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WPROWADZENIE 
 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Programu Regionalnego 

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW 2021+)  jest syntetycznym 

przedstawieniem przebiegu procesu uspołecznienia, w tym konsultacji społecznych projektu 

Programu. Dokument stanowi odzwierciedlenie stosowania przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego zasady partnerstwa w poszczególnych fazach powstawania projektu Programu.  

 Należy wyjaśnić, że wraz z konsultacjami projektu Programu prowadzone były konsultacje 

społeczne prognozy oddziaływania na środowisko projektu FEW 2021+. W ich trakcie nie wpłynęły 

żadne uwagi do prognozy.  

 Sprawozdanie składa się z kilku rozdziałów. Zawiera informacje o podstawach prawnych 

procesu uspołecznienia programowania organizowanego przez jednostki publiczne, strukturze 

organizacyjnej i podmiotach uczestniczących w opracowaniu Programu, harmonogramie przebiegu 

prac/spotkań. Osobny rozdział poświęcony jest charakterystyce przebiegu i wyników konsultacji 

społecznych FEW 2021+.   

1 PODSTAWA PRAWNA 

 Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami następujących aktów 

normatywnych:  

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668, z 

późn. zm.)  

Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone 
na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.  

Do zadań zarządu województwa należy w szczególności: przygotowywanie projektów strategii 
rozwoju województwa i innych strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, 
regionalnych programów operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa w 
zakresie polityki spójności oraz ich wykonywanie (art. 41 ust. 2 pkt 4). 

 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1057) 

Projekty programów podlegają konsultacjom z jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
partnerami społecznymi i gospodarczymi, a w przypadku programów opracowanych przez 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, właściwych ministrów i zarządy 
województw – również z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (art. 19a ust. 1). 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz 

Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a 

także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i 

Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na 

rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej 



4 
 

Państwa członkowskie przygotowują, we współpracy z partnerami, o których mowa w art. 8 
ust. 1, programy w celu wdrażania Funduszy w odniesieniu do okresu od dnia 1 stycznia 2021 
r. do dnia 31 grudnia 2027 r. (art. 21 ust. 1) 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu dnia 29 września 2021 roku przyjął uchwałę Nr 

4151/2021 w sprawie przyjęcia projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 

2021-2027 celem przedłożenia go do konsultacji. Obowiązek opracowania i publikacji niniejszego 

sprawozdania wynika z art. 6 ust. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

2 PROCES TWORZENIA I USPOŁECZNIENIE PROGRAMU 

Przygotowanie projektu Programu rozpoczęło się wraz z przygotowaniem projektu Strategii 

rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku 

etapem diagnostycznym. Prace nad Strategią 

rozpoczęły się w 2018  roku od pogłębionej analizy 

danych dotyczących głównych uwarunkowań 

społeczno-gospodarczych regionu, jak i globalnych 

trendów. Dopełnieniem etapu diagnostycznego były 

spotkania subregionalne (tj. 5 spotkań, których zasięg 

przedstawia Rys. 1), stanowiące okazję do weryfikacji 

wiedzy Samorządu Województwa Wielkopolskiego na 

temat aktualnych potrzeb i wyzwań lokalnych 

samorządów oraz mieszkańców. Podczas prac nad 

Strategią przeprowadzono nabór na projekty 

strategiczne, które stały się podstawą do określenia 

kluczowych kierunków rozwoju Wielkopolski, 

sformułowania wstępnych założeń do programu 

regionalnego oraz podstaw do wyodrębnienia 

projektów strategicznych możliwych do sfinansowania 

w ramach FEW 2021+. 

Dzięki przygotowaniu pogłębionej diagnozy podczas prac nad Strategią, w procesie 

programowania FEW 2021+ skupiono się na zaktualizowaniu lub uzupełnieniu niezbędnych danych. 

