
 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH RPO WM 2014-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

2014-2020 [wersja nr 1.2] 
 

29 stycznia – 5 marca 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZAWA 2014 

 

 

 

 



RAPORT  Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH RPO WM 2014-2020 
29 stycznia – 5 marca 2014 

2 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

           Strona 
 

    

    

ROZDZIAŁ I Uwarunkowania procesu konsultacji społecznych 3 

 1.1 Podstawy prawne 3 

 1.2 Forma i zasady procesu konsultacji społecznych 4 

 1.3 Zakres projektu Programu przedstawionego do konsultacji 9 

ROZDZIAŁ II Przebieg i wyniki  procesu konsultacji społecznych 10 

 2.1 Spotkania konsultacyjne 10 

 2.2 Statystyka procesu konsultacji 11 

 2.3 Kryteria rozpatrywania uwag 12 

 2.4 Podsumowanie procesu konsultacji 13 

ZAŁĄCZNIK 1 Zestawienie uwag dotyczących projektu RPO WM 2014-2020 (wersja nr 
1.2) w ramach konsultacji społecznych  

 

14 

 



RAPORT  Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH RPO WM 2014-2020 
29 stycznia – 5 marca 2014 

3 

 

ROZDZIAŁ I  

UWARUNKOWANIA PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 
 
1.1. Podstawy prawne  

Przebieg procesu konsultacji społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020 został określony na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju1. Zgodnie z art. 19a. w/w ustawy projekty programów 
operacyjnych podlegają konsultacjom z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami 
społecznymi i gospodarczymi.  

Ponadto zgodnie z wnioskami Komisji Europejskiej w zakresie funduszy objętych Wspólnymi Ramami 

Strategicznymi na lata 2014-2020, paostwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia 

partnerstwa, co zostało szczegółowo zaprezentowane w dokumencie roboczym służb Komisji pt. 

Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych. Zapisy przedmiotowego dokumentu wskazują, że zasada partnerstwa wymaga ścisłej 

współpracy pomiędzy władzami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. 

 

 

                                                
1
 Dz.U.2009.84.712 – j.t. (ze zm.). 
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1.2. Forma i zasady procesu konsultacji społecznych 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Zarząd Województwa 

Mazowieckiego skierował do publicznej wiadomości informację o przebiegu konsultacji społecznych 

projektu RPO WM 2014-2020 poprzez ogłoszenie w wydaniu Rzeczpospolitej, które ukazało się 29 

stycznia 2014 r. (fot.1). 

 

   

Fot. 1 Ogłoszenie informacji o konsultacjach społecznych projektu RPO WM 2014-2020 (wersja nr 1.2) w 

wydaniu Rzeczpospolitej [Źródło: Rzeczpospolita z dnia 29 stycznia 2014 r.] 

  



RAPORT  Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH RPO WM 2014-2020 
29 stycznia – 5 marca 2014 

5 

 

Informacja o konsultacjach społecznych projektu RPO WM 2014-2020 wraz z zaproszeniem 

do uczestnictwa została jednocześnie rozpowszechniona za pośrednictwem Internetu poprzez 

ogłoszenia na stronach internetowych (fot.2): 

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (www.mazovia.pl, 

www.rpo.mazovia.pl),  

- Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego    

(www.bip.mazovia.pl), 

- Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (www.rpo.mazowia.eu), 

- Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego  (www.dialog.mazovia.pl.) 

- portalu organizacji pozarządowych  (www.mazowieckie.ngo.pl) 

 

Fot. 2 Ogłoszenia informacji o konsultacjach społecznych projektu RPO WM 2014-2020 (wersja nr 1.2) na 
stronach internetowych. 

 

 

 

http://www.mazovia.pl/
http://www.rpo.mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
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Źródło: Strony internetowe (www.mazovia.pl, www.rpo.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl, www.rpo.mazowia.eu, 

www.dialog.mazovia.pl, www.mazowieckie.ngo.pl) 

 

Projekt RPO WM 2014-2020 został również wyłożony do publicznego wglądu w budynku Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy Al. Solidarności 61 w 

Warszawie. 

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, proces konsultacji społecznych projektu RPO WM 2014-2020 (wersja 

nr 1.2) trwał 36 dni, tj. od 29 stycznia do 5 marca 2014 r.  

Uwagi do projektu RPO WM 2014-2020 można było składad za pośrednictwem formularza 

konsultacyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej  samorządu województwa mazowieckiego 

www.rpo.mazovia.pl. Formularz przewidywał zaproponowanie przez zgłaszającego nowej treści 

zapisu oraz uzasadnienie uwagi. Można było go przekazywad drogą elektroniczną na adres 

konsultacje.rpo@mazovia lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego (Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 03-402, przy Al. Solidarności 61).  

