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Załącznik nr 1 do Podsumowania do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą 
Zarządu Województwa Pomorskiego nr 312/339/14 z dnia 27 marca .2014 r. 

Sposób i zakres uwzględnienia rekomendacji zawartych w Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Lp. REKOMENDACJA 
SPOSÓB 

ROZSTRZYGNIĘCIA 
UZASADNIENIE 

1. 

OP 1 Komercjalizacja Wiedzy; Cel szczegółowy 1,2  Proponuje się uzupełnić 
Preferencje w obydwu celach szczegółowych o stwierdzenie: „wzmocnienia 
odporności gospodarki na skutki zmian klimatu”. 

Nieuwzględniona Zarówno PI 1.2 jak i PI 1.1 w ramach 
ukierunkowania interwencji przewidują preferencje 
dla projektów z zakresu technologii przyczyniających 
się do oszczędności surowców i energii oraz 
ograniczenia emisji szkodliwych substancji do 
środowiska. Zaproponowane zmiany mieszczą się w 
powyższej preferencji. 

2. 

OP 1 Komercjalizacja Wiedzy, OP 2 Przedsiębiorstwa, OP 8 Konwersja; 
Proponuje się zwrócić uwagę w ukierunkowaniu terytorialnym na wykluczenie z 
inwestowania obszarów zagrożonych powodzią. 

Nieuwzględniona Kwestie lokalizacji przedsięwzięć będą uwzględnione 
w regionalnych i lokalnych dokumentach z zakresu 
planowania przestrzennego (w tym planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa i 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego). 

Ponadto w ustawie Prawo wodne są określone 
zakazy odnośnie prowadzenia robót na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią i nie ma 
uzasadnienia dla powielania tych zapisów w RPO 
WP 2014-2020.  

3. 

OP 1 Komercjalizacja Wiedzy, OP 2 Przedsiębiorstwa. We wszystkich celach 
proponuje się ustalić minimalne limity procentowe alokacji dla wspieranych 
przedsięwzięć, spełniających preferencje ekologiczne, bądź też rozważyć 
preferencje wsparcia dla przedsięwzięć spełniających łącznie kilka warunków, w 
tym warunek ekologiczny. 

Do rozważenia na 
dalszym etapie prac 

Na obecnym etapie prac problematyczne jest 
ustalanie limitów procentowych na konkretny typ 
przedsięwzięcia. Na etapie wdrażania dopuszczalne 
będzie rozważenie profilowanego konkurs. 

4. 

W OP 2. Przedsiębiorstwa, dla celu szczegółowego „Wzrost zdolności przedsiębiorstw 
do poprawy pozycji w łańcuchu wartości dodanej”, proponuje się uwzględnienie preferencji 
w zakresie wsparcia IOB świadczących usługi doradcze w zakresie analizy 
wielokryterialnej, łącznie z wyceną strat i zysków środowiskowych. 

Niezasadna Zaproponowane zmiany mieszczą się w obszarze 
specjalistycznych usług doradczych świadczonych 
przez IOB. 

5. W OP 2. Przedsiębiorstwa, dla celu szczegółowego „Wzmocnienie atrakcyjności Niezasadna Interwencja będzie realizowana poprzez 
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Lp. REKOMENDACJA 
SPOSÓB 

ROZSTRZYGNIĘCIA 
UZASADNIENIE 

inwestycyjnej województwa”, proponuje się uwzględnić wsparcie 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). 

przedsięwzięcie strategiczne Invest in Pomerania 
uwzględnione w Regionalnym Programie 
Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego. 
W ramach realizacji dokonana zostanie analiza pod 
kątem wskazania najbardziej korzystnych 
inwestycyjnie obszarów, a aspekty związane z 
ekomobilnością i zieloną infrastrukturą będą 
jednymi z elementów oceny. 

6. 

W OP 8. Konwersja w Celu Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej 
opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego, rozpatrzyć wprowadzenie 
możliwości wsparcia dla projektów relokacji cennych obiektów zabytkowych z 
terenów zagrożonych powodzią. 

Do rozważenia na 
dalszym etapie prac 

Szczegółowe typy projektów zostaną określone na 
etapie tworzenia dokumentów wdrożeniowych. 
RPO WP 2014-2020 nie wyklucza 
rekomendowanego zakresu.  

7. 

W celach wiążących się ze wsparciem inwestycji budowlanych w ramach OP 1. 
Komercjalizacja wiedzy, OP 2. Przedsiębiorstwa, OP 5. Zatrudnienie, OP 8. 
Konwersja, rozważyć należy wprowadzenie 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). 

Częściowo uwzględniona W odniesieniu do Osi Priorytetowych 2. 
Przedsiębiorstwa i 8. Konwersja uwaga została 
uwzględniona. Natomiast w odniesieniu do Osi 
Priorytetowych 1. Komercjalizacja wiedzy i 5. 
Zatrudnienie sposób wykorzystania rekomendacji 
zostanie rozważony  na etapie tworzenia 
dokumentów wdrożeniowych (w szczególności 
SzOP i kryteriów wyboru projektów). 

