Załącznik
do uchwały Nr 363 / 7276 / 22
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 1 marca 2022 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
(dokument przyjęty uchwałą Nr 348/6933/21 Zarządu Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2021 r.)
Termin przeprowadzonych konsultacji społecznych: 30 grudnia 2021 r. – 4 lutego 2022 r.

1. PODSTAWY PRAWNE
Zgodnie z art. 14k ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1057) do programów służących realizacji umowy
partnerstwa w zakresie polityki spójności stosuje się odpowiednio przepisy art. 19a,
który wskazuje, iż projekty programów podlegają konsultacjom z jednostkami
samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, a w
przypadku programów opracowanych przez zarządy województw – również z
Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
W art. 6 ust. 4-6 ww. ustawa wskazuje, iż konsultacje prowadzone są w terminie nie
krótszym niż 35 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji o
konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu oraz terminie i
miejscu spotkań konsultacyjnych, natomiast w terminie 30 dni od upływu terminu
konsultacji, podmiot organizujący konsultacje przygotowuje sprawozdanie z
przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do
zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem i zamieszcza je na swojej stronie
internetowej.

2. PRZEBIEG KONSULTACJI
Realizując obowiązki wynikające z ww. przepisów, Zarząd Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie uchwałą Nr 348/6933/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
przyjął projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia
2021-2027 (wersja 1.0) i przekazał do konsultacji społecznych.

2.1 Termin konsultacji
Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla
Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027) prowadzone były w okresie od dnia 30
grudnia 2021 r. do dnia 4 lutego 2022 r., tj. 37 dni.

2.2 Ogłoszenie o konsultacjach
Zarząd Województwa Podkarpackiego skierował do publicznej wiadomości
informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu FEP 2021-2027
organizując konferencję prasową w dniu 30.12.2021 r., w której wraz z Panem
Władysławem Ortylem – Marszałkiem Województwa Podkarpackiego wzięli udział
Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i
Polityki Regionalnej oraz Pan Wojciech Magnowski – Dyrektor Departamentu
Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego.
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu FEP 2021-2027, zawierające
również informację o terminie i miejscu konferencji konsultacyjnych, zamieszczono w
dniu 30.12.2022 r. na:
− stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego
www.podkarpackie.pl oraz https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zarzad2/konsultacje-spoleczne/5765-konsultacje-spoleczne-nowego-programuregionalnego,
− stronie internetowej http://www.rpo.podkarpackie.pl oraz
www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Relację internetową z konsultacji społecznych projektu FEP 2021-2027 oraz
wysłuchania publicznego zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
Przez cały okres konsultacji na ww. stronach internetowych można było zapoznać się
z projektem FEP 2021-2027.
Uwagi, opinie i wnioski do projektu FEP 2021-2027 można było składać w formie
elektronicznej lub tradycyjnej poprzez:
➢ wypełnienie formularza uwag on-line,
➢ dostarczenie wypełnionego formularza uwag na adres:
konsultacje@podkarpackie.pl
lub
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
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Konsultacje miały charakter otwarty. Do udziału w konsultacjach społecznych
projektu FEP 2021-2027, a tym samym zgłaszania ewentualnych uwag, opinii oraz
wniosków zaproszono wszystkich zainteresowanych, w tym m.in. przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, radnych województwa,
parlamentarzystów, środowisk akademickich, partnerów społecznych i
gospodarczych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne.
Prośba o zaopiniowanie projektu FEP 2021-2027 skierowana została również do
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Rady Działalności Pożytku
Publicznego Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego.
Do rozpowszechnienia informacji nt. rozpoczęcia procesu konsultacji projektu FEP
2021-2027 wraz z zaproszeniem do aktywnego w nich udziału wykorzystano również
takie kanały jak: media, strony www, poczta elektroniczna, portale społecznościowe.
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu FEP 2021-2027 zostało
rozpowszechnione m.in. za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook na
profilach:
• Podkarpackie - serwis samorządu województwa
• Fundusze Europejskie dla Podkarpacia.
Banery internetowe promujące konsultacje społeczne zamieszczone zostały na
stronach głównych regionalnych mediów przez cały okres trwania konsultacji:
− www.nowiny24.pl
− www.supernowości24.pl
− www.czytajrzeszow.pl
− www.stalowka.net
− www.hej.mielec.pl
− www.hej.rzeszow.pl
− www.krosno112.pl
− www.zycie.pl
− www.esanok.pl
− www.lesko24.pl
− www.brzozow24.pl
− www.ustrzyki24.pl
Ponadto ww. media opublikowały posty informujące o konsultacjach FEP na swoich
profilach na Facebooku.
Drogą mailową do aktywnego udziału w procesie konsultacji zaproszono m.in.:
− Wojewodę Podkarpackiego,
− Posłów, Europosłów oraz Senatorów RP reprezentujących mieszkańców
województwa,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

