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Wykaz skrótów: 

CP – cel polityki 

CS – cel szczegółowy 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS+ - Europejski Fundusz Społeczny + 

EFSI - Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 

FEWiM – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 

IOB – instytucje otoczenia biznesu 

JST – jednostki samorządu terytorialnego 

KE – Komisja Europejska 

KOPŚK - Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych  

MFiPR – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

MOF – miejski obszar funkcjonalny 

MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

OF – obszar funkcjonalny 

OSI – obszary strategicznej interwencji 

ppoż - przepisy przeciwpożarowe 

RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

SUMP - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

UE – Unia Europejska 

UP – Umowa Partnerstwa 

ZIT – zintegrowane inwestycje terytorialne 

 

Wprowadzenie  

W dniu 29 września 2021 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaakceptował 

pierwszy projekt programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 

wraz z planem konsultacji społecznych. Projekt programu został przygotowany we współpracy 

z Grupą Roboczą ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2021-2027 powołaną Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

nr 46/662/19/VI z dnia 1 października 2019 r. z późn. zmianami. W pracach Grupy udział biorą 

pracownicy merytorycznych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego, instytucji wdrażających 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz 

przedstawiciele przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, sektora nauki, organizacje 

pozarządowe, lokalne grupy działania, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, w tym 

obszarów strategicznej interwencji, administracji państwowej. 

Ostateczny kształt programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 

Warmii i Mazur w tym możliwość uwzględnienia uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych 

uzależnione są od treści Umowy Partnerstwa, która zostanie podpisana pomiędzy Rządem RP 

a Komisją Europejską oraz postanowień Kontraktu Programowego zawartego pomiędzy 

Województwem a stroną rządową. Program zostanie następnie poddany negocjacjom z Komisją 

Europejską w celu uzgodnienia ostatecznych zapisów. 
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1. Organizacja i przebieg konsultacji społecznych 

1.1. Podstawa prawna  

Projekt programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 

podlega obowiązkowi przeprowadzenia konsultacji społecznych mi.in w celu realizacji zasady 

partnerstwa, o której mowa w art. 8 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. 

Obowiązek konsultacji społecznych wynika również z prawodawstwa Rzeczypospolitej 

Polskiej. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658, z późn. zm.), art. 19a: 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.  

Konsultacje społeczne zgodnie z ww. ustawą trwają minimum 35 dni. Po tym czasie, 

w terminie 30 dni, podmiot opracowujący projekt programu przygotowuje sprawozdanie z przebiegu 

i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz 

z uzasadnieniem i zamieszcza je na swojej stronie internetowej. 

1.2. Formy oraz przebieg konsultacji 
 

Konsultacje projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie 

dla Warmii i Mazur trwały od 4 października do 8 listopada 2021 r. Na stronie 

www.strategia2030.warmia.mazury.pl został zamieszczony projekt programu, formularz 

konsultacyjny oraz harmonogram przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych. Zaproszenie do udziału 

w konsultacjach ukazało się również na stronach www.rpo.warmia.mazury.pl, 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.wrota.warmia.mazury.pl oraz lokalnych stronach jednostek 

samorządu terytorialnego. Ponadto w TVP3 Olsztyn, zamieszczono krótki materiał filmowy 

o konsultacjach, natomiast w prasie regionalnej – Gazeta Olsztyńska, w wydaniu weekendowym 

1-3 października 2021 r. ukazało się ogłoszenie o konsultacjach społecznych (kopia strony 

zawierającej komunikat stanowi załącznik nr 4). 

Ze względu na obostrzenia i zagrożenia wywołaną pandemią COVID-19 główną formą spotkań 

konsultacyjnych były spotkania on-line, niemniej jednak zorganizowano również spotkania 

bezpośrednie. Aby zachować formę otwartego dialogu odbyto cykl 11 spotkań konsultacyjnych. 