2.1 ZESPÓŁ WIELKOPOLSKA 2021+ 

 W 2019 roku  powołano Zespół ds. opracowania regionalnego programu operacyjnego dla 

województwa wielkopolskiego na lata 

2021-2027, którego zadaniem było 

uzgadnianie ramowych ustaleń 

niezbędnych w pracach nad 

projektem programu regionalnego 

(Uchwała nr 618/2019 z dnia 12 

kwietnia 2019 r.) W skład Zespołu 

Wielkopolska 2021+ weszli 

przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego i jednostek podległych: 

Zespół Wielkopolska 2021+

Departamenty 
Urzędu 

Marszałkowskie
go 

Województwa 
Wielkopolskiego 

w Poznaniu

Wojewódzki 
Urząd Pracy  w 

Poznaniu

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej w 
Poznaniu
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 Departamentu Kultury,  

 Departamentu Sportu i Turystki,  

 Departamentu Zdrowia,  

 Departamentu Edukacji i Nauki,  

 Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku oraz Departamentu Zarządzania 

Środowiskiem i Klimatem,  

 Departamentu Rolnictwa,  

 Departamentu Gospodarki,  

 Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,  

 Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego,  

 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,  

 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.  

 Funkcję koordynatora Zespołu wraz z zapewnieniem zaplecza organizacyjnego pełnił 

Departament Polityki Regionalnej. Łącznie Zespół  liczył 14 stałych członków. W ramach Grupy 

odbywały się spotkania konsultacyjne w zakresie wyzwań dla Wielkopolski, aktualizacji lub 

uzupełnienia danych, identyfikacji potrzeb inwestycyjnych, w tym projektów strategicznych. Zespół 

uczestniczył w przygotowaniu merytorycznym Programu, którego treść była konsultowana z Grupą 

Wielkopolska 2021+.  

2.2 ZESPÓŁ ZADANIOWY W DEPARTAMENCIE POLITYKI REGIONALNEJ 

 W celu sprawnej organizacji i przebiegu całego procesu powstawania Programu, w strukturze 

Departamentu Polityki Regionalnej działał Zespół Zadaniowy, składający się z pracowników 

poszczególnych oddziałów Departamentu (m.in. oddział Koordynacji, Monitorowania, Odwołań, 

Planowania Strategicznego, Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne). Taki skład Zespołu 

umożliwiał wykorzystanie kompleksowej wiedzy dotyczącej programowania środków powiązanej z 

doświadczeniami z wdrażania funduszy w poprzednich perspektywach. 

 Głównym zadaniem Zespołu było przygotowanie odpowiednich zapisów w FEW 2021+, tak aby 

można je było poddać dalszym konsultacjom i opiniowaniu, zgodnie z aktualnymi zapisami aktów 

prawnych, wytycznych i dokumentów strategicznych poziomu unijnego i krajowego. Członkowie 

Zespołu odpowiedzialni byli także za aktualizację danych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej 

regionu i współpracę w tym zakresie z innymi jednostkami, przygotowanie stanowisk dotyczących 

nowej perspektywy finansowej dla województwa wielkopolskiego, w tym proponowanej wysokości 

alokacji dla Programu, zbieranie uwag do projektów Umowy Partnerstwa i Linii Demarkacyjnej oraz 

kontaktowanie się w tej sprawie z Zespołem Wielkopolska 2021+ i Grupą Konsultacyjną.   

2.3 GRUPA KONSULTACYJNA WIELKOPOLSKA 2021+ 

W 2020 roku Zarząd Województwa powołał Grupę Konsultacyjną Wielkopolska 2021+ (Uchwała Nr 

2762/2020 z 1 października 2020 r.), angażującą w proces przygotowania Programu przedstawicieli: 

 strony rządowej,  

 jednostek samorządu terytorialnego,  

 partnerów społeczno-gospodarczych,  

 środowisk naukowych  
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 jednostek zainteresowanych 

rozwojem Wielkopolski.  

W składzie Grupy znaleźli się 

m. in. przedstawiciele będący już 

członkami innych gremiów, w tym: 

 Komitetu Monitorującego WRPO 

2014-2020,  

 Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego,  

 Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.   

Funkcję koordynatora Zespołu wraz z zapewnieniem zaplecza organizacyjnego pełnił 

Departament Polityki Regionalnej. Łącznie Grupa liczyła 46 stałych członków. Na każde spotkanie 

członkowie GK mogli zaprosić rekomendowanych przez siebie dodatkowych uczestników (w tym 

ekspertów, przedstawicieli NGO z danego obszaru tematycznego), z czego członkowie korzystali.  