Radnych Województwa Podkarpackiego,
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
członków Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020,
członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
członków Rady Działalności Pożytku Publicznego,
podmioty reprezentujące organizacje pozarządowe,
reprezentantów Miejskich Obszarów Funkcjonalnych,
reprezentantów środowisk nauki, jednostek leczniczych,
partnerów społecznych i gospodarczych, przedsiębiorców, instytucji
wspierających biznes,
− beneficjentów RPO WP 2014-2020.
Informacje o konsultacjach były rozpowszechniane również wśród jednostek
podległych Samorządowi Województwa i innych podmiotów, z którymi Urząd
współpracuje.

2.3 Konferencje konsultacyjne
W toku prowadzonych konsultacji społecznych w województwie zorganizowano
4 konferencje konsultacyjne poświęcone prezentacji projektu FEP 2021-2027.
Spotkania organizowane były w formule hybrydowej i odbyły się:
− w dniu 14.01.2022 r. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym Województwa
Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa,
− w dniu 21.01.2022 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
− w dniu 24.01.2022 r. w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
− w dniu 26.01.2022 r. w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława
Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
W konferencji konsultacyjnej projektu FEP w Jasionce uczestniczyła Pani Małgorzata
Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
(która przedstawiła prezentację pt. „Program regionalny w świetle uwarunkowań
okresu 2021-2027”), jak również (w sposób zdalny) przedstawiciele Komisji
Europejskiej – Pani Cinzia Masina, Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski, Czech i
Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia
Społecznego (DG EMPL) oraz Pan Christopher Todd, Dyrektor Wydziału ds. Polski w
Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).
Trzem z pierwszych spotkań przewodniczył Pan Władysław Ortyl - Marszałek
Województwa Podkarpackiego, prezentując „Szanse Województwa Podkarpackiego
w kontekście perspektywy 2021-2027”, natomiast czwartemu Pani Ewa Draus –
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, która przedstawiła prezentację
„Wymiar terytorialny polityki regionalnej województwa podkarpackiego”.
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We wszystkich konferencjach konsultacyjnych uczestniczył ponadto Pan prof. Jacek
Szlachta z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie, który jako ekspert zewnętrzny przedstawiał aspekty dotyczące
przygotowania Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027.
Prezentacje i wystąpienia prelegentów w trakcie poszczególnych spotkań stanowiły
wstęp do dyskusji, w trakcie których uczestnicy zgłaszali swoje uwagi i propozycje do
konsultowanego projektu nowego programu regionalnego.
Przebieg poszczególnych spotkań oraz zagadnienia poruszane w ich trakcie
przedstawiono w załącznikach nr 1-4 do niniejszego sprawozdania (sprawozdania z
poszczególnych konferencji konsultacyjnych).
Osobiście w ww. spotkaniach wzięło udział 305 osób (wg list obecności), natomiast
318 osób uczestniczyło w nich za pośrednictwem platformy internetowej do
videokonferencji Zoom. Wśród uczestników znaleźli się m.in. przedstawiciele
jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, stowarzyszeń, uczelni wyższych,
jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw,
organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych oraz parlamentarzyści i osoby
fizyczne.
Wszystkie spotkania były transmitowane on-line na YouTubie wraz z tłumaczeniem
na język migowy. Transmisje udostępniono również na Facebooku.
Wszystkie konferencje zostały zapisane i są dostępne na profilu: Fundusze
Europejskie dla Podkarpacia na YouTubie, jak również na stronie internetowej
www.rpo.podkarpackie.pl, na której w zakładce Poznaj program na lata 2021-2027
udostępniono również wszystkie przedstawione i referowane przez prelegentów
podczas ww. konferencji konsultacyjnych prezentacje.
Na kanale YouTube odnotowano do tej pory łącznie ponad 2,9 tys. wyświetleń tych
spotkań. Udostępnione na Facebooku transmisje miały natomiast ok. 11 tys.
odbiorców.

