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I. WSTĘP 

 

Konsultacje społeczne są wielostronnym procesem, w którym społeczność regionalna (osoby indywidualne oraz 

podmioty prawne), będąc bezpośrednim lub pośrednim, adresatem proponowanych przez samorząd działań, 

staje się jedną ze stron kreacyjnych przedłożonych rozwiązań. Konsultacje opierają się na dwustronnym 

dialogu, stwarzając możliwość włączenia podmiotów w aktywne działania na rzecz życia publicznego,  

a przede wszystkim dają możliwość współdecydowania w sprawach dotyczących ogółu obywateli. Stanowią one 

również jedną z podstawowych zasad instytucji demokracji bezpośredniej oraz budowania poprawnych,  

opartych na zaufaniu, relacji pomiędzy obywatelami, a samorządem. 

 

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie procesu konsultacji społecznych Założeń do Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, 

poz. 712, z późn. zm.) do zadań Instytucji Zarządzającej należy opracowanie oraz uzgodnienie regionalnego 

programu operacyjnego. Stosownie do przyjętej metodologii, opracowanie projektu programu poprzedziło 

opracowanie Założeń do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  

2014-2020. 

 

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone w dniu 3 grudnia 2012 r., a zakończone w dniu 21 grudnia 2012 r. 

Wszelkie prace związane z nową perspektywą finansową 2014-2020, w tym także proces konsultacji 

społecznych, znajdują się we właściwości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE O ZAŁOŻENIACH do RPO WM 2014-2020 

 

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego harmonogramem prac, opracowanie projektu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, poprzedza przygotowanie 

dokumentu pt. ,,Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020”. Dokument został sporządzony w celu wyznaczenia obszarów wsparcia dla dwufunduszowego RPO 

WM 2014-2020. 

 Założenia zostały opracowane na podstawie projektu pakietu legislacyjnego dla polityki spójności na lata 2014-

2020, przedstawionego przez Komisję Europejską w 2011 r. oraz dokumentów unijnych i krajowych  

o charakterze strategicznym (Strategia Europa 2020, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, 

Strategia Rozwoju Kraju Polska 2020 wraz z 9 strategiami horyzontalnymi). Podstawą do wyznaczenia 

obszarów wsparcia dla dwufunduszowego RPO WM 2014-2020 był przede wszystkim projekt aktualizowanej 

Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Inteligentne Mazowsze.  

Założenia do RPO WM 2014-2020 zawierają informacje na temat: 

 uwarunkowań zewnętrznych wpływających na proces programowania RPO WM 2014-2020, w tym  

    na uwarunkowania finansowe; 

 metodyki programowania, w tym harmonogramu prac związanych z opracowaniem projektu  

     RPO WM 2014-2020; 

 zarysu diagnozy społeczno-gospodarczej i analizy SWOT; 

 propozycji obszarów wsparcia dla celów tematycznych określonych w projekcie pakietu legislacyjnego; 

 komplementarności z dokumentami strategicznymi; 

 procesu konsultacji społecznych RPO WM 2014-2020. 

 

 

W dniu 27 listopada 2012 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 2447/212/12 przyjął dokument 

,,Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”. 
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III. INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH ZAŁOŻEŃ DO RPO WM 2014-2020 

 

3.1. Cel, podstawy i zasady konsultacji społecznych 

 

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych 

wynika z art. 5 rozporządzenia ogólnego KE. Zgodnie z zapisami tego artykułu, na państwa członkowskie został 

nałożony obowiązek organizacji – zgodnie z krajowymi zasadami i praktykami - partnerstwa w zakresie 

przygotowywania i realizacji programów z właściwymi organami regionalnymi, lokalnymi, miejskimi i inną władzą 

publiczną, a także z partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz z podmiotami reprezentującymi 

społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerami działającymi na rzecz ochrony środowiska, organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie równości i niedyskryminacji. 

Dodatkowo w dn. 20 kwietnia 2012 r. KE opublikowała Dokument roboczy służb Komisji pn. Zasada partnerstwa  

w procesie wdrażania funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych- elementy europejskiego 

kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa. W dokumencie tym, KE podkreśliła wagę zaangażowania 

wszystkich zainteresowanych stron na wczesnym etapie programowania. Zaangażowanie partnerów na etapie 

programowania powinno pozostawać bez uszczerbku dla konsultacji prowadzonych zgodnie z wymogami 

dyrektywy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z rekomendacjami zawartymi  

w przedmiotowym dokumencie włączenie partnerów w proces programowania powinno zostać poprzedzone 

analizą możliwości zaangażowania różnych grup w odniesieniu do czasu, zasobów i kontekstów. Propozycje te 

mogą obejmować następujące formy: spotkania, konsultacje ankiety oraz warsztaty. Partnerzy powinni być 

włączani w: 

a) analizę wyzwań i potrzeb, które mają być zaspokojone w ramach funduszy objętych zakresem wspólnych 

    ram strategicznych, 

b) wybór wymagających działania celów i priorytetów 

c) mechanizmy koordynacji wprowadzone w celu wykorzystania synergii pomiędzy różnymi 

    dostępnymi instrumentami na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu  

    gospodarczego. 