Posiedzenia Grupy zwoływane były w zależności od potrzeb. Spotkania ze względu na czas 

pandemii odbywały się w formule on-line, ale dzięki takiemu rozwiązaniu odbywały się one 

systematycznie (w szczególności dotyczy spotkań tematycznych) i na bieżąco. Niezwykle istotnym 

elementem związanym z organizacją prac Grupy była możliwość zawiązywania przez ich członków 

tematycznych grup roboczych. Regulamin prac Grupy wskazywał na kluczowe dla rozwoju regionu i 

Polityki Spójności obszary tematyczne, takie jak innowacyjność, ochrona środowiska, zrównoważony 

transport, spójność terytorialna i społeczna. Należy wskazać, że członkowie Grupy częściej spotykali się 

w formule grup tematycznych niż gremialnie. Formuła ta pozwoliła na uzyskanie bardziej efektywnych 

wyników prac, np. dzięki skoncentrowaniu się na danej problematyce na spotkania zapraszani byli 

eksperci w danej dziedzinie, a sama dyskusja mogła być bardziej pogłębiona, nierzadko dotyczyła 

kwestii operacyjnych.    

 Odbyło się ok. 10 spotkań. W ramach prac Grupy konsultowane były wszystkie istotne etapy i 

kwestie związane z przygotowaniem Programu. Ogólnie rzecz biorąc, prace w ramach Grupy polegały 

na wzajemnym informowaniu i dyskusji o istotnych założeniach Programu wynikających z 

dokumentów, wytycznych, spotkań, dyskusji nad wyzwaniami dla regionu i propozycjami rozwiązań 

prezentowanymi przez członków GK.  

Grupa Konsultacyjna
Wielkopolska 2021+

przedstawiciele 
strony rządowej

przedstawiciele 
strony 

samorządowej

przedstawiciele 
partnerów 
społeczno-

gospodarczych i 
środowiska 
naukowego

NAUKA

B+R

INNOWACJE

SZKOLNICTWO WYŻSZE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

PRZEMYSŁ 4.0

OTOCZENIE BIZNESU

ŚRODOWISKO

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 
ENERGII

GOZ

ZMIANY KLIMATU

BIORÓŻNORODNOŚĆ

INFRASTRUKTURA DLA 
SPOŁECZEŃSTWA [EFRR]

EDUKACJA

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

ZDROWIE

KULTURA i TURYSTYKA

SPOŁECZEŃSTWO [EFS]

RYNEK PRACY

EDUKACJA

WLACZENIE SPOŁECZNE

ZDROWIE
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2.3.1 Spotkania z przedstawicielami NGO 

 W pracach Grupy Konsultacyjnej niezwykle aktywny był sektor pozarządowy. Jednym z 

głównych wątków poruszanych przez przedstawicieli NGO były zapisy  art. 9 pkt. 2. rozporządzenia 

dotyczącego EFS+1 dotyczące wzmocnienia potencjału partnerów społecznych i  organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego w ramach programów regionalnych lub krajowych. Odbyło się kilka 

spotkań w tej sprawie.  Budowanie potencjału organizacji działających na obszarze Wielkopolski 

wpisuje się w cele określone w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, dlatego 

dyskusje skoncentrowane były na możliwościach „formalnych” (tj. zgodności z Umową Partnerstwa do 

realizacji tego typu działań na poziomie regionalnym, z Linią Demarkacyjną) oraz finansowych (tj. 

alokacja na tego typu działania w ramach FEW 2021+ w sytuacji drastycznego obniżenia środków 

unijnych dla Wielkopolski i podwyższenia wysokości wkładów własnych).  

3 HARMONOGRAM PRAC 

 Harmonogram prac nad tworzeniem Programu przedstawiony poniżej zawiera jego kluczowe 

etapy:  

luty-czerwiec 2018  
 

etap diagnostyczny – Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego 
do 2030 roku (desk research, cykl spotkań subregionalnych – etap 
diagnostyczny: Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań, nabór na projekty o 
strategicznym znaczeniu dla Wielkopolski) 

5 października 2018  
 

powołanie Zespołu Roboczego ds. przygotowania założeń 
Strategii Wielkopolska 2030 

 
12 kwietnia 2019 

 

powołanie Zespołu ds. opracowania regionalnego programu 
operacyjnego dla województwa wielkopolskiego na lata 2021-2027 

 
27 czerwca 2019  

akceptacja przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego informacji w 
sprawie założeń Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2021-2027; przekazanie założeń Programu do Ministerstwa  

27 stycznia 2020 

 

uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia 
Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku   

styczeń 2020 
 

uruchomienie prac nad przygotowaniem Programu zgodnie z wymogami 
unijnymi i krajowymi (rozporządzenia, wytyczne) oraz aktualizacja 
danych diagnostycznych przez Zespół Zadaniowy  