2.4

Wysłuchanie publiczne

Dodatkowo w dniu 02.02.2022 r. w ramach konsultacji społecznych projektu FEP
2021-2027 zorganizowano w formie on-line wysłuchanie publiczne.
Informacja i zaproszenie do udziału w wysłuchaniu publicznym zostały umieszczone
na stronach internetowych oraz rozesłane pocztą elektroniczną (relacja internetowa z
konsultacji społecznych projektu FEP 2021-2027 oraz wysłuchania publicznego
stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania zawiera również ogłoszenie
o wysłuchaniu publicznym). Po wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza
dostępnego na stronie internetowej
https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci-2021-2027/2830-wysluchaniepubliczne można było przedstawić swoje opinie i sugestie. Wszyscy zainteresowani
mogli również śledzić na żywo transmisję na kanale YouTube z tłumaczeniem na
język migowy.
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Do tematu wysłuchania wprowadził Marszałek Władysław Ortyl, informując
równocześnie o dotychczasowym przebiegu konsultacji. W dalszej kolejności Pan
Wojciech Magnowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem
Operacyjnym UMWP omówił projekt FEP 2021-2027. Następnie swoje opinie do
projektu FEP wyrazili:
1) Elżbieta Damm - Prezes Stowarzyszenia "Mediatorzy Polscy",
2) Norbert Pruszanowski - Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji Związek
Rzemiosła Polskiego,
3) Jerzy Kustra - Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowe
Miasto" w Rzeszowie,
4) Waldemar Natoński - mieszkaniec Żołyni,
5) Marcin Dygoń - Dyrektor ds. finansów i administracji w Podkarpackim Centrum
Innowacji Sp. z o.o.,
6) Adam
Pieniążek - Wicestarosta Powiatu Dębickiego,
7) Andrzej Czernecki - Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,
8) Tomasz Rabicki - Stowarzyszenie "Innowacyjny Rozwój Turystyki, Rekreacji,
Podróży i Sportu - Region Podkarpacki".
Nagranie z wysłuchania dostępne jest na kanale YouTube pod linkiem:
https://youtu.be/SwOgR7drrqA (ponad 600 wyświetleń).
Sprawozdanie z wysłuchania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

2.5

Inne spotkania

Projekt nowego programu regionalnego FEP 2021-2027 był ponadto przedmiotem:
− sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 14.01.2022 r.,
− spotkania Podkarpackiego Komitetu Ekonomii Społecznej oraz przedstawicieli
sieci podmiotów ekonomii społecznej w dniu 18.01.2022 r. (udział 30 osób),
− konferencji regionalnej Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów
Terytorialnych w dniu 20.01.2022 r. (udział stacjonarny 55 osób oraz 84 online),
− posiedzenia Podkarpackiej Rady Innowacyjności w dniu 28.01.2022 r. (udział 36
osób),
− XII posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Podkarpackiego w dniu 28.01.2022 r. (spotkanie w formie zdalnej - udział 35
osób),
− posiedzenia Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dniu
03.02.2022 r. (32 osoby),
Projekt FEP 2021-2027 z dnia 30.12.2021r. został pozytywnie zaopiniowany przez:
− Podkarpacką Radę Innowacyjności – pozytywna opinia projektu Programu
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 zawarta w uchwale NR 1/2022
Podkarpackiej Rady Innowacyjności z dnia 28 stycznia 2022 ws. wyrażenia opinii
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na temat zwiększenia alokacji środków dla Priorytetu I w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (załącznik nr 8 do niniejszego
sprawozdania),
− Podkarpacką Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego – opinia nr 5/2022
strony pracowników i strony pracodawców Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego z dnia 03.02.2022 r. (załącznik nr 9 do niniejszego
sprawozdania),
− Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego –
uchwała Nr 1/2/2022 z dnia 04.02.2022 r. (załącznik nr 10 do niniejszego
sprawozdania),
− Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i
Środowiska KWRiST w dniu 17.02.2022 r.,
− Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 23.02.2022 r.
Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego do uwag dotyczących projektu
FEP 2021-2027 zawartych przy opiniach/uchwałach Podkarpackiej Rady
Innowacyjności, Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Rady
Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz zgłoszonych w
ramach uzgodnień z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego
przedstawiono w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania.