Rozpoczęła je konferencja inaugurująca (w dn. 4 października 2021 r.) w formie stacjonarnej 

z transmisją na żywo oraz z możliwością zadawania pytań poprzez czat. W dalszej kolejności 

(w okresie od 6 do 27 października 2021 r.) przeprowadzono 10 wydarzeń dedykowanych 

poszczególnym Obszarom Strategicznej Interwencji (wyznaczonym w strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego „Warmińsko-Mazurskie 2030”. Wszystkie wydarzenia były transmitowane na żywo 

za pośrednictwem kanału Youtube Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Spotkania miały 

http://www.strategia2030.warmia.mazury.pl/
http://www.rpo.warmia.mazury.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.wrota.warmia.mazury.pl/
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charakter otwarty i dostęp do nich był nieograniczony. W celu zapewnienia dostępności osobom 

z niepełnosprawnościami, szczególnie osobom niedosłyszącym, zapewniono tłumaczenie spotkań 

na żywo przez profesjonalnego tłumacza polskiego języka migowego. Dodatkowo – z inicjatywy 

partnerów społeczno-gospodarczych - odbyły się spotkania z Radą Działalności Pożytku Publicznego, 

przedsiębiorcami oraz przedstawicielami nadleśnictw z regionu. 

W konsultacjach wzięli udział ze strony Samorządu Województwa – Członkowie Zarządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrekcja i pracownicy Departamentu Polityki 

Regionalnej. Przedstawione zostały założenia Polityki Spójności na lata 2021-2027, uwarunkowania 

formalno-prawne programowania Funduszy Strukturalnych po 2020 r. oraz założenia programu 

regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. W konferencji inaugurującej udział wzięła 

również przedstawicielka Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Na wydarzenie zaproszono 

radnych  Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jednostki samorządu terytorialnego, 

jednostki organizacyjne województwa warmińsko-mazurskiego, członków Grupy roboczej 

ds. regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027, 

organizacje pozarządowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, 

przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, przedstawicieli sektora nauki oraz jednostki 

administracji rządowej. 

Łącznie w spotkaniach udział wzięło 656 osób, nagrania na Youtube wyświetlono ponad 2,7 

tys. razy. Na formularzach konsultacyjnych wpłynęło 440 uwag od 109 podmiotów. Odpowiedzi 

udzielono na 423 uwagi (17 uwag wpłynęło po terminie). Tabela ze wszystkimi uwagami z wraz 

z informacją o ustosunkowaniu się do nich i uzasadnieniem oraz tabela uwag zgłoszonych po terminie 

stanowią załączniki do raportu. 

 

a) Konsultacje bezpośrednie – spotkania on-line dedykowane obszarom 

strategicznej interwencji 

 

Do udziału w spotkaniach bezpośrednich w formule on-line zaproszono przedstawicieli 

partnerstw zawiązanych w ramach danego OSI, którzy zaprosili do udziału lokalne instytucje, 

przedsiębiorców, mieszkańców oraz rozpowszechnili informacje o konsultacjach za pośrednictwem 

własnych portali internetowych. Spotkania zorganizowane zostały zgodnie z następującym 

harmonogramem:  

 

OBSZAR  Data 

OSI Tygrys warmińsko-mazurski 06.10.2021 

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 08.10.2021 

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga 11.10.2021 

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku 13.10.2021 

OSI Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze 15.10.2021 

OSI EGO 18.10.2021 

OSI Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie 20.10.2021 

OSI Niebieski Zachód 22.10.2021 

OSI Miasta CITTASLOW 25.10.2021 

OSI Obszary marginalizacji 27.10.2021 
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 W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele partnerstw w danym OSI, a ze Strony Samorządu 

Województwa: Członkowie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrekcja 

i pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

Przedstawiciele partnerstw prezentowali plany rozwojowe ujęte w projektach strategii 

ponadlokalnych dedykowanych poszczególnym obszarom, zaś uczestnicy spotkań mieli możliwość 

zadawania pytań poprzez czat. Dzięki przyjętej formule prezentacje oraz dyskusje, które odbyły się 

podczas tych spotkań zostały obejrzane przez znacznie większą liczbę uczestników niż byłoby to 

możliwe na spotkaniach stacjonarnych (m.in. ze względu na obowiązujący reżim sanitarny oraz fakt, 

iż nagrania są stale dostępne na kanale Youtube i mogą być odtwarzane w dowolnym, dogodnym 

dla odbiorcy czasie. prezentuje wykres nr 1.  

