
 

 

 

 

  
 

Wrocław, 10.03.2016 
 
 

 
Szanowni Państwo, 
 
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć realizuje projekt „Fundusze europejskie dla zrównoważonego 
rozwoju w regionach” będący kontynuacją wcześniejszych działań mających na celu  pełniejszą realizację 
zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu i wdrażaniu funduszy europejskich w okresie 
budżetowym 2014-2020, dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji 
ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym. Projekt jest realizowany we wszystkich 16 
województwach w Polsce.  
 
W ramach działań projektowych został opracowany raport analizujący i oceniający zapisy dokumentów 
uszczegóławiających do Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 dla województwa opolskiego w 
takich obszarach jak ochrona przyrody, adaptacja do zmian klimatu, transport, gospodarka odpadami oraz 
energetyka i OZE, a także uwzględnienie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.  
 
Obecnie jesteśmy na etapie realizacji cyklu debat – „okrągłych stołów” w każdym z województw, podczas 
których chcemy podjąć wspólną dyskusję nt. zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 
oraz dokumentów uszczegóławiających oraz nt. możliwości dalszego udziału pozarządowych organizacji 
ekologicznych w procesie wdrażania RPO.   
 
W Opolu taka debata odbędzie w dniu 22 marca 2016 w sali im. Znaku Rodła Centrum Szkoleniowo – 
Konferencyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole. 
Podczas debaty zaprezentowany zostanie aktualny kształt dokumentów uszczegóławiających oraz stan 
procesu wdrażania RPO dla woj. Opolskiego. Z drugiej strony liczymy na głos przedstawicieli POE  dotyczący 
postulatów partnerów społecznych.  
 
W załączeniu raport „Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 i 
dokumentach uszczegóławiających pod kątem postulatów zawartych w stanowiskach POE -  woj. 
OPOLSKIEGO”  - który niech będzie przyczynkiem do dalszych uwag i propozycji 
 
Gorąco zapraszamy i liczymy na Państwa obecność i wspólne wypracowanie dalszego udziału strony 
społecznej w procesie wdrażania RPO.  Poniżej proponowana agenda debaty 
 
Z poważaniem, 
 

Joanna Furmaga 
Prezes zarządu, Polska Zielona Sieć 

  

Krzysztof Smolnicki 
Prezes zarządu, Fundacja EkoRozwoju 

 
 
 



 

 

 

 

  
 

 
AGENDA DEBATY 

„Fundusze UE dla zrównoważonego rozwoju w regionach – woj. Opolskiego” 
22.03.2016 sala Znaku Rodła Urzędu Marszałkowskiego w Opolu 

 
  

10.45 – 11.00    Rejestracja uczestników 

11.00 – 11.15 Powitanie oraz  prezentacja projektu Fundusze Europejskie dla 
zrównoważonego rozwoju w regionach 

            11.15 – 11.45 
 

Aktualny stan prac nad Szczegółowym opisem osi Priorytetowych RPO 
- prezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  

11.45 – 12.15 Uwagi organizacji pozarządowych dotyczące Szczegółowego opisu osi 
Priorytetowych RPO - prezentacja raportu 

12.15 – 12.30 Przerwa kawowa 

             12.30 –13.30 Możliwości uwzględnienia uwag organizacji dot. SZOOP RPO oraz 
udziału przedstawicieli KM RPO w dalszych pracach nad dokumentami 
związanymi z SZOOP - dyskusja moderowana 

             13.30-  14.00 Współpraca przedstawicieli organizacji w Komitecie Monitorującym 
RPO  z organizacjami - możliwości i wypracowanie zasad - dyskusja 
moderowana 

            14.00 – 14.15 Podsumowanie 

             14.15 -  15.00    Poczęstunek i rozmowy w kuluarach  
 
 
Dla uczestników debaty przewidziano zwrot kosztów dojazdu wg. następujących zasad: 
 

Zwrot kosztów podróży jest dokonywany na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który 
organizator debaty przekazuje uczestnikom (najwygodniej w formie papierowej, przy rejestracji) – 
zwrot kosztów dojazdu samochodem do 50% kosztów kilometrówki, koszty dojazdu komunikacją 
publiczną w II kl.  - pełen zwrot.   
 


