
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG W RAMACH KONSULTACJI

PROGRAMU REGIONALNEGO: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAZOWSZA 2021-2027

7 września 2021 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1418/252/2021
w sprawie przyjęcia projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza
2021-2027 oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych tego dokumentu.

Uwagi i opinie do projektu Programu można przekazywać do 17 października br.

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane
kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska
26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP:
/umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
skontaktować się pisząc na adres Urzędu lub e-mail: iod@mazovia.pl.

Państwa dane osobowe:

− będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o
którym mowa wart. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz §
2 uchwały nr 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w
sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Województwa
Mazowieckiego; w celu zebrania uwag i komentarzy do projektu Programu
Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027;

− mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną
Urzędu;

− będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji –
dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu:
− prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,

żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania;

− prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana
szczególną sytuacją;

− wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/).



Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

I – DANE OSOBOWE

Wyrażam opinię jako (wybór jednej opcji):

- osoba fizyczna ☐

- przedstawiciel podmiotu publicznego ☐

- przedstawiciel podmiotu prywatnego ☐

- przedstawiciel organizacji pozarządowej ☒

Imię i nazwisko: ___________Wojciech Szymalski___________________

Nazwa instytucji (w przypadku uwag zgłaszanych w imieniu podmiotu): Fundacja Instytut na
rzecz Ekorozwoju

Adres e-mail: ___________wszymalski@gmail.com_______________________

II – CZĘŚĆ DOKUMENTU PODLEGAJĄCA KONSULTACJOM
(do każdej zgłaszanej uwagi należy wskazać priorytet programu oraz cel szczegółowy lub inną
części dokumentu, zgodnie z poniższym zestawieniem)

Strategia programu: główne wyzwania w zakresie rozwoju oraz działania
podejmowane w ramach polityki
Priorytet I – Bardziej konkurencyjne i inteligentne Mazowsze

Cel szczegółowy 1(i) rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych
oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
Cel szczegółowy 1(ii) czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw,
organizacji badawczych i instytucji publicznych
Cel szczegółowy 1(iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz
tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
Cel szczegółowy 1(iv) rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji,
transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości
Cel szczegółowy 1(v) udoskonalanie łączności cyfrowej

Priorytet II – Bardziej zielone Mazowsze
Cel szczegółowy 2(i) wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów
cieplarnianych
Cel szczegółowy 2(ii) wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE)
2018/200, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju
Cel szczegółowy 2(iv) wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania
ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z
uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
Cel szczegółowy 2(v) wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki
wodnej
Cel szczegółowy 2(vi) wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu
zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej



Cel szczegółowy 2(vii) wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności
biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie
wszelkich rodzajów zanieczyszczenia
Cel szczegółowy 2(viii) wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej

Priorytet III – Lepiej połączone Mazowsze
Cel szczegółowy 3(ii) rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany
klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej

Priorytet IV – Wyższa jakość życia na Mazowszu
Cel szczegółowy 4(ii) poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających
włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w
zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online
Cel szczegółowy 4(iii) wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności
marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w
niekorzystnej sytuacji , w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym
działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne
Cel szczegółowy 4(v) zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie
odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz
wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowe
Cel szczegółowy 4(vi) wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju
gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytet V – Aktywne zawodowo Mazowsze
Cel szczegółowy 4(a) poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla
wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza
poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych
zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej
Cel szczegółowy 4(b) modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i
przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i
odpowiednio dopasowanej pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i
kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów i mobilności
na rynku pracy
Cel szczegółowy 4(d) wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i
przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz
zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla
zdrowia

Priorytet VI – Nowoczesna i dostępna edukacja na Mazowszu
Cel szczegółowy 4(f) wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego
kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu
do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez
ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i
uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Cel szczegółowy 4(g) wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności
elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z
uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych,
lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie



potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności
zawodowej

Priorytet VII – Aktywna integracja oraz rozwój usług społecznych i zdrowotnych na
Mazowszu

Cel szczegółowy 4(h) wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania
równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności
do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji
Cel szczegółowy 4(k) zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości,
trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań
oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja
systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa
dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności
systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowe
Cel szczegółowy 4(l) wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci

Priorytet VIII – Mazowsze bliższe obywatelom
Cel szczegółowy 5(i) wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu
rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa
naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich
Cel szczegółowy 5(ii) wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu
społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego na poziomie
lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na
obszarach innych niż miejskie

Priorytety dotyczące pomocy technicznej
Priorytet IX – Pomoc techniczna (EFRR)
Priorytet X – Pomoc techniczna (EFS+)

Plan finansowy
Warunki podstawowe (Do uzupełnienia na późniejszym etapie)

Instytucje programu (Do uzupełnienia na późniejszym etapie)

Partnerstwo
Komunikacja i widoczność
Stosowanie stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych, stawek ryczałtowych i
finansowania niepowiązanego z kosztami (Do uzupełnienia na późniejszym
etapie)



III – TABELA UWAG

Po wyborze właściwego celu szczegółowego lub innej części dokumentu, proszę o uzupełnienie treści uwagi w poniższej formie:

Priory
tet/ob
szar
doku
mentu

Cel
szczegóło
wy lub
inny
rozdział
dokument
u

Nr
strony

Zapis w projekcie Programu
Regionalnego: Fundusze
Europejskie dla Mazowsza
2021-2027 do którego zgłaszane
są uwagi

Sugerowana zmiana (konkretna
propozycja nowego brzmienia
zapisu)

Uzasadnienie uwagi

2.1.2.
2

2.1.2.2.1 80 „ukierunkowana w szczególności na
przedsięwzięcia zgodne z potencjałem
regionu tj.
energetyka słoneczna, mała
energetyka wiatrowa oraz biomasa i
biogaz.”

„ukierunkowana w szczególności na
przedsięwzięcia zgodne z potencjałem
regionu tj.
energetyka słoneczna, mała
energetyka wiatrowa, geotermia oraz
biomasa i biogaz.”

Na Mazowszu dostępny jest także
potencjał geotermalny, szczególnie
w północno zachodniej jego części,
czego przykładem jest ciepłownia
geotermalna w Mszczonowie.
Warto przypomnieć, że pompy
ciepła także są wykorzystaniem
potencjału geotermalnego.



2.1.2.
3

2.1.2.3.1 85 Ponadto
zapotrzebowanie dotyczy lekkiego
sprzętu ratowniczego takiego jak:
łodzie ratownicze wraz z
przyczepkami specjalnymi, silniki
zaburtowe, pakowarki piasku, pompy
do wody zanieczyszczonej,
piły ratownicze, piły tarczowe, agregaty
prądotwórcze, zbiorniki przenośne na
wodę, detektory prądu
przemiennego, oraz do pomiaru
stężeń.

Dopisać po wymienionym zdaniu.
Preferowany będzie zakup
pojazdów i sprzętu zasilanego
energią pochodzącą ze źródeł
niskoemisyjnych (głównie w
przypadku pojazdów) oraz
zeroemisyjnych (głównie w
przypadku sprzętu przenośnego).

W opisie interwencji wymienione są
sprzęty do zakupienia na rzecz
OSP. Ze względu na jeden z
głównych celów wydatkowania
funduszy unijnych w okresie
2021-2027 należy nadać tym
zakupom pewne kryteria
ekologiczne, które wprowadza
sugerowany zapis. Na rynku są
dostępne godne zaufania
elektryczne piły, wycinarki i inny
sprzęt ratowniczy. Możliwy jest
także zakup - zamiast agregatów
prądotwórczych - przenośnych
magazynów energii elektrycznej,
np. przyczep z magazynami, do
zasilania tego typu sprzętu energią
elektryczną, a nie silnikami
spalinowymi. Wiele remiz
strażackich jest zasilanych np.
ogniwami PV i zakup sprzętu
elektrycznego pozwoli lepiej
wykorzystać produkowany w takich
miejscach prąd z OZE, z kolei
postawienie na zakup przenośnych
magazynów energii spowoduje
zyskanie przez OSP większej
niezawodności w dysponowaniu
energią elektryczną. Całość
przyczyni się do niezwiększania
emisji gazów cieplarnianych.



2.1.2.
3

2.1.2.3.1 86 „drenażu i elementów miejskiego
systemu wodnego mającego na celu
odwadnianie i
odprowadzanie wody deszczowej.”

Dopisać: drenażu i elementów
miejskiego systemu wodnego
mającego na celu odwadnianie i
odprowadzanie wody deszczowej
(jedynie jako element większych
projektów związanych z retencją wody
poza miejscem jej opadu na
powierzchnię Ziemi).