Zasadniczym dla całego procesu powinno być zorganizowanie partnerstwa w sposób przejrzysty dla wszystkich 

partnerów i wyraźne określenie celu i oczekiwanych wyników partnerstwa oraz podziału funkcji. 

Na gruncie prawa krajowego obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczy jedynie programów 

operacyjnych i wynika z przepisów art. 19a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

Jednakże, biorąc pod uwagę stanowisko KE dotyczące procesu konsultacji społecznych, zgodnie z którym 

partnerzy powinni być włączani na każdym etapie programowania oraz z uwagi na związanie wskazanymi przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego terminami prac, proces konsultacji społecznych został zapoczątkowany już 

na etapie opracowania Założeń do RPO WM 2014-2020. Ponadto ich celem było również podniesienie 

świadomości społecznej dotyczącej ram nowej perspektywy finansowej 2014-2020, poprzez zaangażowanie jak 

największej liczby podmiotów społeczno-gospodarczych. 

Ze względu na zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz społeczny zasięg i wiarygodność procesu 

do udziału w konsultacjach zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk: 

 administracji rządowej szczebla centralnego;  

 administracji samorządowej i innych podmiotów skupiających przedstawicieli władz samorządowych;  

 partnerów społecznych i gospodarczych:  
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 organizacji pozarządowych i ich zinstytucjonalizowanych form (sektor pozarządowy);  

 organizacji pracodawców;  

 związków zawodowych;  

 samorządów zawodowych;  

 środowisk eksperckich, środowisk naukowo-badawczych;  

 Komitetu Monitorującego RPO WM; 

 Podkomitetu PO KL. 

 

Zebrane uwagi i opinie do przedmiotowego dokumentu, przełożą się na kształt projektu RPO WM 2014-2020 r., 

który poddany zostanie konsultacjom społecznym w III kwartale 2013 r. 

 

3.2. Sposób organizacji konsultacji społecznych Założeń do RPO WM 2014-2020 

 

Założenia do RPO WM 2014-2020 zostały przekazane do konsultacji społecznych z dniem 3 grudnia 2012 r. 

Komunikaty o konsultacjach oraz informacje o dokumencie dystrybuowano z wykorzystaniem stron 

internetowych Urzędu: www.mazovia.pl, www.rpo.mazovia.pl, w tym strony BIP: 

www.bip.mazovia.pl,  www.warszawa.roefs.pl,     www.plock.roefs.pl,     www.ciechanow.roefs.pl,       

www.ostroleka.roefs.pl www.siedlce.roefs.pl, www.radom.roefs.pl, a także poprzez dystrybucję pism oraz 

spotkania informacyjne, które miały na celu przedstawienie założeń oraz wymianę uwag dot. przedmiotowego 

dokumentu. Uruchomiono również aplikację umożliwiającą zgłoszenie propozycji projektów do realizacji  

w ramach RPO WM 2014-2020 – Mazowiecki Bank Projektów (www.bankprojektow.mazovia.pl). 

 

W celu zapewnienia udziału w przedmiotowym procesie jak największej liczbie podmiotów, konsultacje 

przeprowadzono z wykorzystaniem możliwie różnorodnych i przyjaznych form komunikacji.  

Uwagi do dokumentu można było przekazywać w następujący sposób: 

■ on-line – możliwość łatwego i sprawnego zgłaszania przez wszystkich zainteresowanych uwag  

i komentarzy drogą elektroniczną za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej formularza zmian.  

 skrzynka mailowa – utworzenie odrębnego adresu mailowego: konsultacjerpo@mazovia.pl, w celu 

sprawnego przekazywania formularza zmian, a także pisemne przekazywanie wniosków i uwag; 

 formularz zmian – opracowanie szablonu umożliwiającego zgłaszanie uwag do przedmiotowego 

dokumentu w sposób czytelny i uporządkowany (formularz zmian stanowi załącznik nr 1); 

■ współpraca z Regionalnymi Ośrodkami EFS działającymi na Mazowszu w: Warszawie, Radomiu, Płocku, 

Ciechanowie, Ostrołęce i Siedlcach przy rozpowszechnianiu informacji o konsultacjach społecznych; 

■ spotkania - bezpośredni kontakt i dyskusja podmiotów zainteresowanych kształtem projektowanych rozwiązań 

z autorami dokumentu; zorganizowano spotkania o charakterze konsultacyjnym (patrz rozdział 3.3.); 

■ forma tradycyjna – podmioty zainteresowane mogły przesyłać uwagi i wnioski za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej bądź faksem. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bankprojektow.mazovia.pl/
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3.2.1. Ogłoszenia na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

Na stronach internetowych Urzędu: www.mazovia.pl, www.rpo.mazovia.pl oraz BIP: www.bip.mazovia.pl, 

zamieszczono komunikat zapraszający do udziału w procesie konsultacji społecznych Założeń do RPO WM  

2014-2020. Zawierał on również informację o kwestiach formalnych związanych z procesem zgłaszania uwag 

do przedmiotowego dokumentu. Ponadto na ww. stronach został umieszczony konsultowany dokument wraz  

z formularzem zmian (informacja stanowi załącznik nr 2). 