1 października 2020 

 

powołanie Grupy Konsultacyjnej Wielkopolska 2021+ 

24 czerwca 2021 
 

przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę Europejską ostatecznych 
wersji rozporządzeń dot. nowej perspektywy 

29 września 2021 
 

przyjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu 
Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na 
lata 2021-2027 celem przedłożenia go do konsultacji społecznych  

30 września-5 listopada 

 

konsultacje społeczne projektu Programu Regionalnego: Fundusze 
Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 

 

                                                           
1 Państwa członkowskie przeznaczają odpowiednią kwotę swoich zasobów z komponentu EFS+ objętego zarządzaniem 

dzielonym w każdym programie na budowanie zdolności partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
w tym w formie szkoleń, działań służących tworzeniu sieci kontaktów i wzmacniania dialogu społecznego, a także na działania 
podejmowane wspólnie przez partnerów społecznych. 
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4 ORGANIZACJA, PRZEBIEG I WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

4.1 Sposoby informowania o konsultacjach i formy zbierania uwag 

 Konsultacje społeczne pozwalają zweryfikować odbiór i trafność projektowanego dokumentu 

oraz zdobyć społeczną akceptację. Dotarcie z projektem do szerokiego grona potencjalnych 

beneficjentów Programu gwarantuje wypracowanie możliwie najbardziej użytecznych oraz 

realistycznych i akceptowalnych społecznie zapisów. 

  

 Podjęto decyzję, aby konsultacje rozpoczęły się konferencją inaugurującą ten proces. 

Zapowiedź konferencji konsultacyjnej ukazała się w prasie o zasięgu regionalnym, na stronach 

internetowych, w mediach społecznościowych oraz w telewizji. Drogą elektroniczną wysłano ponad 

3000 wiadomości do senatorów i posłów z terenu Wielkopolski, Radnych Sejmiku, przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, podmiotów publicznych, przedsiębiorców, 

przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, beneficjentów 

projektów.  

  

 Wykorzystano następujące kanały komunikacji informujące o konsultacjach społecznych 

projektu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027:  

 

Informacja na temat rozpoczynających się konsultacji społecznych została opublikowana w dniu 30 

września  2021 r. na stronach internetowych (www.umww.pl, www.wrpo.wielkopolskie.pl)  oraz w 

prasie o zasięgu regionalnym („Głos Wielkopolski”, e-magazyn „Nasz Region”). 

 

Konsultacje były promowane: 
 na stronach internetowych e-poznan.pl i wlkp24.pl oraz portalach regionalnych 

(gloswielkopolski.p) i lokalnych (Strona główna - Jarocinska, Portal Informacyjny - 

eSzamotuly.pl, Krotoszyn (rzeczkrotoszynska.pl), Strona główna - Rawicz24, Strona główna - 

Zwielkopolski24, Strona główna - Gostynska, Strona główna - Zpleszewa, Turek.net.pl - Turecki 

Portal Regionalny, Strona główna Gniezno24.co, Portal Konin – Przegląd Koniński – Twoja 

gazeta w regionie, wiadomości lokalne z Konina (przegladkoninski.pl), 

 w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter), 

 przez spoty informacyjne prezentowane w telewizji ASTA oraz WTK, 

 na antenie radiowej w „Radio Centrum Kalisz”, „Meloradio Poznań”, RMF MAXXX (Poznań, 

Konin, Piła), Radio Elka Leszno, 

 na ekranach LCD w pociągach spółki Koleje Wielkopolskie oraz na banerach w holu UMWW, na 

stronie głównej umww.pl oraz wrpo.wielkopolskie.pl. 

 Transmisja z konferencji konsultacyjnej była dostępna na kanale Youtube WRPO Wielkopolska. 

strony 
interneto
we

media 
społeczno
ściowe

droga 
elektronic
zna

telewizja radio prasa

http://www.umww.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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 Uwagi w ramach konsultacji do projektu Programu można było zgłaszać za pomocą 

następujących form: 

a) drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego pod 

linkiem:  https://wrpo.wielkopolskie.pl/ankiety/24 

b) drogą elektroniczną na adres mailowy : konsultacjeFEW2021-2027@umww.pl 

c) w trakcie konsultacji on-line w dniu 30.09.2021 r. w godzinach 11:00-15:00. 

