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REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU PROGRAMU REGIONALNEGO 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO 2021-2027 WRAZ Z PROGNOZĄ 

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych oraz precyzuje 

zadania i obowiązki organu inicjującego konsultacje społeczne projektu programu regionalnego  

pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko.  

2. Konsultacje społeczne projektu FEO 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko służą 

zwiększeniu partycypacji społecznej mieszkańców regionu oraz szerszemu włączeniu ich w życie 

społeczno-gospodarcze województwa. 

3. Proces konsultacji społecznych projektu FEO 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na    środowisko 

inicjuje oraz koordynuje Zarząd Województwa Opolskiego (ZWO). 

4. Przedsięwzięcia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poszczególnych etapów procesu 

konsultacji społecznych wykonuje Departament Funduszy Europejskich (DPO) Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego (UMWO). 

5. W działaniach konsultacyjnych DPO współpracuje z merytorycznymi Departamentami UMWO oraz 

podległymi jednostkami organizacyjnymi Samorządu Województwa Opolskiego (SWO). 

§ 2 

Ogólne zasady i tryb konsultacji 

1. Działania konsultacyjne dotyczące projektu FEO 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania   

na środowisko prowadzone będą z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) dialogu 

Konsultacje społeczne opierają się na dialogu. Ich podstawą jest otwartość, poszanowanie i wola 

zrozumienia odmiennych racji. 

b) powszechności 

Uczestnikami konsultacji może być każdy, kto jest zainteresowany problematyką wpływu funduszy 

europejskich na rozwój województwa, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów i instytucji 

określonych w przepisach prawa. 

c) przejrzystości i jawności 

Wszystkie przedsięwzięcia podejmowane w ramach konsultacji mają charakter jawny, a informacja 

o ich organizacji, przebiegu i efektach jest jasno komunikowana i łatwo dostępna, w tym dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

d) równości 

Wszystkie zgłoszone w terminie uwagi, wnioski i opinie są rozpatrywane na równych zasadach 

i z wykluczeniem wszelkich preferencji. 
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e) komunikacji zwrotnej 

Integralną częścią procesu konsultacji jest sporządzenie sprawozdania zawierającego zestawienie 

 zgłoszonych uwag, wniosków i opinii wraz z uzasadnieniem dla przyjętych wobec nich rozstrzygnięć. 
f) interesu społecznego 

Decyzje podejmowane na etapie rozstrzygnięć w stosunku do zgłaszanych w toku konsultacji 

postulatów mają na względzie szeroko rozumiany interes publiczny i dobro mieszkańców regionu. 

2. Działania konsultacyjne projektu FEO 2021-2027 wraz z projektem prognozy oddziaływania na  

środowisko będą prowadzone zgodnie z niżej określonymi uwarunkowaniami: 

a) W procesie organizacji i przeprowadzenia konsultacji społecznych uwzględnia się następujące akty 

prawne: 

 ustawę o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.),  

 ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 ze zm.), 

 ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 

ze zm.). 

b) Decyzję dotyczącą terminu i form przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych podejmuje 

ZWO. 

c) W procesie konsultacji społecznych zapewnia się odbiorcom konsultacji łatwy, powszechny 

i dogodny dostęp do informacji o projekcie FEO 2021-2027 oraz projekcie prognozy oddziaływania 

na  środowisko, ich treści, terminach spotkań, sposobach i miejscu przekazywania uwag i opinii oraz 

czasie trwania konsultacji. 

d) Końcowym etapem konsultacji jest przyjęcie przez ZWO sprawozdania  z konsultacji społecznych, 

zawierającego uzasadnienia dla dokonanych rozstrzygnięć w odniesieniu do zgłoszonych uwag, 

wniosków i opinii. Sprawozdania dla ww. dokumentów są jawne i przekazane do publicznej 

wiadomości. 

e) Wszystkie uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną szczegółowo przeanalizowane. Jeśli będą 

zasadne, zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach nad kształtem ostatecznej wersji projektu 

programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 oraz prognozy oddziaływania na 

środowisko. 

                § 3 

Czas trwania konsultacji 

Konsultacje projektu FEO 2021-2027 trwają nie krócej  niż 35 dni a prognozy oddziaływania na środowisko 30 

dni kalendarzowych liczonych od dnia ogłoszenia informacji o konsultacjach. 

§ 4 

Upublicznienie informacji o konsultacjach 

1. Ogłoszenie informacji o konsultacjach społecznych projektu FEO 2021-2027 wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko zamieszcza się na stronach internetowych: www.opolskie.pl, 

www.rpo.opolskie.pl, w prasie regionalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMWO. 

2. Harmonogram spotkań konsultacyjnych zamieszcza się na stronach internetowych: www.opolskie.pl, 

www.rpo.opolskie.pl. 