 

Wykres 1. Uczestnicy spotkań konsultacyjnych on-line programu regionalnego na lata 2021-2027 

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur  

 

Łącznie spotkania konsultacyjne zostały odtworzone 2771 razy (stan na 9 listopada 2021 r.), 

w rzeczywistym czasie trwania transmisji uczestniczyło łącznie 420 osób, zadano 56 pytań. 

W pytaniach zadawanych przez uczestników paneli dyskusyjnych poruszano 

m.in. następujące kwestie: 

 

• brak przestrzeni na wskazanie w programie katalogu beneficjentów, zgodnie z szablonem 

programów na lata 2021-2027, 

• preferencje dla partnerstw zawiązanych w ramach OSI, 

• model realizacji instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych, 
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• możliwość podziału środków wynikających  z koncentracji tematycznej (w tym ewentualnych 

zmian w zaproponowanym planie finansowym), 

• warunki KE dla projektów z zakresu gospodarki wodno- ściekowej (priorytet dla aglomeracji 

10-15 tys. RLM), 

• planowane formy wsparcia, szczególnie instrumentów finansowych, 

• możliwość realizacji projektów parasolowych, 

• możliwość wsparcia inwestycji dotyczących efektywności energetycznej w budynkach 

mieszkaniowych, 

• potrzeba głębszej konsultacji projektu z organizacjami pozarządowymi w ramach dialogu 

społecznego, 

• powiązanie projektów infrastrukturalnych z projektami miękkimi, 

• kryterium dostępu do dofinansowania projektów z obszaru rewitalizacji (lokalne programy 

rewitalizacji), 

• możliwość finansowania oświetlenia ulicznego w ramach FEWiM, 

• wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych,  

• finansowanie w ramach EFRR regionalnych lotnisk General Aviation, 

• regionalny plan transportowy dla województwa warmińsko-mazurskiego jako warunek 

podstawowy wydatkowania środków na infrastrukturę regionalną w ramach CP3, 

• możliwość finansowania podniesienia kompetencji kadr instytucji kultury, 

• konieczność posiadania planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i Planów Adaptacji 

do Zmian Klimatu, 

• finansowanie sportu powszechnego (projekty miękkie, infrastrukturalne, mieszane), 

• wykorzystanie w FEWiM narzędzia IIT tzw. innych instrumentów terytorialnych,  

• wsparcie turystyki medycznej w ramach FEWiM, 

• wykorzystanie instrumentu RLKS w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

b) Konsultacje bezpośrednie – spotkania z partnerami  
 

Kolejną przyjętą formą konsultacji były spotkania bezpośrednie, podczas których zaprezentowany 

został projekt programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 oraz odbył się 

panel dyskusyjny z poszczególnymi interesariuszami. W spotkaniach tych uczestniczyło łącznie 236 

osób. 

Odbyły się 4 spotkania bezpośrednie: 

Data Spotkanie Liczba uczestników 

4.10.2021 Konferencja inaugurująca 103 

25.10.2021 
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 
20 

4.11.2021 

Spotkanie konsultacyjne z sektorem przedsiębiorców 

zorganizowane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju 

Regionalnego 

43 

17.11.2021 

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. 

Konferencja zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów 

Państwowych w Olsztynie. 

70 
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Program omawiany był również podczas posiedzenia zespołu ds. infrastruktury przy Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (21 października 2021 r.) oraz został pozytywnie 

zaopiniowany przez ww. Komisję w dn. 27 października 2021 r. 