 

Wzór formularza konsultacyjnego projektu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 

1.  Imię i nazwisko  

2.  Nazwa instytucji (tylko w przypadku uwag zgłaszanych w imieniu podmiotu)  

3.  Adres e-mail  

4.  Wyrażam opinię jako:  

5.  Proszę wybrać fragment dokumentu, do którego będzie zgłaszana uwaga  

6.  Numer strony na której znajduje się treść podlegająca konsultacji  

7.  Zapis w projekcie Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 
2021-2027, do którego zgłaszane są uwagi 

 

8.  Sugerowana zmiana (konkretna propozycja nowego brzmienia zapisu)  

9.  Uzasadnienie zgłaszanej uwagi  

Źródło: opracowanie własne 

4.2 Przebieg konsultacji społecznych  

4.2.1 Konferencja konsultacyjna 
 

 Konferencja inaugurująca konsultacje społeczne projektu Programu Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski na lata 2021-2027 odbyła się w dniu 30 września 2021 r. Podczas konferencji 

zaprezentowany został projekt Programu oraz wyzwania związane z nową perspektywą unijną, o 

których mówili Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, przedstawiciele Parlamentu 

Europejskiego i Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  

 

Program konferencji konsultacyjnej projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 
11.00-11.05  Wprowadzenie do konferencji 

11.05-11.25 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 – mapa celów 
Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Baner promujący konsultacje FEW 
2021+ ekranach LCD w pociągach 

spółki Koleje Wielkopolskie

https://wrpo.wielkopolskie.pl/ankiety/24
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11.25-12.10  Szanse i wyzwania w perspektywie 2021-2027 
Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Christopher Todd – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i 
Miejskiej, Komisja Europejska (DG REGIO KE) 
Cinzia Masina – Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. 
Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska (DG EMPL KE) 

12.10-12.25 Kontrakt programowy i Umowa Partnerstwa  na lata 2021-2027 
Anna Sulińska-Wójcik – Zastępca Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych, 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

12.25-13.10  Projekt Programu 
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 
Grzegorz Potrzebowski – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Michał Kurzawski – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

13.10-13.40  Przerwa kawowa 

13.40-13.55  Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w Wielkopolsce Wschodniej  
Maciej Sytek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski 
Wschodniej 

13.55-14.55  Pytania i odpowiedzi 

14.55-15.00  Podsumowanie konferencji 

   
 Marszałek 
Województwa 
Wielkopolskiego 
Marek Woźniak – 
inauguracja 
konsultacji 
społecznych projektu 
Programu Fundusze 
Europejskie dla 
Wielkopolski na lata 
2021-2027 
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 Uczestnictwo w konferencji wymagało rejestracji przez wypełnienie formularza online. Był on 

dostępny tydzień przed planowanym wydarzeniem. W celu dotarcia z informacją o konferencji do jak 

największej grupy potencjalnych uczestników, wykorzystano w dużej mierze bazy osób uczestniczących 

w konsultacjach Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.   

  

 Wydarzenie odbyło się w formule online. W konferencji transmitowanej na platformie zoom 

uczestniczyło około 200 osób. Transmisję na żywo na kanale Youtube WRPO Wielkopolska 

wyświetlono 652 razy. W trakcie konferencji była możliwość zadawania pytań, wyrażania opinii, czy 

wskazówek na temat dokumentu. Odpowiedzi na część z zadanych pytań udzielano bezpośrednio 

podczas spotkania; wszystkie zostały również uwzględnione w zestawieniu uwag, który jest 

załącznikiem do niniejszego Sprawozdania. 

 

4.2.2 Spotkania w zakresie instrumentów terytorialnych 

 W trakcie konsultacji społecznych przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu  przeprowadzili spotkania z przedstawicielami poszczególnych miejskich 

obszarów funkcjonalnych planowanych do objęcia instrumentem ZIT w perspektywie 2021-2027 w 

ramach Programu. Spotkania konsultacyjne odbyły się zgodnie z poniższym harmonogramem:  

 5 października 2021 roku dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (ZIT MOF Poznań)  

 7 października 2021 roku dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (ZIT AKO)  

 11 października 2021 roku dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (ZIT Pilskiego OSI) 

 12 października 2021 roku dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gniezna (ZIT 

Gnieźnieńskiego OF)  

 13 października 2021 roku dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Leszna (ZIT Leszczyńskiego 

OF) 

 14 października 2021 roku dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Konina (ZIT Konińskiego 

OF). 