2.6

Zgłoszone uwagi

Łączna liczba uwag złożonych w trakcie konsultacji społecznych wyniosła 1296.
Uwagi i wnioski zostały rozpatrzone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
Z łącznej liczby uwag zgłoszonych do projektu FEP 2021-2027:
− 139 uwzględniono,
− 151 częściowo uwzględniono,
− 685 nie uwzględniono,
− 321 wyjaśniono.
Szczegółowe zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych oraz
rozstrzygnięcia w ich zakresie zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie uwag z
konsultacji społecznych projektu FEP 2021-2027.
Należy zaznaczyć, iż 30 uwag wpłynęło po terminie i nie zostały one zakwalifikowane
do ujęcia w Sprawozdaniu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu
FEP 2021-2027.
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Statystykę uwag zebranych w trakcie konsultacji w podziale na obszary / priorytety
zaprezentowano w poniższych tabelach.
Tabela 1: Liczba zgłoszonych uwag w układzie obszarów / priorytetów
Łączna liczba
zgłoszonych
uwag

Liczba uwag zgłoszonych przez podmioty1:
Obszar / priorytet

Konkurencyjna i cyfrowa
gospodarka
(obszar Priorytetu 1 - EFRR)
Energia i środowisko
(obszar Priorytetu 2 - EFRR)
Mobilność miejska
(obszar Priorytetu 3 - EFRR)
Mobilność i łączność - transport
(obszar Priorytetu 4 - EFRR)
Infrastruktura bliżej ludzi
(obszar Priorytetu 5 - EFRR)
Rozwój zrównoważony
terytorialnie
(obszar Priorytetu 6 – EFRR,
w tym Załącznik nr 1 Obszary
Strategicznej Interwencji oraz
Załącznik nr 2 Słownik definicji)
Rynek pracy
(obszar Priorytetu 7. Kapitał
ludzki gotowy do zmian - EFS+)
Edukacja
(obszar Priorytetu 7. Kapitał
ludzki gotowy do zmian - EFS+)
Włączenie i integracja społeczna
(obszar Priorytetu 7. Kapitał
ludzki gotowy do zmian - EFS+)
Edukacja
Rozwój Lokalny Kierowany
przez Społeczność (obszar
Priorytetu 8 - EFS+)
Włączenie i integracja społeczna
Rozwój Lokalny Kierowany
przez Społeczność (obszar
Priorytetu 8 - EFS+)
Pomoc techniczna
(obszar Priorytetu 9 - EFRR oraz
Priorytetu 10 - EFS+)
Uwagi horyzontalne
RAZEM

publiczne

prywatne

organizacje
pozarządowe

osoby
fizyczne

45

11

9

1

2

68

221

15

20

14

10

280

13

0

0

0

0

13

32

0

0

2

0

34

50

4

44

75

29

202

173

4

12

51

5

245

18

64

33

3

25

143

26

2

26

3

9

66

9

58

76

1

35

179

7

0

17

2

7

33

1

0

13

0

2

16

0

0

5

0

0

5

9

1

2

0

0

12

604

159

257

152

124

1296

inne

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o załącznik nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

1

Dany podmiot mógł zgłosić uwagi do różnych części / priorytetów FEP 2021-2027
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Tabela 2: Liczba zgłoszonych uwag wg statusu
Łączna
liczba
zgłoszonych
uwag

Liczba uwag wg statusu:
Obszar / priorytet

Konkurencyjna i cyfrowa
gospodarka
(obszar Priorytetu 1 - EFRR)
Energia i środowisko
(obszar Priorytetu 2 - EFRR)
Mobilność miejska
(obszar Priorytetu 3 - EFRR)
Mobilność i łączność - transport
(obszar Priorytetu 4 - EFRR)
Infrastruktura bliżej ludzi
(obszar Priorytetu 5 - EFRR)
Rozwój zrównoważony
terytorialnie
(obszar Priorytetu 6 – EFRR, w
tym Załącznik nr 1 Obszary
Strategicznej Interwencji oraz
Załącznik nr 2 Słownik definicji)
Rynek pracy
(obszar Priorytetu 7. Kapitał
ludzki gotowy do zmian - EFS+)
Edukacja
(obszar Priorytetu 7. Kapitał
ludzki gotowy do zmian - EFS+)
Włączenie i integracja społeczna
(obszar Priorytetu 7. Kapitał
ludzki gotowy do zmian - EFS+)
Edukacja
Rozwój Lokalny Kierowany
przez Społeczność (obszar
Priorytetu 8 - EFS+)
Włączenie i integracja społeczna
Rozwój Lokalny Kierowany
przez Społeczność (obszar
Priorytetu 8 - EFS+)
Pomoc techniczna
(obszar Priorytetu 9 - EFRR
oraz Priorytetu 10 - EFS+)
Uwagi horyzontalne
RAZEM