 

c) Konsultacje pośrednie – formularze z uwagami 

 

Formalne uwagi do projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla 

Warmii i Mazur zbierano w  formie formularzy. Wzór formularza konsultacyjnego został 

zamieszczony na stronie www.strategia2030.warmia.mazury.pl (załącznik nr 5) wraz z projektem 

programu. Wypełnione formularze konsultacyjne (w formacie edytowalnym i pdf) były przekazywane 

drogą elektroniczną na adres: dpr@warmia.mazury.pl lub drogą korespondencyjną na adres: 

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-562 Olsztyn. Opinie i uwagi z datą wpływu przed 4.10.2021 r. 

i po 8.11.2021 r., jak również niepodpisane, nie były rozpatrywane. Zestawienie zgłoszonych 

w terminie uwag wraz z ich rozstrzygnięciem stanowi załącznik nr 1 natomiast tabela uwag 

nierozpatrzonych (ze względu na wpłynięcie poza terminem lub braki formalne) – załącznik nr 2. 

Wpłynęło 440 uwag, w tym: 

Rozpatrzonych: 423  

Nierozpatrzonych: 17 

Zestawienie uwag złożonych na formularzach konsultacyjnych (w terminie) do poszczególnych sekcji 

projektu programu przedstawia poniższa tabela: 

Nazwa sekcji programu 
Liczba 
uwag 

Uwzględniono 
Uwzględniono 

częściowo 
Nie 

uwzględniono 
Inne 

Ogólne 12 2 2 2 6 

Strategia programu 26 8 3 13 2 

Fundusze dla gospodarki Warmii i Mazur 88 8 44 29 7 

Fundusze dla środowiska Warmii i Mazur 104 9 65 26 4 

Fundusze dla zrównoważonej mobilności 
miejskiej Warmii i Mazur 

7 
0 2 5 0 

Fundusze dla transportu Warmii i Mazur 8 0 4 3 1 

Fundusze dla edukacji i kompetencji 
mieszkańców Warmii i Mazur 

45 
17 13 12 3 

Fundusze dla rynku pracy Warmii i Mazur 15 8 3 4 0 

Fundusze dla włączenia i integracji 
mieszkańców Warmii i Mazur 

61 
22 14 21 4 

Fundusze dla zdrowia mieszkańców Warmii i 
Mazur 

17 
3 3 4 7 

Fundusze dla kultury i ekoturystyki Warmii i 
Mazur 

18 
5 1 11 1 

Fundusze dla rewitalizacji obszarów 
miejskich Warmii i Mazur 

15 
3 3 4 5 

Pomoc techniczna 1 0 0 1 0 

Plan finansowy 4 0 3 0 1 

Warunki podstawowe 1 0 0 0 1 

Komunikacja i eksponowanie 1 0 1 0 0 

ŁĄCZNIE 423 85 161 135 42 

http://www.strategia2030.warmia.mazury.pl/
mailto:dpr@warmia.mazury.pl
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uwzględnione
20%

uwzględnione 
częściowo

38%

nieuwzględnione
32%

inne
10%

Najwięcej uwag wniesiono do Sekcji 2: opisu priorytetów. Najczęściej komentowany był 

priorytet 2. Fundusze dla środowiska Warmii i Mazur (104 uwagi). Duża liczba uwag wpłynęła również 

do priorytetu 1. Fundusze dla Gospodarki Warmii i Mazur (88) oraz 7. Fundusze dla włączenia 

i integracji mieszkańców Warmii i Mazur (61). Uwagi zgłosiło 109 podmiotów (załącznik 3), w tym 

11 instytucji wchodzących w skład Grupy roboczej ds. RPO WiM 2021-2027. 