 Podczas spotkań przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przedstawili koncentrację 

tematyczną dla celów polityki spójności z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju obszarów 

miejskich, a także wyjaśniono delimitację poszczególnych ZIT, zasady wsparcia, warunki realizacji oraz 

proponowaną alokację dla ZIT w pespektywie 2021-2027.  
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4.2.3 Spotkania z gremiami opiniodawczymi 

 W ramach konsultacji projektu Programu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego 

w dniu 21 października br. projekt Programu przedstawiono na posiedzeniu Zespołu ds. 

Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska i Zespołu ds. Systemu 

Finansów Publicznych. 27 października br. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu podczas 

posiedzenia wyraziła opinię pozytywną dla Programu. Obowiązek konsultacji z KWRiST wynika 

z art. 19a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2021 r., poz. 1057) 

 W dniu się 27 października br. odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wsparcia obszarów wiejskich i zastosowania mechanizmy 

RLKS. 4 listopada br. zaprezentowano projekt Programu na forum Wielkopolskiego Komitetu 

ds. Ekonomii Społecznej. Projekt Programu był także tematem dyskusji na spotkaniu z 

Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego w dniu 5 listopada br. Na początku grudnia 

odbędzie się spotkanie z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego.   

 

4.3 Wyniki konsultacji społecznych  

4.3.1 Statystyczne podsumowanie konsultacji społecznych 

 W okresie od 30 września do 5 listopada 2021 r. do projektu Programu łącznie wpłynęło  320 

uwag. Podczas konferencji otwierającej konsultacje społeczne projektu FEW 2021+ w dniu 30 września 

2021 r.  podnoszone uwagi były wyjaśniane na miejscu przez obecnych przedstawicieli Komisji 

Europejskiej,  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędu Marszałkowskiego.  

(1) Zgłoszone uwagi według podmiotów 

 Przekazujący uwagi zostali przyporządkowani do czterech kategorii podmiotów:  

 Osoby fizyczne – 12 uwag  

 Przedstawiciele organizacji pozarządowej – 120 uwag  

 Przedstawiciele podmiotu prywatnego – 10 uwag  

 Przedstawiciele podmiotu publicznego – 178 uwag. 
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Rozkład uwag do projektu FEW 2021+ wg kategorii podmiotów je zgłaszających (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

(2) Zgłoszone uwagi według zakresu tematycznego 

Rozkład uwag w odniesieniu do zasadniczych części dokumentu prezentuje się następująco: 

 23 uwagi odnosiły się do priorytetu I GOSPODARKA,  

 74 uwagi odnosiły się do priorytetu II ŚRODOWISKO I ENERGIA, 

 12 uwag odnosiło się do priorytetu III TRANSPORT, 

 107 uwag odnosiło się do priorytetu IV SPOŁECZEŃSTWO, 

 16 uwag odnosiło się do priorytetu INICJATYWY LOKALNE, 

 3 uwagi odnosiły się do priorytetu VI SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA,  

 85 uwag zostało zakwalifikowanych jako ,,inne”, w tym: 

 30 uwag odnosiło się do Strategii programu: głównych wyzwań w zakresie rozwoju oraz 

działań podejmowanych w ramach polityki, 

 47 uwag dotyczyło zagadnień o charakterze horyzontalnym bądź ogólnego kierunku 

planowanych interwencji, 

 1 uwaga odnosiła się do PRIORYTETÓW DOTYCZĄCYCH POMOCY TECHNICZNEJ, 

 3 uwagi odnosiły się do Stosowania stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych, stawek 

ryczałtowych i finansowania niepowiązanego z kosztami, 

 4 uwagi odnosiły się do Warunków podstawowych. 
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osoba fizyczna
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przedstawiciel podmiotu prywatnego

przedstawiciel podmiotu publicznego
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Należy wyjaśnić, że uwagi dotyczące tej samej kwestii (lub wręcz brzmiące tak samo) niejednokrotnie 
zostały zgłoszone przez różne podmioty. Każdy taki przypadek był rejestrowany jako osobne 
zgłoszenie, co wpłynęło na ilość uwag.    

