
Wysłuchanie publiczne
– odwrócone 

ws. projektu programu 
Fundusze Europejskie dla Polski 
Wschodniej 2021-2027

Ministerstwo 

Funduszy

i Polityki Regionalnej

5 października 2021 r.



Przygotowanie i konsultacje Programu

Prace rozpoczęto w połowie 2019  r.

wrzesień 2020 r. - maj 2021 r. cykl spotkań tematycznych

konsultacje społeczne od 5 marca do 8 kwietnia 2021 r.
160 zaproszeń (ponad 300 na YT)
59 podmiotów/ instytucji: 377 postulatów i uwag

wysłuchanie publiczne 29 kwietnia 2021 r. 
190 uczestników (364 na YT): 
24 mówców: 18 instytucji: 37 postulatów i uwag



Przygotowanie i konsultacje Programu



1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE (CP 1) 
- postulaty z wysłuchania  

• efektywność energetyczna i rozwiązania zeroemisyjne w MSP

• zwiększenie nakładów na wsparcie nowoczesnej gospodarki, 

automatyzacji i robotyzacji

• organizacje pozarządowe, w tym podmioty ekonomii społecznej 

jako beneficjenci Programu



2. ENERGIA I KLIMAT (CP 2) - postulaty z wysłuchania   

• zwiększenie roli OZE, wsparcie sieci 
energetycznych w FEnIKS, 

• wparcie parków narodowych, ekoturystyki, 
bioróżnorodności
i edukacji ekologicznej, 

• uruchomienie funduszu dla samorządów 
na utrzymywanie i pielęgnowanie obiektów 
przyrody



• budowa dróg w PW - docelowo z infrastrukturą
do ładowania pojazdów elektrycznych
vs. rezygnacja ze wsparcia dróg

• wsparcie modernizacji linii kolejowych
(pełna elektryfikacja)

• mocniejsze zaakcentowanie infrastruktury rowerowej, 
budowa lokalnych tras rowerowych

• środowisko i klimat a projekty transportowe

SPÓJNA SIEĆ TRANSPORTOWA (CP 3)
ZRÓWNOWAŻONA  MOBILNOŚĆ MIEJSKA (CP 2) 
- postulaty z wysłuchania



KULTURA, TURYSTYKA ORAZ USŁUGI UZDROWISKOWE 
(CP 4)

• mediateki realizowane wyłącznie w partnerstwach oraz 
wparcie działań animacyjnych

• wykorzystanie istniejącej infrastruktury uzdrowisk przez 
zastosowanie nowoczesnej  technologii,  wsparcie 
rehabilitacji

• wsparcie dla gmin, które nie posiadają statusu 
uzdrowiska

• tworzenie i rozwój gospodarstw opiekuńczych, 
rodzinnych domów pomocy społecznej

• wsparcie tworzenia wiosek tematycznych, ścieżek 
tematycznych o wymiarze lokalnym



Zagadnienia horyzontalne - postulaty z wysłuchania

• uwzględnienie zasad horyzontalnych: 
podkreślenie zasady równości szans
i niedyskryminacji, dostępności, 
uniwersalnego projektowania

• większy udział organizacji pozarządowych
we wdrażaniu Programu: wpisanie do 
katalogu beneficjentów we wszystkich 
działaniach organizacji pozarządowych



Wskaźniki - postulaty z wysłuchania

• wprowadzenie nowych, dodatkowych wskaźników

• wprowadzenie celu redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, spełniających co najmniej cele 
redukcji emisji przedstawione w Europejskim 
Zielonym Ładzie

• dopuszczenie zmiany wskaźników rezultatu na etapie 
realizacji projektu



Konsultacja z Komisją Wspólną Rządu
i Samorządu Terytorialnego

Przyjęcie przez Radę Ministrów

Oficjalne przekazanie do Komisji Europejskiej
do negocjacji i zatwierdzenia

Uruchomienie realizacji programu
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 21-27

Kolejne kroki



Dziękuję za uwagę