8. 

W celach 1 – 4 OP 3 Edukacja wprowadzić obowiązkowe preferencje dla 
organizacji i prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej. 

Nieuwzględniona 

Działania w zakresie edukacji realizowane będą w 
oparciu o opracowane na poziomie regionalnym 
standardy  kompleksowego wspomagania szkół i 
przedszkoli. Standardy te dotyczyć będą w 
szczególności diagnozy potrzeb rozwojowych 
poszczególnych placówek edukacyjnych, od 
wyników której zależeć będzie dobór form i typów 
wsparcia (edukacja ekologiczna jest jedną z takich 
form i została wymieniona w katalogu form 
możliwych do wykorzystania). 

9. 

W OP 5. Zatrudnienie, dla celu szczegółowego „Wzrost zatrudnienia osób pozostających 
bez pracy”, oraz celu „Wzrost liczby zakładanych mikroprzedsiębiorstw”, proponuje się 
wprowadzenie zapisu ukierunkowanego na wsparcie projektów umożliwiających 
zatrudnienie w formie telepracy oraz tworzenia zielonych miejsc pracy. 

Do rozważenia na 
dalszym etapie prac 

Ze względu na specyfikę OP5, interwencja 
przewidziana w jej ramach ukierunkowana jest na 
potrzeby osób pozostających bez pracy, w 
szczególności tych, które znajdują się w trudniejszej 
sytuacji na rynku pracy. Forma wsparcia ma w tym 
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Lp. REKOMENDACJA 
SPOSÓB 

ROZSTRZYGNIĘCIA 
UZASADNIENIE 

wypadku znaczenie drugoplanowe.  

Przewidziany w projekcie RPO WP zakres 
interwencji nie wyklucza projektów umożliwiających 
zatrudnienie w formie telepracy oraz tworzenia 
zielonych miejsc pracy. Propozycja będzie brana pod 
uwagę na etapie opracowywania szczegółowych 
dokumentów wdrożeniowych. 

10. 

W OP 5. Zatrudnienie, dla celu szczegółowego, „Zmniejszenie poziomu dezaktywacji 
zawodowej ze względu na chorobę lub niepełnosprawność”, należy rozważyć rozszerzenie 
albo podkreślenie kierunku interwencji wiążącego się z działaniami służącymi 
upowszechnieniu aktywności ruchowej osób w wieku aktywności zawodowej, z 
odpowiednim uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Do rozważenia na 
dalszym etapie prac 

Szczegółowy oczekiwany zakres wspieranych  
programów zdrowotnych zostanie określony na 
etapie tworzenia dokumentów wdrożeniowych z 
uwzględnieniem niniejszej rekomendacji.  RPO WP 
2014-2020 nie wyklucza rekomendowanego zakresu.  

11. 

W OP 8. Konwersja, w celu szczegółowym „Aktywizacja społeczna i gospodarcza 
zdegradowanych obszarów miejskich”, w planowanym zakresie wsparcia proponuje się 
uwzględnić (podkreślić) potrzebę wzmocnienia, rewitalizacji, zwiększenia udziału 
przestrzeni zielonej w obrębie zdegradowanych obszarów miejskich. 

Nieuwzględniona W OP 8 w ramach PI 9.2 wspierane będą 
kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne na 
zdegradowanych społecznie obszarach miejskich (z 
uwzględnieniem m.in. zagospodarowania przestrzeni 
publicznej). Wsparcie w zakresie ochrony i 
przywracania wartości ekologicznych środowiska 
miejskiego polegające m.in. na zwiększeniu 
powierzchni zieleni w miastach zostało przewidziane 
w OP 11 w ramach PI 6.4.  

12. 

W OP 8. Konwersja, w celu szczegółowym „Wzrost przedsiębiorczości na obszarach 
problemowych”, proponuje się wzmocnić zapisy mówiące o ograniczeniu 
negatywnego wpływu na środowisko o zapis w zakresie potrzeby zapewnienia 
ochrony udostępnianych zasobów przyrodniczych, w tym zwłaszcza obszarów 
przyrodniczo cennych. 

Uwzględniona  

13. 

OP 9. Mobilność, OP 10. Energia i OP 11. Środowisko, wprowadzić zapisy 
dotyczące konieczności zabezpieczenia inżynierskiego nowego zainwestowania, 
realizowanego na terenach zagrożonych powodzią. 