 Uwagi zostały podzielone wg sposobu ich rozpatrzenia na uwzględnione, uwzględnione 

częściowo, nieuwzględnione. Część uwag uznano za niezasadne, niektóre uwagi miały natomiast 

charakter pytań lub komentarzy. Statystykę uwag z punktu widzenia sposobu ich rozpatrzenia 

prezentuje wykres 2. 

Wymaga podkreślenia, że część uwag dotyczących rozszerzenia zaproponowanego zapisu 

a nie wnoszących dodatkowych treści do FEWiM nie została uwzględniona ze względu na ograniczoną 

liczbę znaków dopuszczalnych w szablonie programu.  

 

Wykres 2 Statystyka uwag w podziale na sposób ich rozpatrzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi dotyczyły m.in.: 

CP1: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej 

transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej  

Fundusze dla gospodarki Warmii i Mazur 

• rozszerzenia i uszczegółowienia  zakresu wsparcia w obszarze 2.1.2 Czerpanie korzyści 

z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych, 

• szerokiego ujęcia IOB w katalogu odbiorców wsparcia, 

• uzupełnienia działań dedykowanych klastrom, w szczególności klastrom energetycznym, 

jako jednej z form wpisującej się w tzw. „społeczności energetyczne", 

• rozszerzenia zakresu wsparcia o brokering usług B+R pomiędzy przedsiębiorcami 

a dostawcami usług B+R, 

• rozszerzenia zakresu wsparcia w CS(iii) Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności 

MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 

o pakietowanie produktów i usług, 
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• możliwości włączenia dużych przedsiębiorstw do katalogu beneficjentów CS (ii) i CS (iii), 

• zastosowania preferencji dla OSI Tygrys warmińsko-mazurski. 

CP2: Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki 

zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji 

energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia 

zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz 

zrównoważonej mobilności miejskiej 

Fundusze dla środowiska Warmii i Mazur: 

• poprawy efektywności energetycznej, termomodernizacji i zastosowanie OZE, 

• gospodarki wodno-ściekowej, 

• ekologicznych rozwiązań w komunikacji miejskiej oraz możliwości monitorowania ruchu 

rowerowego. 

Fundusze dla zrównoważonej mobilności miejskiej Warmii i Mazur: 

• obowiązku posiadania przez beneficjentów  planów zrównoważonej mobilności miejskiej 

(SUMP). lub innych dokumentów z zakresu planowania transportu. 

CP3: Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności 

Fundusze dla transportu Warmii i Mazur: 

• wsparcie kolei, 

• wsparcia ścieżek rowerowych. 

CP4: Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu 

i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych 

Fundusze dla edukacji i kompetencji mieszkańców Warmii i Mazur 

• dofinansowania różnych typów infrastruktury edukacyjnej, 

• grup docelowych w sektorze edukacji, 

• rozszerzenia zakresu wsparcia w ramach infrastruktury edukacyjnej, 

• rozszerzenia, doprecyzowanie zakresu wsparcia w ramach działań „miękkich” edukacyjnych 

współfinansowanych z EFS+, 

• rozwoju kwalifikacji i kompetencji kluczowych, 

• preferencji dla MOF Olsztyna. 

Fundusze dla rynku pracy Warmii i Mazur 

• wsparcia Ochotniczych Hufców Pracy, 

• wsparcia samozatrudnienia poza projektami urzędów pracy (wraz ze wsparciem 

pomostowym), 

• modyfikacja zakresu wsparcia i grup docelowych w obszarze adaptacyjności. 
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Fundusze dla włączenia i integracji mieszkańców Warmii i Mazur 

• uszczegółowienie możliwości inwestycji w infrastrukturę społeczną (szczególnie pod kątem 

przystąpienia do deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej przez powiaty oraz w zakresie 

mieszkalnictwa), 

• modyfikacja zakresu wsparcia i grup docelowych w obszarach współfinansowanych z EFS+ 

(szczególnie pod kątem deinstytucjonalizacji usług społecznych), 

• preferencji dla MOF Olsztyna. 

