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WSTĘP 

Podsumowanie do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 
311/339/14 z dnia 27 marca 2014 r. zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) 
zawiera: 

1. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych. 

2. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 

a) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, 

b) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 
poz.1227 z późn. zm.), 

c) zgłoszone uwagi i wnioski, 

d) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 
zostało przeprowadzone, 

e) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 
realizacji postanowień dokumentu. 
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1. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwiązań alternatywnych 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi 
jedno z narzędzie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Jego zakres 
tematyczny wynika ściśle z ustaleń dokumentów strategicznych UE oraz krajowych, a także z ww. 
Strategii oraz 6 Regionalnych Programów Strategicznych1 w zakresie: rozwoju gospodarczego 
(Pomorski Port Kreatywności), aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), transportu 
(Mobilne Pomorze), energetyki i środowiska, (Ekoefektywne Pomorze), atrakcyjności kulturalnej i 
turystycznej (Pomorska Podróż) i ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan). 

W przypadku dokumentów strategicznych, formułowanie alternatywnych rozwiązań może mieć 
miejsce na poziomie generalnym, odnoszącym się np. do misji bądź celu głównego, kierunkowym 
(w zakresie celów szczegółowych) bądź szczegółowym – w kontekście ujętych w dokumencie 
ram dla wspieranych przedsięwzięć. Ze względu na hierarchiczność względem ww. dokumentów 
oraz narzędziowy charakter, jaki pełnić ma RPO WP, nieuzasadnione jest wskazywanie 
alternatywnych zapisów względem przyjętych na poziomie wspólnotowym oraz regionalnym 
celów i priorytetów. Formułowanie rozwiązań alternatywnych według autorów Prognozy 
oddziaływania na środowisko projektu RPO WP odbywać się może dopiero na poziomie 
kierunkowym i odnosić się winno do treści celów szczegółowych. W tym zakresie Prognoza 
odniosła się do czterech celów szczegółowych: 

- wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (Oś Priorytetowa 2. 
Przedsiębiorstwa);  

- wzrost liczby zakładanych mikroprzedsiębiorstw (Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie);  

- wzrost przedsiębiorczości na obszarach problemowych (Oś Priorytetowa 8. Konwersja);  

- sprawne powiązanie infrastrukturą drogową najważniejszych ośrodków miejskich z Trój-
miastem, w tym węzłami TEN-T, a także miast powiatowych z ośrodkami gminnymi (Oś 
Priorytetowa 9. Mobilność).  

W przypadku pozostałych celów stwierdzono brak możliwości sformułowania rozwiązań 
alternatywnych. 

W celu szczegółowym Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Prognoza zwróciła uwagę 
na konieczność dokonania przesądzeń co do hierarchii ważności pomiędzy rozwojem 
gospodarczymi i ekspansją inwestycyjną a ochroną zasobów środowiska. Hierarchizacja ta winna 
jednak mieć miejsce na poziomie krajowym, a dokumenty regionalne wyraźnie wskazują 
pomorskie jako obszar prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej. Z tego względu 
sformułowanie alternatywnego celu uznano za niemożliwe. 

Podobnie stwierdzono w przypadku celu szczegółowego Wzrost liczby zakładanych 
mikroprzedsiębiorstw, argumentując że w świetle zmian zachodzących na rynku pracy oraz 
pogłębiającej się tendencji do ograniczania kosztów pracy w dużym przedsiębiorstwach, a także 
przewidzianego w projekcie ukierunkowania interwencji na określone grupy odbiorcze, 
bezcelowe jest formułowanie rozwiązań alternatywnych. 

