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Cel:
Efektywne wykorzystanie funduszy UE na rzecz rzeczywiście zrównoważonego 

rozwoju województwa. 
Aby przedsięwzięcia wspierane w RPO wychodziły naprzeciw globalnym, 
regionalnym i lokalnym wyzwaniom środowiskowym poprawiając jakość 

środowiska i jakość życia w regionie

Uwzględniono:
● Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Lubelskiego 2007-2013, pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Związek 
Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, marzec 2013

● Wnioski z warsztatów „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych 
Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 w woj. lubelskim” 26-27 kwietnia 2013 w Lublinie.
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Konsultacje środowiskowe 

 Mechanizm zabezpieczający przed realizacją inwestycji 
negatywnie wpływających na przyrodę i krajobraz, wykraczający 

poza procedurę OOŚ

Przykład: konsultacje środowiskowe w RPO Dolnośląskie – 
konsultowanie potencjalnie konfliktogennych inwestycji z instytucjami i 
organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska 

Postulaty horyzontalne 



 14-4-2  
www.ekoprojekty.pl

Projekty kluczowe 

Ograniczenie listy do projektów pozakonkursowych 
faktycznie najważniejszych 

W RPO 2007-13 ponad 1/5 budżetu, wielokrotnie rozwijana lista, małe 
lokalne projekty, minimalna obecność "ekorozwojowych"; skala 

dominacji transportu drogowego i lotniczego jeszcze wyraźniejsza niż w 
całym RPO  - 25 z 45 projektów dotyczyło dróg, a tylko 5 kolei) 

Postulaty horyzontalne 
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Dowartościowanie polityk horyzontalnych 
(impuls dla ich realnego wdrażania)

W RPO 2007-13 niewielki wpływ na punktację (4-6 punktów na 
100)

przy 20 w ocenie strategicznej
Postulat: 12%  

Postulaty horyzontalne 
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Zielone zamówienia publiczne w projektach RPO 
- kształtowanie „zielonego popytu”

Punkty w kryteriach horyzontalnych za:
preferencje dla rolnictwa ekologicznego, certyfikaty typu FSC, 

Fair Trade, produkty z  recyklingu, opakowań zwrotnych, 
offset klimatyczny, klauzule społeczne 

(druk, catering, gadżety - EFS, PT)

KE: do 2015 roku 50% zamówień publicznych dokonywanych będzie z 
uwzględnieniem kwestii środowiskowych.  

Postulaty horyzontalne 



 14-4-2  
www.ekoprojekty.pl

Poziom  wskaźników w RPO 2007-13 sprawił, że wzrosła 
ilość gospodarstw zwodociągowanych a nie 

skanalizowanych.

 Proponowane założenie, że żadne projekty 
finansowane w ramach RPO nie mogą powiększać tej 

dysproporcji. 

Gospodarka ściekowa i odpadowa
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„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej w PRAWIE wszystkich 
sektorach” ;-)

Transport temat kluczowy dla celów "niskoemisyjnych":   transport- 20% 
emisji GC, energetyka 30%

Alokacja drogi  vs kolej + kom.miejska + rowery 
3 : 1 

 „Aby Program nie potęgował negatywnych tendencji, proporcje między środkami na transport drogowy a środkami na kolej, 
komunikację miejską i rowerową powinny zostać co najmniej odwrócone w stosunku do RPO 2007-13” 

TRANSPORT
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CIEKAWOSTKA Z KONSULTACJI RPO 

●Postulat1 (PKP-PLK):
Zwiększenie alokacji na kolej kosztem dróg 60/40

Odpowiedź UM:
Wysokość alokacji na inwestycje z zakresu transportu wynika 
bezpośrednio ze zgłoszonych przez Beneficjentów inwestycji. 

●Postulat 2 (gminy): 
Zmniejszyć alokację na OZE!

Odpowiedź UM:
Musimy realizować cel "budowa gospodarki niskoemisjyjnej we 

wszystkich sektorach" 

TRANSPORT
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●Infrastruktura miejskiego transportu rowerowego możliwa jako 
samoistne przedsięwzięcie

●We wskaźnikach zamiast „długość ścieżek rowerowych” - 
„długość infrastruktury rowerowej” lub "udostępnionej 

rowerzystom" (kontrapasy, pasy rowerowe w jezdni, uspokojenie)

TRANSPORT- rowery
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W RPO 2007-13  znikoma ilość wniosków od NGO
 

Przypadki rezygnacji z dotacji 

Dostępność dla NGO
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●pełne zaliczkowanie projektów NGO
(inne formy zabezpieczeń, płatności w transzach) 

● maks poziom kosztów zarządzania uzależniony od 
wielkości projektu

(Zarządzanie projektem za 200 tys nie jest 10x tańsze niż projektu 
za 2 mln) 

-Standardowo od 10-20%, przy dużych projektach  7-8%

Dostępność dla NGO
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●Odróżnienie osobowych kosztów merytorycznych 
od kosztów zarządzania  

(pisanie analiz lub koszenie łąki) 

●Możliwość pokrycia pełnych kosztów zatrudnienia 

● Uwzględnienie kosztów biurowych/operacyjnych 

Dostępność dla NGO
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Dziękujemy za uwagę

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU 
WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

www.ekoprojekty.pl                                                                                                                        

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków
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