 

3.2.2. Dystrybucja pism i wiadomości elektronicznych informujących o konsultacjach społecznych 

 

Inicjację współpracy w zakresie konsultacji zapoczątkowało wystosowane w dn. 7 grudnia 2012 r., pismo znak:  

SR-III.0440.29.2012.NM (pismo stanowi załącznik nr 3).  

Pisma oraz wiadomości elektroniczne z informacją o prowadzonych konsultacjach społecznych, zostały 

rozesłane do podmiotów - instytucji centralnych, jednostek samorządu terytorialnego, środowisk naukowych i 

organizacji pozarządowych. Łącznie UMWM przekazał informację o konsultacjach społecznych Założeń do RPO 

WM 2014-2020 do 621 podmiotów: wysłano 416 pism oraz 621 wiadomości elektronicznych (pełen wykaz 

adresatów korespondencji znajduje się w załączniku nr 4). 

Do współpracy przy rozpowszechnianiu informacji o konsultacjach społecznych zaangażowano również 

Regionalne Ośrodki EFS (ROEFSy) działające na Mazowszu w: Warszawie, Radomiu, Płocku, Ciechanowie, 

Ostrołęce i Siedlcach. ROEFSy przekazały listy podmiotów zainteresowanych wzięciem udziału w konsultacjach 

społecznych w liczbie 199. Ponadto na prośbę UMWM, ROEFSy zamieściły w swoich siedzibach oraz na 

stronach internetowych, ogłoszenia z zaproszeniem do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych wraz  

z zamieszeniem dokumentu ,,Założeń do RPO 2014-2020” i formularzem zmian (informacja stanowi załącznik 

nr 11). 

 

3.3. Cykl spotkań konsultacyjnych 

Jedną z bezpośrednich form współpracy jaką podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego podczas procesu 

konsultacji społecznych były spotkania konsultacyjne. Głównym celem spotkań była prezentacja założeń 

dokumentu oraz prezentacja propozycji i wniosków po stronie zainteresowanych uczestników spotkania.  

Zorganizowane zostały 2 spotkania:  

■ 13.12.2012 r. – spotkanie z przedstawicielami JST, przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi (lista 

zaproszonych podmiotów stanowi załącznik nr 5). Notatka ze spotkania stanowi załącznik nr 6. 

■ 17.12.2012 r. – spotkanie z przedstawicielami uczelni subregionalnymi (lista zaproszonych podmiotów 

stanowi załącznik nr 7 do przedmiotowego dokumentu).  

 
Za organizację i przebieg spotkań odpowiadał Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego1, pod 

kierownictwem Pani Dyrektor Agnieszki Rypińskiej. Podczas spotkań przedstawiana była prezentacja dotycząca 

istoty Założeń do RPO WM 2014-2020 oraz specyficznej sytuacji Mazowsza warunkującej charakter RPO WM 

w nowej perspektywie 2014-2020. Podczas prezentacji szczegółowo zostały omówione zawarte w dokumencie 

obszary wsparcia dla nowej perspektywy finansowej UE oraz przedstawiona została informacja na temat 

funkcjonowania aplikacji umożliwiającej zgłoszenie propozycji projektów do realizacji w ramach RPO WM 2014-

2020 tj. Mazowieckiego Banku Projektów.   

Prezentowany był również harmonogram prac dotyczący Założeń Projektu RPO WM 2014-2020, prowadzący do 

                                                                 
1 Zgodnie z zarządzeniem Nr 340/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego, 
obowiązuje nowa nazwa Departamentu: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich. 
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opracowania projektu RPO WM 2014-2020 (prezentacja z przedmiotowych spotkań stanowi załącznik nr 8). 

 

Ponadto zorganizowano również szereg spotkań z autorami uwag i komentarzy, w celu wypracowania konsensu 

względem ich uwzględnienia, bądź w celu ich doprecyzowania oraz poszukiwania możliwości  

ich uwzględnienia na dalszym etapie prac (szczegółowe zestawienie spotkań stanowi załącznik nr. 12). 

