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I. PODSTAWOWE INFORMACJE 

W dniu 30 września 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) przyjął projekt zmiany 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-20201 (RPO 

WP) i skierował go do konsultacji2, które trwały łącznie 35 dni (od 1 października do 4 

listopada 2021 r.). 

W okresie trwania procesu konsultacyjnego, żadna instytucja ani osoba prywatna nie 

skorzystała z możliwości wyrażenia opinii na temat projektu zmiany RPO WP. 

 

II. PRZESŁANKI ZMIANY RPO WP 

RPO WP został zatwierdzony Uchwałą nr 13/20 Komitetu Monitorującego RPO WP z dnia 18 

grudnia 2020 roku.  

Zmiany zaistniałe w RPO WP wynikają z wprowadzenia nowej osi priorytetowej, na 

podstawie rozporządzania 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 dot. wprowadzenia 

dodatkowych zasobów i przepisów dot. REACT-EU. Wsparcie w ramach instrumentu REACT-

EU ukierunkowane zostanie na trzy obszary: bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, 

wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz odnawialne źródła energii. 

Ponadto zmiany RPO WP wynikają z autokorekty Instytucji Zarządzającej RPO WP mającej na 

celu podniesienie efektywności interwencji i wydatkowania środków pozostałych w 

Programie. 

  

III. PRZEBIEG KONSULTACJI 

Główną formą konsultacji społecznych był formularz uczestnika konsultacji3 umieszczony na 

stronie internetowej http://strategia.pomorskie.eu , na której zamieszczono także projekt 

zmiany RPO WP. 

Pisemne stanowiska można było przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

rpowp2020@pomorskie.eu lub w wersji papierowej (na adres Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego).  

Ogłoszenie na temat konsultacji projektu zmiany RPO WP zostało opublikowane w prasie o 

zasięgu regionalnym4. 

Wszystkie dokumenty związane z procesem konsultacji projektu zmiany RPO WP były 

dostępne pod ww. adresem internetowym przez cały okres trwania konsultacji. 

                                                           
1 Uchwała nr 941/289/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 września 2021 r. 
2 Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
3 Formularz konsultacyjny stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu. 
4 Załącznik 2. Ogłoszenie o prasowe o konsultacjach („Gazeta Wyborcza”). 
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