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Odpowiedzi na pytania zadane podczas konferencji inaugurującej konsultacje społeczne projektu programu Fundusze 

Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (dalej: FE PW lub Program) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 

dla tego dokumentu 

projekt Prognozy oddziaływania na środowisko 

 Pytanie Odpowiedź MFiPR 

1. [YouTube] 

Czy zaproponowane w Programie cele i działania będą stanowiły 

właściwy tj. skuteczny i efektywny sposób wdrażania idei czy 

zasady zrównoważonego rozwoju?  

Ocena oddziaływania skutków realizacji Programu na środowisko jest jednym z narzędzi 

realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Analizy przeprowadzone w ramach prac 

związanych z opracowaniem prognozy oddziaływania programu na środowisko wskazują, że 

zaproponowane w FEPW cele i działania korespondują z zagadnieniami podejmowanymi w 

ramach powszechnie rozumianego zrównoważonego rozwoju. Przykładowo skutkiem 

pośrednim wdrażania nowych technologii powinien być właśnie zrównoważony rozwój. 

Należy zwrócić uwagę chociażby na Priorytet 1 Programu -  gdzie jedno z działań będzie 

polegało na wdrażaniu modelu biznesowego w MŚP wykorzystującego założenia gospodarki 

o obiegu zamkniętym. Podobnie w Priorytecie 2 gdzie przewidziano wdrożenie rozwiązań 

mających na celu poprawę bezpieczeństwa i monitorowania pracy sieci energetycznych.  

2. [YouTube] 

Czy Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej muszą 

lub powinny nawiązywać do założeń Europejskiego Zielonego 

Ładu oraz Unijnej Strategii Ochrony Bioróżnorodności 2030? 

FE PW musi się wpisać w kierunki działań określone w Europejskim Zielonym Ładzie poprzez 

rodzaj oferowanego wsparcia, obrane wartości docelowe wskaźników a także warunki 

naboru, oceny oraz realizacji projektów (zostaną opracowane po wynegocjowaniu 

programu z Komisją Europejską ). 

Program będzie wpisywał się także w założenia Unijnej Strategii na rzecz Ochrony 

Bioróżnorodności 2030 r. np. w zakresie wsparcia zielonej infrastruktury na obszarach 

miejskich.  
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3. Jakie są główne spodziewane oddziaływania programu na 

środowisko, gdzie należy się  spodziewać negatywnych 

oddziaływań?  

FEPW zapewni pozytywne oddziaływanie na środowisko i poprawę jakości życia 

mieszkańców. Pozytywne oddziaływania będą widoczne np. w obszarze jakości wód, 

powietrza, czy ograniczania liczby odpadów. Mogą wystąpić czasowe i lokalne negatywne 

oddziaływania na środowisko w związku z realizacją konkretnych inwestycji np. drogowych. 

Kluczowe w tym przypadku jest przeprowadzenie prognozy oddziaływania na środowisko 

dla indywidulanych przedsięwzięć zgodnie z prawem krajowym, która pozwoli zbadać w 

jakim stopniu inwestycja negatywnie wpływa na środowisko i jak to oddziaływanie 

minimalizować (zmniejszanie skali i czasu).   

4. Czy realizacja Programu nie wpłynie negatywnie na unikalne 

walory przyrodnicze i turystyczne Polski Wschodniej? 

 

Spodziewane są przede wszystkim pozytywne efekty. Negatywne mogą wystąpić okresowo. 

Aktualne zapisy w Programie gwarantują że nie dojdzie do degradacji cennego krajobrazu, 

czy utraty walorów środowiskowych. 

5. Jaki wpływ na środowisko mogą mieć zadania związane z 

gospodarką obiegu zamkniętego? Jakie sugestie lub 

rekomendacje dla beneficjentów / przedsiębiorców można 

wskazać? 

 

Pod pojęciem gospodarka o obiegu zamkniętym kryje się szereg aspektów. To nie tylko 

ograniczanie (czy przetwarzanie) ilości odpadów. Związana jest z tym również konieczność 

zmniejszania wykorzystania zasobów, tworzenia odpowiednich relacji między 

przedsiębiorcami, rozwój przedsiębiorczości poprzez powstawanie łańcuchów wartości 

(modeli biznesowych). GOZ stanowi jeden z filarów Europejskiego Zielonego Ładu, który ma 

prowadzić do zapewnienia neutralności klimatycznej.  


