczas której dyskutowano m.in o możliwości wsparcia z środków unijnych w latach 20142020 działań służących wsparciu ośrodków miejskich. Dyskutowano m.in. o ZIT.
15. 6 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. budowy Małopolskiego Centrum
Nauki w Krakowie. Przedsięwzięcie ma być jednym z projektów strategicznych
wspófinansowanych z RPO 2014-2020, W skład zespołu weszli przedstawiciele Zarządu
Województwa, Miasta Krakowa, Kuratorium Oświaty w Krakowie, rektorzy i pracownicy
krakowskich uczelni, przedstawiciele małopolskich instytucji kultury i nauki.
16. 13 listopada w Starostwie Powiatowym w Krakowie członek Zarządu Województwa
przedstawił założenia Subregionalnego Programu rozwoju na lata 2014 -2020, na którego
realizację zostały wydzielone środki w RPO.
17. 14 listopada 2013 r. w Limanowej członek Zarządu Województwa dyskutował z wójtami i
burmistrzami z powiatu limanowskiego do możliwościach realizacji projektów w ramach
środków europejskich w latach 2014-2020. Podczas spotkania został przedstawiony m.in.
przedstawił planowany zakres wsparcia dla subregionów z regionalnego programu
operacyjnego na lata 2014-2020.
18. 18 listopada 2013 r., podczas spotkania Zarządu Województwa Małopolskiego z posłami i
senatorami z terenu Małopolski mówiony został postęp prac nad regionalnym programem
operacyjnym dla Małopolski na lata 2014-20.
19. 28 listopada 2013 r. w Nowym Targu odbyła się pierwsza z cyklu konferencji „Partnerstwo
Publiczno-Prywatne drogą realizacji projektów unijnych w latach 2014-2020”
zorganizowana przez samorząd województwa. Podczas spotkania z przedstawicielami
jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu i
przedsiębiorców z powiatów nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego. Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego przedstawił projekt MRPO 2014-2020 oraz założenia
krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Kolejne spotkania w ramach cyklu
„Partnerstwo Publiczno-Prywatne drogą realizacji projektów unijnych w latach 2014-2020”
odbyły się: w Chrzanowie (29 listopada 2013 r), Tarnowie (9 grudnia 2014 r.) i Nowym
Sączu (9 grudnia 2013 r.).
20. 4 grudnia 2013 r. w Krakowie zostało zorganizowane Forum Sekretarzy

Samorządów Polski Południowej poświęcone nowej perspektywie finansowej Unii
Europejskiej na lata 2014–2020 i polityce regionalnej. Wicemarszałek przedstawili
strategię województwa w wydatkowaniu przyszłych środków z Unii Europejskiej,
21. 6 grudnia 2013 r. podczas Konwentu Akademii Górniczo-Hutniczej marszałek
województwa przedstawił możliwości wspierania uczelni i ośrodków badawczych w
Małopolsce z funduszy unijnych w perspektywę 2014-2020.
22. 10 grudnia 2013 r. w trakcie obrad Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i
Gospodarczych Małopolski marszałek województwa przedstawił założenia perspektywy
programowej 2014–2020 i główne zapisy regionalnego programu operacyjnego.
23. Przedstawiciele UWMW odbyli spotkania z reprezentantami jst z terenu Krakowskiego
Obszaru Funkcjonalnego w sprawie ZIT w dn.: 19 grudnia 2013 r, 7 stycznia 2014 r., 9
stycznia 2014 r., 14 stycznia 2014 r., 24 stycznia 2014 r., 30 stycznia 2014 r.
24. 8 stycznia 2014 r. w Krakowie marszałkowie województw małopolskiego i podkarpackiego
rozmawiali o możliwości realizacji wspólnych projektów w ramach regionalnych
programów operacyjnych.