W przypadku celu szczegółowego Wzrost przedsiębiorczości na obszarach problemowych Prognoza 
proponuje w Priorytecie Inwestycyjnym 8.2: 

- uzupełnienie zakresu wsparcia: „Wspierane będą projekty wpisujące się w strategie lub plany rozwojowe 
obszarów problemowych, zawierających spójną, zintegrowaną koncepcję rozwoju danego terytorium” o 
sformułowanie: „ściśle związaną z charakterem jego zasobów endogenicznych i w przypadku, gdy są to 

                                                 
1  Uchwalone przez Zarząd Województwa Pomorskiego w okresie 1-13 sierpnia 2013 r. (uchwały nr: 910/272/13, 912/272/13 zm. 1080/286/13, 

930/274/13, 931/274/13, 951/275/13 i 952/275/13 zm. 967/277/13). 
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zasoby środowiska i przyrody, zakładające ich skuteczną ochronę”. Stosowna korekta w projekcie 
RPO WP została dokonana zgodnie z powyższą propozycją; 

- uzupełnienie zapisu „Realizowane przedsięwzięcia mają służyć zmianie profilu gospodarki prowadzonej 
na tym obszarze” o treść: „nie zaś dalszej rozbudowie i wzbogaceniu istniejącej oferty turystycznej”. 
Proponowana zmiana nie może być uwzględniona ze względu na specyfikę części obszarów 
problemowych, na których dopuszczona może być rozbudowa infrastruktury i wzbogacanie 
oferty turystycznej. Odnosi się to szczególnie do miejsc, w których jednym z głównych źródeł 
utrzymania lokalnych społeczności jest obsługa ruchu turystycznego. Na tych obszarach 
celowe wydaje się jednak zapewnienie infrastruktury przeciwdziałającej rozpraszaniu ruchu 
turystycznego (trasy rowerowe, ścieżki edukacyjne itp.) oraz rozbudowę oferty w kierunku 
aktywności w niewielkim stopniu oddziałujących na środowisko; 

- zmianę preferencji lokalizacyjnej „obszarów, (...) wyznaczonych na poziomie gmin na podstawie udziału 
obszarów objętych głównymi formami ochrony przyrody wraz z ich otulinami w ogólnej powierzchni gmin” na: 
„obszarów objętych ochroną w formie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu”. Zapisy 
projektu RPO WP zostały skorygowane według wariantu zaproponowanego w Prognozie, z 
rozszerzeniem preferencji o otuliny parków krajobrazowych oraz obszary NATURA 2000. 

Odnośnie celu szczegółowego Sprawne powiązanie infrastrukturą drogową najważniejszych ośrodków 
miejskich z Trój-miastem, w tym węzłami TEN-T, a także miast powiatowych z ośrodkami gminnymi uznano 
w Prognozie, że słuszność jego sformułowania, mając na względzie obecny stan infrastruktury 
drogowej w regionie, generalnie nie budzi wątpliwości. 
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2. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko  

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 została opracowana w oparciu o art. 46 pkt 1 oraz 
art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). 

Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 
środowisko został uzgodniony z: 

a) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismo nr RDOŚ-Gd-
WOO.411.11.2013.ES.1 z dnia 13 maja 2013 r., 

b) Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, pismo nr SE-NS-
80/490/152/AS/13 z dnia 14 maja 2013 r., 

c) Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, pismo nr INZ/ZP-8316/44/13 z dnia 7 maja 2013 
r., 

d) Dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku, pismo nr OW-B5-074/22/13 z dnia 13 maja 
2013 r. 

Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona przez Pomorskie Biuro Planowania 
Regionalnego w Słupsku. 

W Prognozie oddziaływania na środowisko zawartych zostało 19 rekomendacji, propozycji zmian 
zapisów w tekście projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, które dotyczyły m.in.: 

a) wprowadzenia zapisów mających doprowadzić do wzmocnienia odporności gospodarki na 
skutki zmian klimatu, 

b) wykluczenia w kilku osiach priorytetowych z inwestowania obszarów zagrożonych powodzią, 

c) ustalenia minimalnych limitów procentowych alokacji dla wspieranych przedsięwzięć 
spełniających preferencje ekologiczne, 

d) uwzględnienia wsparcia w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych i stref 
przemysłowych dla projektów uwzględniających ekomobilność (transport zbiorowy, 
komunikacja rowerowa i piesza) i zieloną infrastrukturę (w tym zielone strefy odpoczynku i 
spotkań), 