Nieuwzględniona Zgodnie z ustawą Prawo wodne wykonywanie robót 
oraz czynności utrudniających ochronę przed 
powodzią lub zwiększających zagrożenie 
powodziowe, w tym budowa obiektów budowlanych 
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią jest 
zabronione. W uzasadnionym wypadku dyrektor 
RZGW może od powyższego zakazu zwolnić dany 
obszar. Obszary te oraz inne obszary, ustalone na 
mapach zagrożenia powodziowego wprowadzane 
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Lp. REKOMENDACJA 
SPOSÓB 

ROZSTRZYGNIĘCIA 
UZASADNIENIE 

będą do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. 
Inwestycje, które będą mogły aplikować do OP 9 – 
11 będą musiały w większości przypadków uzyskać 
pozwolenie na budowę lub konieczne będzie 
dokonanie dla nich zgłoszenia o zamiarze 
wykonania robót budowlanych. Obie procedury 
wymagają od organu prowadzącego postępowanie 
administracyjne weryfikacji zgodności 
przedsięwzięcia z zapisami planów miejscowych. 
Można więc uznać, że inwestycje wspierane z OP 9 
– 11 będą, w razie ich realizacji w obszarze 
zagrożonym powodzią – o ile uzyskają zgodę na 
budowę, zabezpieczone pod względem inżynierskim 
przed ww. zagrożeniem.   

14. 

W OP 10. Energia, dla celu szczegółowego „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach 
użyteczności publicznej i mieszkalnych oraz systemów oświetlenia zewnętrznego”, należy 
rozważyć wprowadzenie preferencji dla projektów zapewniających największy efekt 
ekologiczny, z uwzględnieniem kosztów środowiskowych wynikających z cyklu 
życia materiałów izolacyjnych. 

Częściowo uwzględniona W ramach PI 4.3 preferencja będzie dotyczyła 
przedsięwzięć, które zapewnią największy efekt 
ekologiczny w stosunku do nakładów finansowych. 
Szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące sposobów 
zdefiniowania tego efektu będą prowadzone w 
trakcie prac nad dokumentami wdrożeniowymi dla 
programu.  

15. 

W OP 10. Energia, w celu szczegółowym „Wzrost produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, szczególnie w generacji rozproszonej”, proponuje się wprowadzić 
preferencję dla projektów zgodnych z zasadami zagospodarowania przestrzennego 
określonymi w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
pomorskiego. 

Uwzględniona  

16. 

W OP 10. Energia rozważyć wpisanie nowego celu szczegółowego o treści: 
poprawa bezpieczeństwa zasilania elektroenergetycznego NN i SN w aspekcie 
występowania ekstremalnych zjawisk klimatycznych. 

Nieuwzględniona OP 10 w ramach PI 4.1 koncentruje się na rozwoju 
odnawialnych źródeł energii. Ideę tą odzwierciedla 
brzmienie celu szczegółowego. Jednym z warunków 
dla tego rozwoju jest zapewnienie możliwości 
odbioru energii przez sieć dystrybucyjną, szczególnie 
w przypadku masowego rozwoju źródeł 
rozproszonych. Działania związane ze wsparciem 
sieci elektroenergetycznych są zatem jedynie 
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uzupełnieniem względem wsparcia projektów 
koncentrujących się na OZE. W związku z tym, 
celem OP 10 nie jest zapewnienie odporności sieci 
na zmiany klimatu (choć jest to słuszna 
rekomendacja), lecz rozwój OZE i pośrednio 
infrastruktury, niezbędnej dla OZE. 

17. 

W OP 11. Środowisko, w celu szczegółowym „Zachowanie różnorodności biologicznej 
oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych”, należy rozważyć wprowadzenie zapisu w 
zakresie umożliwiającym dofinansowanie projektów polegających do sporządzeniu 
/ aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczych.  

Niezasadna Dofinansowanie sporządzania lub aktualizacji 
inwentaryzacji przyrodniczych będzie możliwe w 
przypadku wykonywania tych dokumentów na 
potrzeby opracowania planów ochrony parków 
krajobrazowych i rezerwatów przyrody. 

18. 

W OP 11. Środowisko, w celu szczegółowym „Zachowanie różnorodności biologicznej 
oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych”, należy rozważyć wprowadzenie zapisu o 
konieczności dokonania analiz oraz ewentualnego zabezpieczenia zasobów 
przewidzianych do wsparcia, w aspekcie zagrożenia utratą lub uszczupleniem w 
wyniku zmian klimatycznych.  

Do rozważenia na 
dalszym etapie prac 

Rekomendacja odnosi się do zakresu rzeczowego 
projektów oraz kosztów kwalifikowanych i zostanie 
rozważona na etapie prac nad dokumentami 
wdrożeniowymi. Wsparcie w OP 11 w ramach PI 
6.4 koncentruje się na ochronie przyrody oraz 
edukacji ekologicznej, a działania z zakresu adaptacji 
do zmian klimatu nie znajdują się w głównym nurcie 
tego PI. Interwencja ukierunkowana na zwiększanie 
odporności regionu na zagrożenia naturalne została 
przewidziana w RPO WP 2014-2020 w PI 5.2. 

 
 

 