 

 

3.4 Komitet Monitorujący RPO WM, Podkomitet PO KL 

Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WM zaprezentowali Założenia do Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, podczas XXXIX posiedzenia Komitetu Monitorującego 

RPO WM 2007-2013. Spotkanie odbyło się w dn. 12 grudnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  

Przedmiotowa informacja została również przekazana do wiadomości członków Podkomitetu Monitorującego 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. XXI posiedzenie Podkomitetu PO KL odbyło się w dniu 12 listopada  

2012 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego w Warszawie.  
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IV. ORGANIZACJA PROCESU ANALIZY WNIOSKÓW Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ZAŁOŻEŃ  

       DO RPO WM 2014-2020 

 

4.1. Analiza wniosków i rekomendacji zgłoszonych do Założeń do RPO WM 2014-2020 

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego pełni rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007-2013 i w związku z tym zobowiązał się do opracowania przedmiotowego 

dokumentu na nową perspektywę finansową 2014-2020. 

 

Zgodnie z tak określonym statusem dokumentu, prace związane z jego przygotowaniem, prezentacją materiału 

w procesie konsultacji społecznych, a także analiza zgłoszonych uwag i rekomendacji, odbywały się w ramach 

prac Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich. 

4.2. Metodologia analizy wniosków nadesłanych w procesie konsultacji społecznych 

 

W dniu zakończenia procesu konsultacji społecznych, tj. 21 grudnia 2012 r., do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie, swoje stanowiska, uwagi i komentarze zgłosiły łącznie 53 

podmioty, w efekcie czego zgłoszono 141 propozycji zmian.  

Analiza nadesłanych uwag wraz z uzasadnieniami są przedstawione w formie  tabelarycznego zestawienia 

nadesłanych uwag i komentarzy do Założeń do RPO WM 2014-2020 (tabela stanowi załącznik  

nr 9). 

 

Przyjęto trzy poziomy klasyfikacji nadesłanych uwag: 

1) uwaga uwzględniona, 

2) uwaga nieuwzględniona, 

3) uwaga uwzględniona częściowo. 

 

Dla większości uwag i komentarzy zostały przygotowane uzasadnienia, wskazujące na merytoryczne powody 

przyjęcia lub odrzucenia uwagi. Przyczyną odrzucenia części uwag była niezgodność przesłanych propozycji z 

założeniami dokumentów strategicznych, pakietem legislacyjnym oraz wytycznymi KE dla nowej perspektywy 

finansowej 2014-2020. 
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          Wykres 1. Sposób rozpatrzenia wniosków/uwag z konsultacji społecznych Założeń do RPO WM 2014-2020  

                (dane przedstawiono w %) 

 
 

 

Znaczna większość uwag zgłoszonych przez podmioty, odnosiła się do określenia wstępnych obszarów 

wsparcia w ramach celów tematycznych, zgodności przedstawionych w dokumencie zapisów z dokumentami 

strategicznymi, przedstawionego zarysu diagnozy społeczno-gospodarczej oraz przedstawionej analizy SWOT. 

 

Mniejsza liczba podmiotów odniosła się do zawartych w formularzu zmian, pytań pomocniczych/ 

fakultatywnych. Jedynie 21 z 53 udzieliło odpowiedzi na  pytania pomocnicze. Dotyczyły one doświadczeń  

z obecnego RPO WM 2007-2013 i związanych z nim rekomendowanych zmian w nowej perspektywie 

finansowej 2014-2020, przedstawienia propozycji projektów kluczowych oraz priorytetyzacji zaproponowanych 

w Założeniach do RPO WM 2014-2020 obszarów wsparcia, a także Zintegrowanego Podejścia do Rozwoju 

Terytorialnego (tabelaryczne zestawienie odpowiedzi stanowi załączniki nr 10). 

 

Poniżej przedmiotowe pytania.  

1. Jakie działania i w jakich obszarach były najbardziej efektywne (rezultat) w obecnym okresie 

programowania 2007-2013? Czy należy kontynuować wsparcie w danym obszarze, ewentualnie jakie 

zmiany wprowadzić we wskazanych obszarach? 

Znaczna liczba podmiotów wyraziła chęć kontynuacji realizacji obszarów znajdujących się w sferze inwestycyjnej. 

Największym zainteresowaniem cieszyły się działania w ramach Priorytetu I - Tworzenie warunków dla rozwoju 

potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, w tym Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości oraz 

w ramach Priorytetu III. Regionalny system transportowy,Działanie  3.1. Infrastruktura drogowa.  

Wnioski: Rekomendowane przez podmioty działania znajdą swoje odzwierciedlenie w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu I 

Wsparcie gospodarki Mazowsza opartej na wiedzy i innowacji, Priorytetu III - Zwiększanie 

konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw na Mazowszu oraz Priorytetu VII – Rozwój 

regionalnego systemu transportowego. 

 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również działania: 

 

Priorytet I Wzmocnienie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji  

Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo – rozwojowego, 

Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka, 

35% 

26% 

39% 

uwaga uwzględniona uwaga uwzględniona częściowo uwaga nieuwzględniona
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Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, 

Działanie 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT), 
           

           
          Priorytet II Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach  

Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, 

Działanie 2.2. Rozwój e- usług, 

 
          Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 
          Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa, 
          Działanie 4.3  Ochrona powietrza, energetyka, 
 

          Priorytet V Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 
          Działanie 5.1 Transport miejski. 