Konsultacje zapisów projektu Programu miały charakter otwarty, możliwośd składania uwag do 

projektu RPO WM 2014-2020 miały możliwośd osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, organy administracji 

publicznej, organizacje pozarządowe  oraz pozostałe środowiska zainteresowane rozwojem regionu. 

http://www.mazovia.pl/
http://www.rpo.mazovia.pl/
http://www.dialog.mazovia.pl/
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1.3. Zakres projektu Programu przedstawionego do konsultacji 

 

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt RPO WM 2014-2020 (wersja nr 1.2) przyjęty 

przez  Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr  110/319/14 z dnia 28 stycznia 2014 r .  

Zaprezentowany zakres projektu RPO WM 2014-2020 jest odpowiedzią na wyzwania rozwojowe, 

jakie zostały określone dla regionu w głównych dokumentach strategicznych, w tym przede 

wszystkim w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Inteligentne Mazowsze.  

Pod kątem formalnym zapisy projektu RPO WM 2014-2020 opracowane zostały na podstawie 

przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  Szablonu Programu Operacyjnego 

2014-2020 w Polsce z komentarzem (październik  2013) oraz obowiązujących  projektów linii 

demarkacyjnej określającej podział interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny, a także 

Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych. 
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ROZDZIAŁ II 

PRZEBIEG I WYNIKI  PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

2.1 Spotkania konsultacyjne 

 

W ramach procesu konsultacji społecznych projektu RPO WM 2014-2020 zorganizowano konferencje 

konsultacyjne w największych miastach subregionów. Podczas spotkao przedstawiono 

uwarunkowania prawne i wytyczne sporządzone przez KE oraz MIiR na nową perspektywę finansową 

UE 2014-2020, w które powinien wpisywad się projekt Programu oraz związaną z nimi specyfikę 

województwa mazowieckiego. Omawiano również poszczególne obszary planowanych interwencji, a 

także przedstawiono ścieżkę prac nad projektem RPO WM 2014-2020. Spotkania stały się okazją do 

zaprezentowania szczegółowego zakresu dokumentu szerokiemu gronu zainteresowanych, a także w  

ramach prowadzonych dyskusji dały możliwośd wszystkim zainteresowanym uzyskania odpowiedzi na  

bieżące pytania i wątpliwości. W konferencjach udział wzięli m.in przedstawiciele jednostek 

samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów społeczno-gospodarczych oraz 

mieszkaocy subregionów.  

Spotkania odbyły się zgodnie z poniższym harmonogramem: 

14 lutego 2014 - Płock  –  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych Oddział w Płocku,  ul. 1 
Maja 7B, 

 17 lutego 2014 r. - Ostrołęka – Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, 
ul. Piłsudskiego 38, 

21 lutego 2014 r. - Radom –  Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. 
Kościuszki 5a, 

24 lutego 2014 r. – Warszawa   - Konsultacje projektu RPO WM 2014-2020 oraz konsultacje ZIT OMW 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellooska 26, 

3 marca 2014 r.  - Siedlce – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2. 

5 marca 2014 r. – Ciechanów - Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Wojska Polskiego 51. 
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2.2 Statystyka procesu konsultacji 

 

W trakcie procesu konsultacji społecznych projektu RPO WM 2014-2020 wpłynęło ogółem  1318 

uwag, zgłoszonych przez 168 podmiotów. Podmioty zgłaszające uwagi przedstawiono na wykresie  1 

według podziału na formę prawną (%). Najwięcej uwag złożyły jednostki administracji publicznej 

(gminy, powiaty i in.) 63% wszystkich uwag, przedsiębiorcy 10%, osoby fizyczne 8%,  jednostki 

naukowo badawcze 3% oraz organizacje pozarządowe 16%. 

 

Wykres  1 . Podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych w podziale na formę prawną (%) 

 

 

 

Zgłaszane uwagi dotyczyły wszystkich rozdziałów projektu RPO WM 2014-2020. Pod względem 

zawartości tematycznej zgłaszane uwagi dotyczyły przede wszystkim opisu i zakresu osi 

priorytetowych zaproponowanych do realizacji (typy przedsięwzięd, grupy docelowe, rodzaje 

beneficjentów, alokacja środków oraz wskaźników). Znaczna częśd zaproponowanych zmian odnosiła 

się do diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego oraz zintegrowanych 

instrumentów terytorialnych.  
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2.3 Kryteria rozpatrywania uwag 

 

Wszystkie zgłoszone podczas konsultacji uwagi dotyczące zapisów projektu RPO WM 2014-2020 

podlegały indywidualnemu rozpatrzeniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie 

przyjętej metodologii tj. uwzględnienia, częściowego uwzględnienia bądź nie uwzględnienia uwagi  : 

1- uwaga uwzględniona 

2- uwaga częściowo uwzględniona 

3- uwaga nieuwzględniona 

Dla uwag, które zostały uwzględnione (1) nie wskazuje się stanowiska , w uzasadnionych przypadkach 

uwagi zostały opatrzone komentarzem. W przypadku uwag, które zostały częściowo uwzględnione 

(2) lub nie zostały uwzględnione (3) każdorazowo wskazane jest stanowisko rozpatrywania uwagi 

przykładowe odpowiedzi zostały przedstawione poniżej:.  