Fundusze dla zdrowia mieszkańców Warmii i Mazur 

• konieczności wsparcia sektora medycznego poprzez kształcenie kadr medycznych 

i infrastruktury zdrowotnej, 

• poradni i kadr dla psychologiczno-pedagogicznych, 

• rozszerzenie i doprecyzowanie zakresu wsparcia w ramach ochrony zdrowia, 

• dodanie preferencji dla MOF Olsztyna. 

Fundusze dla kultury i ekoturystyki Warmii I Mazur 

• dopuszczenia wsparcia przedsiębiorców z sektora turystycznego oraz inwestycji generujących 

dochód. 

CP5: Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju 

wszystkich rodzajów obszarów i inicjatyw lokalnych 

Fundusze dla rewitalizacji obszarów miejskich Warmii i Mazur 

• podkreślenia, iż rewitalizacja to proces prowadzony w oparciu o ustawę o rewitalizacji, który 

skupia się na działaniach przeciwdziałających negatywnym zjawiskom poprzez Gminny 

Program Rewitalizacji, 

• zwiększenia znaczenia wspierania powierzchni biologicznie czynnych oraz zapobiegania 

tworzeniu uszczelnionych powierzchni w ramach projektów rewitalizacyjnych; 

• uszczegółowienia zapisów. 

Ponadto: 

• planu finansowego FEWiM, zmiany alokacji, zwiększenia alokacji na konkretne obszary, 

• rozszerzenie opisu konkretnych terytoriów objętych wsparciem o proponowane OSI, 

• uszczegółowienia diagnozy, 

• demarkacji FEWIM z programami krajowymi, 

• uzupełnienia obszarów/Priorytetów FEWIM, w których planujemy wykorzystanie 

instrumentu terytorialnego ZIT, 

• zastosowania instrumentów finansowych, 

• możliwości włączenia do Programu wsparcia inwestycji na obszarach wiejskich i sektora 

rolno-spożywczego, 

• możliwości wyróżnienia wśród grup docelowych osób z grupy LGBT+ w działaniach z zakresu 

włączenia społecznego, kształcenia i szkolenia, poradnictwa itp., 

• wyjaśnienia pojęć oraz dodania ich definicji. 
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Wykres 3 Procentowy rozkład uwag wniesionych do poszczególnych Priorytetów projektu FEWiM 

 

 

3. Podsumowanie konsultacji społecznych 
 

Mając na uwadze, iż wszelkie działania związane z organizacją spotkań były znacząco 

utrudnione trwającą pandemią COVID-19 oraz w trosce o zdrowie uczestników, Zarząd Województwa 

podjął decyzję o organizacji konsultacji w sposób jak najmniej zagrażający osobom biorącym w nich 

udział a jednocześnie zapewniający powszechny i szeroki dostęp.  

 

Informacje o konsultacjach były przekazywane następującymi kanałami:  

• Ogłoszenie w prasie regionalnej: 1 (załącznik 4), 

• Artykuły w Internecie: 41, 

• Materiał w TV regionalnej: 1, 

• Zaproszenia do udziału pisemne: 268. 

 

Formy konsultacji:  

• Spotkania on-line, 

• Transmisje on-line z możliwością zadawania pytań przez czat, 

• Spotkania osobiste (konferencja, spotkania z sektorami), 

• Formularz konsultacyjny. 
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Wykres 4 Zastosowane formy komunikacji (w szt.) 

 

Wykres 5 Liczba uczestników poszczególnych form konsultacji 

 

 

 

Konsultacje w liczbach: 

 

 

Zarząd Województwa składa podziękowania partnerom społeczno-gospodarczym, którzy 

uczestniczyli w konsultacjach społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, w tym wzięli udział w wydarzeniach zarówno osobiście, 

jak i poprzez serwis Youtube, zadawali pytania i śledzili dyskusję nad programem regionalnym 

a także przekazali swoje uwagi i propozycje na formularzach konsultacyjnych. 
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