 

 

Według respondentów kontynuacja wsparcia w wymienionych wyżej obszarach jest niezbędna do 

efektywniejszego wykorzystania już pozyskanych środków i rozszerzenia oddziaływania, wytworzonych  

w ramach zrealizowanych projektów.. Powyższe działania przyczyniły się do rozwoju regionu i jego atrakcyjności 

inwestycyjnej oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Inwestycje w infrastrukturę, ze szczególnym 

uwzględnieniem projektów drogowych, wykazują wysoką efektywność w kontekście zadowolenia społecznego. 

W wyniku realizacji wskazanych powyżej działań, znacznej poprawie uległa dostępność do e-usług. Poprzez 

działania na rzecz środowiska, zredukowano zanieczyszczenia wód, przez co zapewniono wyższej jakości i 

ilości wodę pitną, a także przyczyniono się do zmniejszenia kosztów zużycia energii cieplnej oraz paliwa. 

Wnioski: W związku z powyższym, znaczna większość z rekomendowanych przez podmioty działań, 

będzie kontynuowana w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Niemniej jednak, część tak 

popularnych wśród respondentów obszarów wsparcia, jak rozwój lokalnej infrastruktury drogowej, czy 

działania na rzecz turystyki, nie znajdzie odzwierciedlenia w RPO WM 2014-2020, z uwagi na konieczność 

zastosowania przy programowaniu RPO WM ograniczeń wynikających z projektów rozporządzeń KE.   

 

Mniejszym zainteresowaniem wśród podmiotów cieszyły się obszary, tj.: promocja gospodarcza, rewitalizacja 

miast i kultura, co zostanie uwzględnione na kolejnych etapach programowania. 

 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również działania realizowane w ramach Priorytetu VII - Tworzenie  

i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego: 

 

Działanie 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia, 

Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji, 

Działanie 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej. 

 

Wnioski: Zgodnie z nadesłanymi przez respondentów wnioskami, większość z ww. działań będzie 

kontynuowana, a nawet wzmocniona w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, mając na 

względzie sytuację społeczno-ekonomiczną kraju i regionu oraz występujące różnice 

wewnątrzregionalne w poziomie rozwoju i jakości życia. Jednak z uwagi na ściśle określone przez KE 
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wytyczne w zakresie programowania, podejmowane w ww. obszarach działania, skupią się nie tyle na 

infrastrukturze, co świadczonych w ww. zakresie usługach.  

 

2. Jakie nowe działania i w jakich obszarach powinny być realizowane w okresie 2014-2020. Warunkiem 

zaproponowania obszaru do wsparcia (projektu) jest wskazanie w diagnozie (sytuacja społeczno-

ekonomiczna) problemu, z którego wynika konieczność realizacji projektu. 

Respondenci nadesłali szereg propozycji, które ich zdaniem powinny zostać objęte wsparciem w ramach nowej 

perspektywy finansowej 2014-2020. Cześć z nich została już ujęta w ramach wstępnej wersji projektu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Niestety większość z nich nie 

może zostać uwzględniona w RPO WM 2014-2020 z uwagi na brak zgodności z dokumentami strategicznymi, 

pakietem legislacyjnym oraz wytycznymi KE. Część wniosków ma charakter konkretnych projektów, dlatego nie 

zostaną ujęte w przedmiotowym dokumencie, wskazane jest aby zostały one umieszczone w Mazowieckim 

Banku Projektów. 

Poniżej zgłoszone propozycje: 

 Obniżenie strat energii elektrycznej poprzez modernizację systemu dystrybucji;  

 Obniżenie strat energii elektrycznej poprzez wymianę transformatorów 110/15kV;  

 Inteligentne sieci energetyczne - smart grid, smart metering; 

 Zapobieganie skażeniu środowiska poprzez budowę szczelnych mis olejowych wraz z separatorami na 

stacjach transformatorowych dla transformatorów 110/15 kV i transformatorów potrzeb własnych;  

 Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej; 

 Objęcie wsparciem przyszkolnej infrastruktury pomocniczej w szczególności; 

 Rozwój ośrodków akademickich subregionalnych; 

 Działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej; 

 Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu specjalnej strefy ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN  

Podstrefa Węgrów; 

  Budowa północnej i południowej obwodnicy Węgrowa; 

 Inwestycje stwarzające warunki do rehabilitacji, aktywności fizycznej i umysłowej, rekreacji ruchowej oraz  

stworzenie zaplecza materialnego dedykowanego opiece nad ludźmi w podeszłym wieku; 

 Rewitalizacja w obszarach miast; 

 Wsparcie instrumentów walki z bezrobociem;  

 Rozwój innowacji społecznych.  