e) w celu szczegółowym Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na 
charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego, rozpatrzenia wprowadzenia możliwości 
wsparcia dla projektów relokacji cennych obiektów zabytkowych z terenów zagrożonych 
powodzią, 

f) propozycji wprowadzenia silnych preferencji dla przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach 
zainwestowanych, obecnie i dawniej wykorzystywanych pod działalność gospodarczą, w tym 
zdegradowanych, z jednoczesnym kształtowaniem / podniesieniem jakości użytkowanej 
gospodarczo przestrzeni (inteligentne projektowanie), 

g) propozycji wprowadzenia w OP 3 Edukacja obowiązkowych preferencji dla organizacji i 
prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej, 

h) propozycji wprowadzenia dla celu szczegółowego „Wzrost zatrudnienia osób pozostających bez 

pracy”, oraz celu „Wzrost liczby zakładanych mikroprzedsiębiorstw”, zapisu ukierunkowanego na 
wsparcie projektów umożliwiających zatrudnienie w formie telepracy oraz tworzenia 
zielonych miejsc pracy, 
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i) propozycji uwzględnienia w celu szczegółowym „Aktywizacja społeczna i gospodarcza 

zdegradowanych obszarów miejskich”, w planowanym zakresie wsparcia potrzeby wzmocnienia, 
rewitalizacji, zwiększenia udziału przestrzeni zielonej w obrębie zdegradowanych obszarów 
miejskich, 

j) wprowadzenia w trzech osiach priorytetowych zapisów dotyczących konieczności 
zabezpieczenia inżynierskiego nowego zainwestowania, realizowanego na terenach 
zagrożonych powodzią, 

k) propozycji wprowadzenia w celu szczegółowym „Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 

szczególnie w generacji rozproszonej”, preferencji dla projektów zgodnych z zasadami 
zagospodarowania przestrzennego określonymi w Planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa Pomorskiego, 

l) propozycji wprowadzenia w celu szczegółowym „Zachowanie różnorodności biologicznej oraz 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych”, zapisu umożliwiającego dofinansowanie projektów 
polegających do sporządzeniu / aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczych.  

Wszystkie rekomendacje zostały przeanalizowane w aspekcie zasadności i możliwości ich 
uwzględnienia w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis sposobu w jaki zostały wzięte pod uwagę i w 
jakim zakresie zostały uwzględnione rekomendacje zawarte w Prognozie oddziaływania na 
środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego podsumowania. 
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3. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) 

20 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 162/329/14 przyjął Prognozę 
oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. Następnie przekazał Prognozę oddziaływania na środowisko 
wraz z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 7 lutego 2014 r. uchwałą 
nr 107/325/14 do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Gdańsku, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku. 

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko bez uwag zaopiniował Pomorski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny (pismo nr SE-NS-80.9022.490.62.2014.AS z dnia 11 marca 2014 
r.). Natomiast opinię z uwagami przekazał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku 
(pismo nr RDOŚ-Gd-WOO.410.8.2014.MCZ.2. z dnia 11 marca 2014 r.), Dyrektor Urzędu 
Morskiego w Gdyni (e-mail i pismo z dnia 21 marca 2014 r.) oraz Dyrektor Urzędu Morskiego w 
Słupsku (pismo z dnia 18 marca 2014 r.). 

Wszystkie zgłoszone uwagi właściwych organów zostały rozpatrzone w pracach nad projektem 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a 
szczegółowy sposób i zakres ich uwzględnienia w Strategii został przedstawiony w tabeli w 
załączniku nr 2 do niniejszego podsumowania. 
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4. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski  

7 lutego 2014 r. uchwałą nr 107/325/14 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
uwzględniający wnioski z konsultacji społecznych przeprowadzonych w trybie ustawy  z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i oceny ex-ante. Do tego projektu 
została opracowana Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, która została przyjęta uchwałą 
nr 162/329/14 Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 20 lutego 2014 r.  

Możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w trybie 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko zapewniona była od 24 lutego do 17 marca 2014 r. Projekt Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  wraz z przygotowaną dla niego 
Prognozą oddziaływania na środowisko dostępny był na dedykowanej Strategii stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
www.strategia2020.pomorskie.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej. O możliwości udziału 
społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko opublikowane zostało także 
ogłoszenie w prasie o zasięgu regionalnym2 oraz umieszczono je na dedykowanej SRWP stronie 
internetowej województwa pomorskiego, a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie 
marszałkowskim. Ponadto informacja o trwających konsultacjach społecznych i możliwości 
zgłaszania uwag do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 została rozesłana do prenumeratorów prowadzonego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego internetowego Newslettera Biuletyn Unijny 8 
(163) 2014 UMWP. Informacja o projektowanych dokumentach została opublikowana także w 
publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i 
jego ochronie. 

W ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko w trybie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 7 marca br. odbyła się konferencja konsultacyjna 
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W trakcie spotkania 
zaprezentowano projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 wraz z opracowaną do projektu RPO WP 2014-2020 Prognozą oddziaływania 
na środowisko. W konferencji wzięło udział 27 osób, w tym przedstawiciele administracji 
rządowej, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz niezależni konsultanci. W 
dyskusji poruszone zostały m.in. takie tematy jak: czy w RPO WP 2014-2020 będę znaczone 
pieniądze na rozwój obszarów wiejskich oraz czy będzie zastosowane podejście RLKS, dlaczego 
w ramach programu nie będą wspierane farmy wiatrowe na morzu oraz czy firmy produkujące 
urządzenia na potrzeby budowy farm wiatrowych będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach 
RPO WP 2014-2020. 

Wszystkie zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko uwagi i wnioski zostały rozpatrzone przy opracowywaniu projektu Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pełna dokumentacja 
dotycząca zgłoszonych w tym procesie uwag i wniosków, jak również sposobu i zakresu w jaki 
zostały rozpatrzone i uwzględnione dostępna jest w Departamencie Rozwoju Regionalnego i 
                                                 
2 Regionalny dodatek „Gazety Wyborczej” z dnia 24 lutego 2014 r. 
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Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a także została 
dołączona w formie załącznika nr 3 do niniejszego podsumowania. Wszystkie te informacje 
dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. 
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5. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone 

Podstawowym aktem prawnym regulującym transgraniczną ocenę oddziaływania na środowisko 
w Polsce jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, która w art. 104 określa zasady postępowania w sprawach transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. Zgodnie z wspomnianym artykułem w razie stwierdzenia 
możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego 
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek realizacji projektów polityk, strategii, planów lub 
programów przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na 
środowisko. Tym samym podstawą do podjęcia oceny transgranicznej jest stwierdzenie 
możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania w wyniku realizacji 
któregokolwiek z zamierzeń RPO WP 2014-2020.  

Zgodnie z definicją zawartą w Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym3, oddziaływanie transgraniczne oznacza jakiekolwiek oddziaływanie, niemające 
wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji Strony4, spowodowane 
planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo położona na 
terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony. 

Analiza skutków środowiskowych związanych z realizacją celów przewidzianych w projekcie 
RPO WP nie wskazuje, by mogły one powodować znaczące, niekorzystne oddziaływania 
transgraniczne. Poprawa dostępności komunikacyjnej, wskazywałaby raczej, że to właśnie 
Pomorze będzie ich przedmiotem. Jednakże ze względu na fakt podpisania przez Polskę i 
ratyfikowania Konwencji o ocenach oddziaływania w kontekście transgranicznym, należy 
podkreślić obowiązek informowania państw w przypadku podejmowania działań mogących 
znacząco oddziaływać na ich terytorium.  

W jakiejś części wody Bałtyku będą również przedmiotem oddziaływań pozytywnych, będących 
skutkiem poprawy gospodarki wodno-ściekowej, szczególnie w zakresie wód opadowych. 