uwzględnione

częściowo
uwzględnione

nieuwzględnione

wyjaśnione

8

4

47

9

68

31

17

185

47

280

2

2

7

2

13

3

0

31

0

34

22

19

133

28

202

15

1

227

2

245

7

2

9

125

143

5

9

12

40

66

35

88

22

34

179

3

5

6

19

33

0

1

1

14

16

2

3

0

0

5

6

0

5

1

12

139

151

685

321

1296

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o załącznik nr 6 do niniejszego Sprawozdania.
Podmioty zgłaszające uwagi i propozycje zmian w zakresie projektu FEP 2021-2027
wnioskowały przede wszystkim o:
− uzupełnienie lub dostosowanie do stanu faktycznego opisów diagnostycznych,
− doprecyzowanie/przeformułowanie opisów celów szczegółowych (CS),
− rozszerzenie rodzajów działań i ujęcie w zapisach konkretnych propozycji / typów
projektów (dotyczących np. szlaków rowerowych),
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− rozszerzenie katalogu głównych grup docelowych w ramach poszczególnych celów
szczegółowych,
− rozszerzenie katalogu beneficjentów w ramach poszczególnych celów
szczegółowych,
− zwiększenia alokacji środków dla Priorytetu I w ramach FEP 2021-2027,
− utrzymania systemu dotacyjnego dla przedsiębiorców z województwa
podkarpackiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia
2021- 2027,
− umożliwienie wsparcia modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach CS 2(i),
wsparcia dla spółdzielni mieszkaniowych w CS 2(i), wsparcia dla wymiany źródeł
ciepła w budynkach indywidualnych w CS 2(i), wsparcia dla dużych przedsiębiorców
w CS 2(vi), wsparcia dla dróg powiatowych w ramach CS 3(ii),
− zastosowanie
preferencji
dla
projektów
wynikających
ze
strategii
terytorialnych/ponadlokalnych,
− ujęcie zapisów o charakterze wdrożeniowym.

Załączniki:
1. Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego projektu FEP 2021-2027 zorganizowanego w dniu
14.01.2022 r. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A
Arena w Jasionce k. Rzeszowa.
2. Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego projektu FEP 2021-2027 zorganizowanego w dniu w
21.01.2022 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
3. Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego projektu FEP2021-2027 zorganizowanego w dniu
24.01.2022 r. w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.
4. Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego projektu FEP2021-2027 zorganizowanego w dniu w
26.01.2022 r. w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w
Tarnobrzegu.
5. Sprawozdanie z wysłuchania publicznego zorganizowanego w dniu 02.02.2022 r. w ramach
konsultacji społecznych projektu EP 2021-2027.
6. Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie uwag z konsultacji
społecznych projektu FEP 2021-2027.
7. Relacja internetowa z konsultacji społecznych projektu FEP 2021-2027 oraz wysłuchania
publicznego.
8. Uchwała NR 1/2022 Podkarpackiej Rady Innowacyjności z dnia 28 stycznia 2022 ws. wyrażenia
opinii na temat zwiększenia alokacji środków dla Priorytetu I w ramach programu Fundusze
Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
9. Opinia nr 5/2022 strony pracowników i strony pracodawców Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego z dnia 03.02.2022 r.
10. Uchwała Nr 1/2/2022 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego z
dnia 04.02.2022 r.
11. Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego do uwag dotyczących projektu FEP 20212027 zawartych przy opiniach / uchwałach Podkarpackiej Rady Innowacyjności, Podkarpackiej
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Podkarpackiego oraz zgłoszonych w ramach uzgodnień z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu
Terytorialnego.
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