 

 

http://www.opolskie.pl/
http://www.rpo.opolskie.pl/
http://www.opolskie.pl/
http://www.rpo.opolskie.pl/
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                § 5 

Uczestnicy konsultacji 

1. Uczestnikami konsultacji społecznych projektu FEO 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko mogą być między innymi: 

a) jednostki samorządu terytorialnego, 

b) organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego, 

c) organy administracji rządowej, 

d) inne województwa, zwłaszcza sąsiednie, 

e) podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, takie jak: partnerzy działający na rzecz 

ochrony środowiska, organizacje pozarządowe, a także podmioty odpowiedzialne za promowanie 

włączenia społecznego, równouprawnienia płci oraz niedyskryminacji, w tym np. lokalne grupy 

działania, 

f) podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

g) związki zawodowe, 

h) inni partnerzy społeczno-gospodarczy, 

i) niezależni eksperci, 

j) instytucje kultury, 

k) szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze, 

l) samorządy studenckie i studenci, 

m) partie polityczne w regionie, 

n) radni województwa opolskiego, 

o) przedstawiciele Parlamentu RP oraz Parlamentu Europejskiego, 

p) przedstawiciele kościołów, związków wyznaniowych, wspólnot religijnych, 

q) inni przedstawiciele społeczności regionalnych (np. organizacje nieformalne działające na terenach 

miejskich i wiejskich), 

r) osoby fizyczne. 

2. Uczestnicy konsultacji podają dane umożliwiające w razie potrzeby kontakt zwrotny. 

3. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych odbywać się będzie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1). 

 

§ 6 

Uwagi, wnioski i opinie 

1. Uwagi, wnioski i opinie do projektu FEO 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy 

składać: 

a) poprzez wypełnienie elektronicznego formularza uwag dostępnego na stronach internetowych: 
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www.opolskie.pl oraz www.rpo.opolskie.pl,    

b) poprzez wypełnienie formularza w edytowalnej wersji Word oraz przesłanie go drogą 

elektroniczną na adres mailowy: konsultacjefeo2027@opolskie.pl lub za pośrednictwem 

platformy ePuap, 

c) poprzez wypełnienie formularza w edytowalnej wersji Word oraz przesłanie go drogą pocztową 

na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 lub 

Departament Funduszy Europejskich, 45-075 Opole, ul. Krakowska 38, z dopiskiem „Konsultacje 

społeczne FEO 2021-2027” lub „Konsultacje społeczne prognozy OOŚ”. 

d) ustnie do protokołu (po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem DPO) w siedzibie 

Departamentu Funduszy Europejskich przy ul. Krakowskiej 38 w Opolu (nr telefonów: 77 

5416227, 77 5416234). 

2. Uwagi, wnioski i opinie przekazane w toku konsultacji powinny wskazywać konkretne propozycje 

zmian/uzupełnień oraz zwięzłe ich uzasadnienie. 

4. Nieprzedstawienie opinii w czasie trwania konsultacji, określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4, 

oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia. 

5. W ramach prowadzonych konsultacji społecznych rozpatrywane będą wyłącznie te uwagi, wnioski, 

opinie, które zostaną zgłoszone na formularzu. 

6. Uwagi, wnioski i opinie złożone po terminie zakończenia konsultacji, określonym w ogłoszeniu, o którym 

mowa w § 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 7 

Działania konsultacyjne 

Działania konsultacyjne dotyczące projektu FEO 2021-2027 wraz z prognozą  oddziaływania na  środowisko 

mogą być realizowane w różnych formach, fakultatywnie poprzez: 

a) spotkania i konferencje, w tym organizowane w trybie zdalnym, 

b) briefingi prasowe, 

c) publikacje informacji o dokumencie i jego konsultacjach oraz transmisje z wydarzeń na stronie 

internetowej www.opolskie.pl, www.rpo.opolskie.pl, 

d) publikacje informacji i ogłoszeń w prasie regionalnej i lokalnej, w tym w mediach 

społecznościowych, 

e) spoty radiowe, 

f) posty i transmisje w mediach społecznościowych, 

g) prezentacje i materiały filmowe, 

h) newsletter kierowany do zadeklarowanych odbiorców, 

i) korespondencyjne informowanie o możliwości składania uwag, wniosków i opinii, 

j) poinformowanie dotychczasowych beneficjentów poprzez system SL 2014, 

k) inne formy debaty publicznej. 

 

§ 8 

Sprawozdanie z procesu konsultacji 

1. Po zakończeniu konsultacji społecznych projektu FEO 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, DPO w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia konsultacji sporządza 

http://www.opolskie.pl/
http://www.rpo.opolskie.pl/
mailto:konsultacjefeo2027@opolskie.pl
http://www.opolskie.pl,/
http://www.rpo.opolskie.pl/
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zbiorcze zestawienie wszystkich uwag i wniosków, celem rozpatrzenia ich przez Zarząd Województwa 

Opolskiego. 

2. ZWO przyjmuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. Sprawozdanie zawiera informację 

o sposobie ustosunkowania się ZWO do uwag, wniosków i opinii zgłoszonych w procesie konsultacji.  

3. Sprawozdanie przedstawione jest do publicznej wiadomości na stronach internetowych: 

www.opolskie.pl i www.rpo.opolskie.pl.   

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Konsultacje społeczne projektu FEO 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mają 

charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla ZWO. 

2. Konsultacje społeczne projektu FEO 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uznaje się 

za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział, czy liczbę zgłoszonych w ich 

toku uwag, wniosków i opinii, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

http://www.opolskie.pl/
http://www.rpo.opolskie.pl/