 

Wnioski: Większość zgłoszonych przez podmioty propozycji obszarów wsparcia, były już realizowane 

w całości bądź częściowo w ramach RPO WM 2007-2013. Jedynie propozycje dot. rozwoju innowacji 

społecznych oraz inteligentnych sieci energetycznych - smart grid, smart metering, noszą charakter 

nowych działań i zostaną one ujęte analogicznie w ramach Priorytetu IX - Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem i Priorytetu IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. 

 

3. Które ze wskazanych obszarów wsparcia w ramach poszczególnych Celów tematycznych są  

  w Pana/Pani ocenie najważniejsze? 

Większość podmiotów biorących udział w konsultacjach społecznych uznała wszystkie obszary wsparcia za 

istotne, ze szczególnym naciskiem na cele dotyczące: 

Cel tematyczny 1 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (23%); 
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Cel tematyczny 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-

                             komunikacyjnych (4%); 

Cel tematyczny 3 Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa  

i akwakultury (14%); 

Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach(19%); 

Cel tematyczny 5 Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania  

                            ryzykiem  (23% ); 

Cel tematyczny 6 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 

                            (19%); 

Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości  

w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych (33%); 

Cel tematyczny 8 Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (14%); 

Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (28%); 

Cel tematyczny 10 Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (14%). 

 

Wnioski: Preferencje respondentów częściowo pokrywają się z wnioskami z pytania 1 (dot. wskazania 

najefektywniejszych działań i obszarów wsparcia w obecnym okresie programowania 2007-2013).  

Największym zainteresowaniem cieszą się cele 1, 7 oraz 9. Ponadto w swoich wypowiedziach 

respondenci uwzględnili cele 4 i 6. Oznacza to, że koncentracja wsparcia powinna skupić się m.in. na 

tych właśnie obszarach. Niemniej jednak warto odnotować, że najmniejszym zainteresowaniem wśród 

podmiotów cieszył się cel 2. 

 

 

4. Jakie projekty realizujące cele RPO WM 2014-2020, będą kluczowe dla rozwoju Pana/Pani regionu2? 

Jakie rezultaty zostaną osiągnięte dzięki realizacji zaproponowanego projektu? 

 

Większość zgłoszonych propozycji projektów kluczowych dotyczyła rozbudowy infrastruktury transportowej,  

w tym kolejowej i lotniczej oraz wodno-kanalizacyjnej. Godną uwagi jest propozycja dotycząca wspierania, 

wdrażania nowoczesnych technologii i inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz modernizacji sieci 

ciepłowniczych, które wpisują się w cele RPO WM 2014-2020. Respondenci wskazali, że kluczowe znaczenie 

dla rozwoju regionu stanowią projekty zintegrowane, kompleksowe przyczyniające się do wzrostu 

konkurencyjności i innowacyjności Mazowsza, przedsiębiorstw oraz wzrostu zatrudnienia. Nadesłano również 

propozycje projektów dotyczących rozbudowy infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia (część z nich  

o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym) oraz zakupu infrastruktury dla służb prewencyjno-ratowniczych. 

 
Wnioski: Przeprowadzona analiza nadesłanych przez respondentów rekomendacji, potwierdza 
zasadność koncentracji wsparcia w ramach obszarów określonych w Założeniach do RPO WM 2014-
2020. 
 
Zgłoszone propozycje projektów dotyczące rozbudowy, bądź modernizacji infrastruktury z obszaru kultura  
i dziedzictwo, sport i turystyka nie wpisują się w projekty rozporządzeń KE, a w konsekwencji w cele RPO WM 
2014-2020. 

 

 

                                                                 
2
Mazowiecki Bank Projektów – aplikacja umożliwiająca zgłoszenie propozycji projektów do realizacji  

w ramach RPO WM 2014-2020 - www.bankprojektow.mazovia.pl.   

 

http://www.bankprojektow.mazovia.pl/
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Pytania fakultatywne dotyczące instrumentów wsparcia Zintegrowanego Podejścia do Rozwoju 

Terytorialnego: 

Dla nowego okresu programowania 2014-2020 Komisja Europejska zaproponowała nowy instrument - 

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS lub CLLD). Jego celem jest wdrażanie części 

działań ukierunkowanych na rozwój lokalny, jakie mogą lub powinny być realizowane przez lokalne 

społeczności. Nowy instrument został stworzony w oparciu o realizowany w obecnej perspektywie, w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, instrument LEADER. Odpowiedzi na poniższe pytania 

pozwolą na wstępne określenie potrzeb zastosowania tego instrumentu na Mazowszu. 

Ile osób odpowiedziało? 