25. 21 stycznia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej ds. Małopolskiej
Chmury Edukacyjnej. Przedsięwzięcie ma być jednym z projektów strategicznych
wspófinansowanych z RPO 2014-2020. W skład rady programowej wchodzą przedstawiciele
województwa małopolskiego, reprezentanci uczelni wyższych (będących partnerami w
projekcie), nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych (będący specjalistami w dziedzinie
każdego z 10 obszarów edukacyjnych) oraz reprezentanci instytucji i środowisk wspierających
rozwój edukacji w Małopolsce.
26. 5 marca 2014 r. w Krakowie została zorganizowana Konferencja Regionalna „Fundusze
Europejskie w Małopolsce 2014–2020 – szanse i możliwości!”, która była okazją do do
zaprezentowania partnerom samorządu województwa trzeciej wersji Wstępnego projektu
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przyjętej przez
Zarząd Województwa Małopolskiego 6 lutego 2014 r. Podczas konferencji przedstawiono
także podsumowanie regionalnych konsultacji społecznych drugiej wersji programu.
2.3. Trzeci etap konsultacji polegał na formalnym zgłaszaniu uwag za pośrednictwem
specjalnego formularza w ramach konsultacji społecznych ogłoszonych w prasie regionalnej, na
stronie internetowej samorządu województwa oraz w portalu Funduszy Europejskich.
3. Efekty pierwszego etapu konsultacji społecznych
Wnioski z trzech form prowadzenia konsultacji społecznych zostały przeanalizowane w ramach
pierwszego etapu konsultacji i wykorzystane w pracach nad drugą wersją regionalnego programu
operacyjnego. Wykorzystano do tego w szczególności: stenogramy z posiedzeń Grupy roboczej ds.
RPO; opinie wyrażane w czasie spotkań i konferencji; uwagi zgłoszone za pośrednictwem formularza
zgłaszania uwag podczas konsultacji społecznych.
Założenia RPO dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Wstępny projekt
regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wersja
1.0), wraz z elektronicznym formularzem zgłaszania uwag zostały opublikowane na stronie
internetowej samorządu województwa małopolskiego (http://www.malopolskie.pl), w portalu
Funduszy Europejskich w Małopolsce (http://www.fundusze.malopolska.pl) oraz w Portalu Funduszy
Europejskich (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl). Uwagi można było zgłaszać mailowo, faksem
lub listownie. Konsultacje obu dokumentów trwały do 15 września 2013 r. Wpłynęło 549 uwag, w
tym 207 do Założeń i 342 do Wstępnego projektu RPO. Najwięcej postulatów zgłosili przedstawiciele
administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe. W zakresie
proponowanych w programie priorytetów najwięcej propozycji dotyczyło osi priorytetowych:
„Dziedzictwo i przestrzeń regionalna” (Priorytety inwestycyjne: 6.3, 6.4, 6.5, 9.2, 9.9), „Regionalna
polityka energetyczna przyjazna środowisku„ (PI: 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7) oraz „Otwarty rynek pracy”
(PI: 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10). W większości postulaty dotyczyły poszerzenia katalogu
działań/przedsięwzięć proponowanych do dofinasowania, zmiany alokacji środków przewidzianych na
poszczególne działania, zmiany lub poszerzenia listy głównych beneficjentów.
4. Efekty drugiego etapu konsultacji społecznych
W drugim etapie konsultacjom został poddany Wstępny projekt Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wraz z prognozą odziaływania na środowisko w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Konsultacje społeczne trwały od 22 listopada do 26
grudnia 2013 r. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało zamieszczone w prasie o zasięgu
regionalnym,
na
stronie
internetowej
samorządu
województwa
małopolskiego

(http://www.malopolskie.pl),
w
portalu
Funduszy
Europejskich
w
Małopolsce
(http://www.fundusze.malopolska.pl),
w
Portalu
Funduszy
Europejskich
(http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl)
oraz
w
Biuletynie
informacji
Publicznej
(http://bip.malopolska.pl/umwm.
Uwagi można było zgłaszać mailowo, faksem, listownie lub ustnie do protokołu. Przedstawiono 380
postulatów do projektu programu oraz 29 do prognozy oddziaływania na środowisko. Swoje uwagi do
projektu, w ramach opiniowania, przedstawił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.
Sprawozdanie z konsultacji społecznych zostało zamieszczone na stronie internetowej samorządu
województwa małopolskiego, (http://www.malopolskie.pl), w portalu Funduszy Europejskich w
Małopolsce (http://www.fundusze.malopolska.pl) oraz w Biuletynie informacji Publicznej
(http://bip.malopolska.pl/umwm). Najwięcej postulatów zgłosili przedstawiciele administracji
samorządowej i rządowej, Lokalne Grupy Działania oraz organizacje pozarządowe Największa liczba
uwag dotyczyła rozdziału 2 „Opis osi priorytetowych”. W zakresie priorytetów najwięcej postulatów
dotyczyło osi priorytetowych: „Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku„ (Priorytety
inwestycyjne: 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7), „Dziedzictwo regionalne” (PI: 6.3, 6.4, 6.5,), „Nowoczesna
infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego (PI 7.2, 7.3, 7.4) oraz „Ochrona
środowiska naturalnego” (PI: 5.2, 6.1, 6.2). W większości uwagi dotyczyły poszerzenia katalogu
działań/przedsięwzięć proponowanych do dofinasowania, zmiany lub poszerzenia listy głównych
beneficjentów, zmiany lub uzupełnienia wskaźników.
Wnioski z uwag skierowanych w ramach konsultacji społecznych, stanowisk przedstawionych na
forum Grupy roboczej ds. RPO oraz spotkań i konferencji poświęconych prezentacji projektu RPO
zostały wykorzystane w pracach nad wersją 3.0 Wstępnego projektu programu.