                                                 
3 Konwencja z Espoo zawarta w dniu 25 lutego 1991 r., Dz. U. z 1999 r., Nr 96, poz. 1110. 
4 Strona – państwo podpisujące konwencję. 
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6. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania 
monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 będzie 
monitorowany przy użyciu wskaźników rezultatu i produktu, przypisanych poszczególnym 
Priorytetom Inwestycyjnym. Dobór wskaźników oraz sposób ich szacowania określony został 
m.in. w wytycznych Komisji Europejskiej oraz dokumentach Ministerstwa Infrastruktury i 
Rozwoju, szczególnie w Szablonie programu operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem.  

Zgodnie z ww. wytycznymi dla każdego Priorytetu Inwestycyjnego finansowanego w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wskazany powinien zostać jeden do dwóch 
wskaźników rezultatu strategicznego pochodzący przede wszystkim ze statystyki publicznej. Dla 
każdego Priorytetu Inwestycyjnego finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego powinny natomiast zostać wskazane wskaźniki rezultatu długoterminowego, 
określone na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK). Wybór wskaźników 
oznaczonych jako common indicators jest traktowany priorytetowo, w przypadku uzasadnienia 
rodzajem interwencji. 

Wskaźniki produktu muszą wprost odpowiadać głównym typom projektów przewidywanych do 
wsparcia w ramach konkretnego Priorytetu Inwestycyjnego, a katalog dostępnych wskaźników 
również określa WLWK. Niezależnie od wspólnej listy, dopuszczono włączenie specyficznych 
wskaźników produktu określanych przez Instytucję Zarządzającą, o ile zakres proponowanych na 
WLWK wskaźników nie odzwierciedli w sposób wystarczający planowanej interwencji.  

Niezależnie od proponowanych w Programie wskaźników, zostaną one uzupełnione o wskaźniki 
rezultatu bezpośredniego (również głównie z listy WLWK) w tzw. Szczegółowym Opisie 
Priorytetów (SzOP). Należy zwrócić też uwagę na fakt, że istotną barierę przy doborze 
wskaźników, szczególnie specyficznych definiowanych przez IZ, stanowi ograniczona w 
niektórych obszarach tematycznych dostępność danych w statystyce publicznej. 

W ocenie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dobór wskaźników w projekcie 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata  2014-2020, 
będący skutkiem m.in. wymogów wyrażonych w ww. wytycznych, w ograniczony sposób pozwoli 
na monitorowanie oddziaływania Programu na środowisko. Część wskaźników uznano również 
za zdefiniowane w sposób, który jedynie fragmentarycznie bądź nieprecyzyjnie będzie badał efekt 
środowiskowy interwencji. Dotyczy to szczególnie Osi Priorytetowej 10 Energia i Osi 
Priorytetowej 11. Środowisko, na których Prognoza oddziaływania na środowisko skupiła się 
najbardziej. W tym zakresie zawarto sugestie co do możliwości modyfikacji brzmienia 
dotychczasowych wskaźników.   

Ponadto Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 sformułowała propozycje szczegółowych 
wskaźników dla celów szczegółowych Priorytetu Inwestycyjnego 3.1 oraz Osi Priorytetowej 2. 
Przedsiębiorstwa. Ich celem ma być mierzenie niezamierzonego efektu ekologicznego i 
oddziaływań pośrednich interwencji. Uznano jednak, że ze względu na szczegółowy charakter 
zaproponowanych wskaźników oraz wyżej opisane ograniczenia przy ich doborze w Programie, 
zostaną one w uzasadnionych przypadkach (w zależności od rodzaju interwencji) wzięte pod 
uwagę w trakcie prac nad dokumentami uszczegóławiającymi Regionalny Program Operacyjny 
dla Województwa Pomorskiego na lata  2014-2020.  

Natomiast w odniesieniu do częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 
postanowień dokumentu wskazuje się, że w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
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Województwa Pomorskiego na lata  2014-2020 dla każdego wskaźnika produktu i rezultatu 
określono częstotliwość ich pomiaru. 

 