 

1. Określ zakres projektów do realizacji w ramach RLKS. 

 

Wszystkie podmioty, które wzięły udział w odpowiedzi na pytania wskazały, że w ramach RLKS powinny być 
realizowane projekty lokalne, związane z potrzebami społecznymi w zakresie integracji na poziomie osiedla, 
dzielnicy, gminy, z uwzględnieniem tych elementów infrastruktury, które mają służyć danej społeczności lokalnej. 
Projekty realizowane w ramach RLKS powinny obejmować działalność społeczną, kulturalną, działania  
w zakresie sportu i rekreacji, edukacji pozaszkolnej. Powinny przyczyniać się do rozwoju małych 
przedsiębiorstw, turystyki i agroturystyki. 

 

2. Zaproponuj sposób organizacji Lokalnej Grupy Działania. 

 

Wszyscy udzielający odpowiedzi na pytanie przyznali, że dotychczasowy sposób organizacji Lokalnej Grupy 

Działania - reglamentowany przez obowiązujące przepisy, w tym posiłkowo przepisy o stowarzyszeniach jest 

sprawdzony i wystarczający dla efektywnego funkcjonowania Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania (LGD). 

 

3. Wskaż tryby wyboru projektów w ramach RLKS, które będziesz chciał wdrożyć.  

 
 
Ze strony respondentów padły następujące propozycje:  

 

 Dla każdej wiejskiej gminy w województwie mazowieckiem powinna być określona pula pieniędzy, z której 
gmina powinna mieć możliwość zrealizowania swoich inwestycji. 

 Organ odpowiedzialny za wybór – to wieloosobowa Rada LGD. Lokalna Grupa Działania ma 

przeprowadzać konkursy i nabór wniosków i wybór operacji zgodnych z lokalną strategią (ogłoszenie  

o naborze, czasie naboru, składanie wniosków w biurze stowarzyszenia, głosowanie i wybieranie projektów 

przez Radę LGD, zasady naboru i kryteria oceny– załącznikiem do strategii LGD, możliwość powtórzonej 

oceny przez Radę).  

 Kontrola formalna, zawarcie umowy, rozlicznie - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie. 

 Tryb wyboru projektów w ramach RLKS powinien odbywać się na zasadzie oceny punktowej, według zasad 
szczegółowo przedstawionych w kryteriach wyboru projektów opracowanych dla danego naboru wniosków 
o dofinansowanie. 

 Projekty powinny być wybierane w oparciu o opracowaną przez LGD Lokalną Strategię Rozwoju, wg jasno 

określonych kryteriów oraz na podstawie ilości uzyskanych punktów. 
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 Projekty w ramach RLKS powinny być wybierane i zatwierdzane przez Lokalną Grupę Działania, co pozwoli 

na skrócenie okresu oczekiwania wnioskodawcy na podpisanie umowy. Pozwoli to również Lokalnym 

Grupom Działania na pełna kontrolę wdrażania LSR. 

 
 
Wnioski: Przedmiotowe pytania spotkały się z bardzo małym zainteresowaniem, jedynie 7 z 21 
podmiotów udzielających odpowiedzi w przedmiotowym zakresie zabrało stanowisko w powyższej 
sprawie. Mimo to, z przeprowadzonej analizy wynika, iż RLKS stanowić będzie istotne narzędzie rozwoju 
lokalnego kierowanego przez jego społeczność. 
 
 
Odrębną formą pozyskania informacji od podmiotów zewnętrznych zawartą w formularzu zmian, 
stanowiły pytania o priorytety inwestycyjne Europejskiego Funduszu Społecznego. Odpowiedź na 
poniższe pytanie udzieliło 38 podmiotów. 

W nowym okresie programowania 2014-2020 IZ RPO WM będzie musiała przeznaczyć 80% środków 
pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego na 4 priorytety inwestycyjne. Poniżej 
przedstawiono tabelę z listą priorytetów inwestycyjnych wraz ze wstępnym wyborem dokonanym przez 
IZ RPO WM. W ostatniej kolumnie należy potwierdzić wstępny wybór IZ lub wskazać inny priorytet 
inwestycyjny wraz z uzasadnieniem, które w Pani/Pana ocenie najlepiej opisuje problemy/potrzeby 
regionu. 

Priorytet 1 - Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo,  

w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 

(75%). 

Priorytet 8 - Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności (66%). 

Priorytet 14 - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do 

dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego (68%). 

Priorytet 16 - Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i 

kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy 

m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia 

się poprzez praktykę i przyuczania do zawodu, takich jak dwutorowe systemy kształcenia (77%). 

 

Sporym zainteresowaiem cieszyły się także Priorytety 3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz 

tworzenie nowych miejsc pracy (27%) oraz 11 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości 

usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (18%). Pozostała część 

głosów rozłożyła się równomiernie na inne priorytety. 

 

Wnioski: Zdecydowana większość z udzielających odpowiedzi podmiotów (ok. 67%) potwierdziła 

zasadność wstępnie wybranych przez IZ priorytetów inwestycyjnych. 