 

  Charakter dokumentu nie pozwala na wprowadzanie treści zbyt szczegółowych. Tego typu 
uwagi mogą zostad wprowadzone na dalszym etapie, tj. m.in. do Szczegółowego opisu osi 
priorytetowych RPO WM 2014-2020 lub będą uwzględniane w trakcie ustalania warunków 
poszczególnych konkursów.  

 Ograniczona wysokośd alokacji oraz nastawienie na rezultaty wymusza skoncentrowanie 
planowanych interwencji na ograniczonej liczbie obszarów. Rozproszenie interwencji, przy 
danej wysokości alokacji skutkuje niższą efektywnością wykorzystania środków.  

 Uwaga zbyt ogólna. Rozszerzenie zakresu interwencji wymaga przedstawienia diagnoz 
uzasadniających potrzebę wsparcia i przewidywane efekty. Warunkiem wprowadzenia 
interwencji jest potwierdzenie jej zasadności m.in. statystyką publiczną, wynikami badao i 
analiz.  

 Zmiana niemożliwa do wprowadzenia z uwagi na obowiązujące wytyczne i uwarunkowania 
prawne obowiązujące w nowym okresie programowania 2014-2020 (pakiet legislacyjny UE, 
Umowa Partnerstwa, Linia demarkacyjna, Szablon Programu Operacyjnego 2014-2020  - MIR, 
Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych)  

 Zgodnie z wymogami Umowy Partnerstwa na obszary wiejskie może zostad przeznaczone ze 
środków polityki spójności ok. 5,2 mld euro, z czego ok. 1 ,86 mld euro w ramach programów 
krajowych. Pozostała - ok. 3,4 mld euro musi zostad wyasygnowana w ramach programów 
regionalnych. Zgodnie z ogólnymi szacunkami MIR, aby zapewnid wynikający z UP łączny 
poziom wydatków na obszary wiejskie w RPO, każdy region powinien oszacowad na ww. cel 
minimum 11 % alokacji programu. 

 Zgodnie z zapisami Linii Demarkacyjnej (ostatnia aktualizacja luty 2014) duże 
przedsiębiorstwa, wykluczone są z grona beneficjentów.  

 Projekty mogą byd realizowane na obszarach miejskich oraz wiejskich - nie ma ograniczenia w 
tym zakresie. Zapisy RPO WM 2014-2020 nie wykluczają możliwości wsparcia na obszarach 
innych niż wiejskie. Z zapisów wynika jedynie, iż projekty realizowane na obszarach wiejskich 
będą mogły byd preferowane.  

 

 



RAPORT  Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH RPO WM 2014-2020 
29 stycznia – 5 marca 2014 

13 

 

 

2.4 Podsumowanie konsultacji 

 

Raport z konsultacji społecznych projektu RPO WM 2014-2020 został skierowany na posiedzenie 

Zarządu Województwa Mazowieckiego, celem indywidualnego rozpatrzenia wszystkich zgłoszonych 

uwag, które zostały zebrane w  tabeli  Zestawienie uwag dotyczących projektu RPO WM 2014-2020  

w ramach konsultacji społecznych wersja 1.2 (Załącznik nr 1.). Treści zaprezentowane w kolumnach 

„rozdział/podrozdział”, „fragment tekstu, do którego odnosi się uwaga”  oraz „treśd uwagi” są 

najczęściej cytatami z formularzy konsultacyjnych przesłanych przez poszczególne podmioty. 

Uwagi i opinie, które nie wpłynęły na formularzu konsultacyjnym lecz w formie pism w zachowanym 

terminie, zostały rozpatrzone.  W tym przypadku udzielono indywidualnych pisemnych odpowiedzi. 

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych w ramach konsultacji społecznych projektu RPO WM 2014-

2020 przedstawia się następująco: 29% uwag uwzględniono w całości, 17% uwag uwzględniono 

częściowo i 54% uwag nie uwzględniono (wykres 2). 

Efektem konsultacji społecznych jest opracowanie projektu RPO WM 2014-2020 (wersja 1.3), który 

po przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego zostanie przesłany do Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju, a następnie do Komisji Europejskiej. 

 

Wykres 2 .  Sposób rozpatrzenia wniosków/uwag z konsultacji społecznych do  

   RPO WM 2014-2020, dane przedstawiono ( %)  

  