Rozkład uwag do projektu FEW 2021+ zgodnie z jego strukturą  (%) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Najważniejsze zagadnienia poruszane w zgłoszonych uwagach (w podziale na tematy):  

 Gospodarka – uwagi dotyczyły m.in. obszarów działalności B+R, innowacyjnych działań 

społecznych, usług wdrożeniowych w zakresie cyfryzacji, wsparcia przedsiębiorstw, 

poszanowania praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w obszarze e-zdrowia, 

doradztwa w zakresie  cyfryzacji, projektów akceleracyjnych. Zaakcentowano potrzeby 

dotyczące rozszerzenia katalogu grup docelowych oraz uwzględnienia bezzwrotnych 

instrumentów wsparcia dla MŚP wdrażających innowacje.  

 

 Środowisko – uwagi dotyczyły m.in. edukacji ekologicznej, gospodarki odpadami, gospodarki 

wodno-ściekowej, zielono-niebieskiej infrastruktury, różnorodności biologicznej. Zgłaszano 

potrzeby uwzględnienia narzędzi terytorialnych, rozszerzenia katalogu grup docelowych (np. o 

stowarzyszenia JST, organizacje pozarządowe) oraz dodania nowych wskaźników.  

  

 Energia – uwagi związane były m.in. z edukacją klimatyczną, modernizacją energetyczną 

budynków, zielonymi nośnikami energii, uwzględnieniem narzędzi terytorialnych (np. RLKS) w 

zakresie wspierania OZE, rozszerzeniem katalogu grup docelowych (np. o stowarzyszenia JST), 

uzupełnienia kodów interwencji.  

 

 Transport i mobilność - uwagi dotyczyły m.in. zakupu i modernizacji taboru kolejowego, 

rozwoju sieci dróg wojewódzkich, rozwoju kolei aglomeracyjnej, rozwoju linii kolejowej, 

infrastruktury paliw alternatywnych, zero- nisko- emisyjnego transportu, elektromobilności.  
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 Infrastruktura społeczna – uwagi dotyczyły m.in. potrzeb związanych z rozwojem 

mieszkalnictwa wspomaganego, projektowania usług społecznych z uwzględnieniem zasady 

deinstytucjonalizacji, możliwości realizacji zadań z obszaru kultury i turystyki. 

 

 Edukacja – zaakcentowano potrzeby w zakresie rozszerzenia kompetencji możliwych do 

wsparcia, w tym edukacji „zielonej”, szkolnictwa zawodowego, rozszerzenia katalogu 

beneficjentów. 

 

 Włączenie społeczne – uwagi w zakresie m.in. możliwości i zasad wsparcia osób w kryzysie 

bezdomności, wsparcia dotyczącego obywateli państw trzecich, społeczności romskiej. 

Zaakcentowano potrzeby związane z rozwojem usług społecznych skierowanych do różnych 

grup odbiorców. 

 

 Inicjatywy lokalne – uwagi dotyczyły m.in. wsparcia w ramach pilotażu CWD, mechanizmu 

RLKS, gminnych programów rewitalizacji.  

 

4.3.2  Rozstrzygnięcie uwag z uzasadnieniem  

Zgłoszone uwagi zostały poddane szczegółowej analizie pod kątem ich zasadności i możliwości 

ich uwzględnienia w zapisach projektu Programu. Na potrzeby analizy zgłoszonych w trakcie 

konsultacji społecznych uwag przyjęto cztery poziomy klasyfikacji ich rozpatrzenia:  

1. Uwaga uwzględniona   

2. Uwaga częściowo uwzględniona  

3. Uwaga nieuwzględniona  

4. Brak możliwości uwzględnienia.  

   
Rozkład uwag według ich rozstrzygnięcia (%) 

 

Źródło: opracowanie własne 
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 Najliczniejszą kategorię stanowiły uwagi uwzględnione (209 uwag), które dotyczyły postulatów 

o uzupełnienie treści lub modyfikację. W tej kategorii znalazły się także uwagi, które nie wpływają na 

zmianę zapisów treści projektu Programu z uwagi na fakt, że znajdują już one swoje odzwierciedlenie 

w Programie. Postulowano o uszczegółowienie zapisów dotyczących zakresu interwencji, 

uwzględnienie w zapisach konkretnych typów działań, wskazanie wprost określonych odbiorców 

wsparcia. Przykładem tego typu uwag są: uzupełnienie zapisu o treść  „z poszanowaniem praw osób z 

nich korzystających", dopisanie lub uzupełnienie grupy docelowej „dodać Stowarzyszenie JST, np. JST, 

ich związki i stowarzyszenia”. Należy wskazać, że bardzo często propozycje zapisów mieściły się już w 

treści projektu Programu i nie wykluczały wsparcia realizacji wskazanych w uwagach typu działań. 