Ponadto w pracach nad RPO WM 2014-2020 zakłada się włączenie działań z zakresu zaproponowanego 

przez respondentów Priorytetu 3 Samozatrudnienia, przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc 

pracy do wybranego przez IZ Priorytetu nr 1 Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom 

poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz 

zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników. 
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Wskazany przez IZ Priorytet 8 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności, 

został wybrany z uwagi na ścisły związek z realizacją celu zmniejszenia wskaźnika zagrożenia 

ubóstwem, a także ze względu na możliwość uwzględnienia w jego ramach działań wspierających, 

związanych z innymi priorytetami inwestycyjnymi np. z Priorytetem 11 Ułatwianie dostępu do 

niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym oraz Priorytetem 12 Wspieranie gospodarki społecznej  

i przedsiębiorstw społecznych. 
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          V. UCZESTNICY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ZAŁOŻEŃ DO RPO WM 2014-2020 

 

Statystyki prowadzone na potrzeby raportu pozwalają przedstawić dane o uczestnikach konsultacji,  

z uwzględnieniem podziału na status prawny.  

Łącznie do udziału w konsultacjach społecznych Założeń do RPO WM 2014-2020 zostało zaproszonych 621 

podmiotów, osób fizycznych i prawnych, z czego: 

■ 12 podmiotów wzięło udział w spotkaniach konsultacyjnych? 

■ 53 podmioty wzięły czynny udział w konsultacjach tj. zgłosiło uwagi i komentarze do UMWM. 

■ 141 odnotowanych uwag i komentarzy 

■ 16 propozycji projektów kluczowych - Mazowiecki Bank Projektów 

 

5.1. Status i forma prawna podmiotów uczestniczących w konsultacjach 

 

 

Wykres 2. Podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych w podziale na formę prawną (w %) 

 
 

 

W konsultacjach społecznych, w zdecydowanej większości uczestniczyły osoby prawne (98% ogółu 

uczestników). Największą grupę (59%) stanowiły podmioty administracji publicznej, a drugą, co do wielkości 

były NGO (19%). Silne zaplecze konsultacyjne stanowiły również jednostki naukowo-badawcze (11%). 
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VI. PODSUMOWANIE UWAG I KOMENTARZY ZGŁOSZONYCH W KONSULTACJACH 

SPOŁECZNYCH ZAŁOŻEŃ DO RPO WM 2014-2020 

 

 

W procesie konsultacji społecznych sformułowano szereg uwag do Założeń do RPO WM 2014-2020. 

Część z nich autorzy dokumentu uznali za zasadne i wymagające uwzględnienia w całości lub częściowo 

bądź do omówienia na spotkaniach z autorami komentarzy.  Natomiast niektóre z nadesłanych komentarzy 

nie zostały uwzględnione przede wszystkim z uwagi na niezgodność z projektami rozporządzeń KE oraz  

ze względu na konieczność zachowania odpowiedniego poziomu szczegółowości dokumentu.  

 

Przyczyną odrzucenia części uwag (na przykład związanych z budową dróg lokalnych czy rozbudową 

infrastruktury kulturowej, turystycznej i sportowej) była niezgodność przesłanych propozycji z założeniami 

dokumentów strategicznych, pakietem legislacyjnym oraz wytycznymi KE dla nowej perspektywy 

finansowej 2014-2020.  

Korzystając z aplikacji Mazowieckiego Banku Projektów, podmioty przekazały do Urzędu 16 propozycji 

projektów kluczowych. Większość z nich nie została przyjęta z uwagi na zbyt szczegółowy i lokalny 

kierunek działania, pomimo, iż z punktu widzenia podmiotu zgłaszającego, stanowiły one istotne 

interwencje. 

 

Wszystkie przyjęte uwagi i komentarze stanowiły bardzo cenne zaplecze analityczne.  

Z uwagi na zakończenie prac związanych z dokumentem ,,Założenia do RPO WM 2014-2020”, zostały one 

uwzględnione we projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  

2014-2020. 

 

W najbliższym czasie opracowany zostanie projekt RPO WM 2014-2020, który zostanie poddany 

procesowi konsultacji społecznych - prawdopodobnie w III kwartale 2013 r. Przedmiotowy proces zostanie 

zorganizowany zgodnie z wytycznymi KE w tym zakresie, ugruntowanymi na mocy art. 5 projektu 

rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (CPR). Dokument nakłada na IZ obowiązek 

zorganizowania współpracy z a) właściwymi władzami regionalnymi, lokalnymi, miejskimi i innymi władzami 

publicznymi, b) partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz c) podmiotami reprezentującymi 

społeczeństwo obywatelskie, w tym z partnerami działającymi na rzecz ochrony środowiska, organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości i niedyskryminacji, w celu 

zapewnienia aktywnego udziału wskazanych podmiotów w całym cyklu programu, począwszy od jego 

przygotowywania poprzez wdrażanie i monitorowanie po ocenę. 

Szczegółowa metodologia prac w przedmiotowym zakresie zostanie opracowana i podana do publicznej 

wiadomości w najbliższym czasie.  