Najwięcej uwzględnionych uwag notuje się w Priorytecie II Środowisko i Energia oraz Priorytecie IV 

Społeczeństwo.   

 Nie uwzględniono 42 uwag. Odnosiły się one do kwestii nie rozstrzyganych na poziomie 

projektu Programu, których realizacja wykracza poza możliwości współfinansowania w ramach FEW 

2021+. Część dotyczyła jednostkowych zagadnień wymagających dalszych, szerszych analiz i konsultacji 

lub zmierzających do skonkretyzowania zakresu działań w stopniu wykraczającym poza przyjęty w 

programowaniu FEW poziom szczegółowości (tj. dotyczących bardziej poziomu 

operacyjnego/wdrożeniowego2). Tutaj znalazły się również uwagi postulujące realizację działań 

przewidzianych zgodnie z demarkacją na poziomie krajowym, np.: wniesienie zapisu dot. „poprawy 

efektywności gospodarowania energią w sektorze przedsiębiorstw wraz z instalacją OZE,  

wysokosprawną kogeneracją oraz instalacjami hybrydowymi”. Tymczasem wysokosprawna 

kogeneracja wspierana będzie z poziomu krajowego. Innym przykładem uwagi nieuwzględnionej jest 

sugestia, aby w monitoringu i prognozowaniu środowiskowym wprowadzić możliwość monitoringu 

miejskiego służącego m.in. przeciwdziałaniu wandalizmowi. Innym przykładem jest uwaga w 

Priorytecie „Społeczeństwo” mówiąca o wprowadzeniu zapisu o możliwości uzyskania wsparcia dla 

niematerialnego dziedzictwa poza krajową listą niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 

rzemiosła i dawnych zawodów. Tymczasem zaproponowany w uwadze zakres interwencji wynika z 

zapisów projektu Umowy Partnerstwa oraz linii demarkacyjnej i leży po stronie krajowej. Najwięcej 

nieuwzględnionych uwag dotyczyło również Priorytetów II Środowisko i Energia, kategorii „inne” oraz 

Priorytetu IV Społeczeństwo.  

 Najmniej liczną kategorię stanowiły uwagi „częściowo uwzględnione” (31 uwag), które 

odnosiły się przede wszystkim do propozycji nowych wskaźników, wykraczających poza wskaźniki 

oparte na wspólnej liście wskaźników produktu i rezultatu (WLWK). Przykładem tego typu uwag jest 

dodanie nowych wskaźników rezultatu dot. podziału zadań przewozowych w transporcie pasażerskim, 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z transportu pasażerskiego. Rozszerzenie katalogu 

wskaźników będzie miało miejsce w momencie tworzenia dokumentów uszczegółowiających Program 

jak i  w przypadku ogłoszenia konkretnego naboru na dany rodzaj wsparcia - wskaźniki będą wtedy 

stanowiły odpowiednik miary zaplanowanych do wsparcia działań.   

 Brak możliwości uwzględnienia uwagi (38 uwag) odnosiło się do prośby o wyjaśnienie zapisów 

lub miało formę komentarza do zapisów w projekcie Programu bez wpływu na jego zawartość. Znalazły 

się również uwagi postulujące zmianę brzmienia zapisów wynikających z dokumentów wyższego 

rzędu. Przykładami tego typu uwag są: pytanie „czy w przypadku projektów mobilności będzie 

                                                           
2 Uwagi te uznaje się za zasadne, niemniej możliwe do rozpatrzenia na etapie opracowania szczegółowych 
dokumentów do Programu jak Uszczegółowienie Programu, dokumentacja konkursowa. 
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wymagany SUMP?”, sugestia doprecyzowania nazwy celu szczegółowego wbrew zapisom 

rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus 

(EFS+) – np. „wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, w tym dzieci oraz osób najbardziej potrzebujących, w szczególności ze względu na takie 

cechy jak orientacja seksualna, tożsamość płciowa, płeć czy niepełnosprawność”.   

 
Rozkład uwag do projektu FEW 2021+ zgodnie z jego strukturą  według ich rozstrzygnięcia (%) 

 

Źródło: opracowanie własne 
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