Istnieje niebezpieczeństwo, że bez
dodania takiej uwagi, miasta i
gminy będą zgłaszały projekty
polegające jedynie na drenażu i
odprowadzaniu wody deszczowej,
a nie służące retencji wody. Należy
tego efektu uniknąć, stąd
propozycja dodania takiej uwagi.

2.1.2.
5

2.1.2.4 99-10
0

Dotyczy braków we wskaźnikach
produktu i rezultatu

We wskaźnikach produktu brakuje
wskaźnika dotyczącego
ponownego wykorzystania rzeczy,
np. ilość nowych punktów napraw
zużytych rzeczy, punktów wymiany
rzeczy nieużywanych
We wskaźnikach produktu brakuje
wskaźników dotyczących
ponownego użycia rzeczy, np. ilość
(masa, objętość) rzeczy, które
zostały skierowane do ponownego
użycia i nie stały się odpadami.
Warto zwrócić także uwagę, że w
obydwu rodzajach wskaźników
brak jest osobnego uwzględnienia
zagadnienia odzysku – mowa jest
jedynie o recyklingu.

W opisie interwencji zwrócono –
słusznie – uwagę na konieczność
rozwoju oferty w zakresie
ponownego wykorzystania rzeczy
oraz ich wymiany. Wspomniano
także o rodzajach działań, które
mogą być w ramach tego typu
oferty tworzone, a więc i
dofinansowane. Jednak całkowicie
pominięto we wskaźnikach
monitorowanie tego typu
przedsięwzięć, stąd propozycja
wskaźników dotyczących tego
zagadnienia.



2.1.2.
7

2.1.2.7.1 112 Infrastruktura rowerowa i piesza
(ścieżki rowerowe, parkingi,
ogólnodostępne punkty
serwisowe, przechowalnie rowerów,
stojaki rowerowe, łączniki rowerowe
przy ślepych ulicach,
kładki, tunele, wydzielone drogi
rowerowe poza jezdnią, pasy ruchu dla
rowerów w jezdni,
kontrapasy, śluzy rowerowe w jezdni
na skrzyżowaniach, sygnalizacja dla
rowerzystów, windy i
wyciągi rowerowe);

Sugerujemy dopisanie na końcu
nawiasu „… i inne niezbędne z
punktów widzenia korzystania z
roweru lub chodzenia pieszo”.

Sugerowany katalog działań jest
szeroki, jednak jest zamknięty.
Sugerujemy pozostawienie furtki do
realizacji działań nie wymienionych
w programie, a związanych z
transportem rowerowym lub
pieszym – tego typu działania
mogą się w trakcie realizacji
programu pojawić (jako innowacje)
i mogą być w związku z tym
wątpliwości, czy mogą być
finansowane. Przykładem
niewymienionego działania jest
„stacja ładowania rowerów
elektrycznych”.

2.1.2.
7

2.1.2.7.1 112 Ograniczenie emisji z transportu
poprzez zakup maszyn/sprzętu do
czyszczenia ulic;

Ograniczenie zanieczyszczenia
powietrza pochodzącego z transportu
poprzez zakup maszyn/sprzętu do
czyszczenia ulic;

Zakup maszyn do czyszczenia ulic
nie jest ograniczeniem emisji, ale
działaniem na rzecz oczyszczenia
powietrza ze spalin lub lepszej
dyspersji zanieczyszczeń – może
sprzyjać jedynie ograniczeniu
stężenia zanieczyszczeń w
powietrzu, a nie ogranicza emisji, a
wręcz może ją zwiększać – zła
nazwa.



2.1.3 2.1.3.1 119 budowa obwodnic odciążających
miasta od ruchu samochodowego, w
szczególności
tranzytowego;

budowa obwodnic odciążających
miasta od ruchu samochodowego, w
szczególności
tranzytowego, wraz z dostosowaniem
dotychczasowych dróg
wykorzystywanych przez ruch
tranzytowy do warunków ruchu
lokalnego;

Często wyprowadzenie ruchu
tranzytowego z miasta pozostawia
w nim problem
przewymiarowanych jezdni,
niedostosowanych do
zmniejszonego ruchu drogowego,
które są niebezpieczne dla innych
użytkowników ruchu i
nieestetyczne, dlatego sugerujemy
preferowanie tego typu projektów
kompleksowych.

2.1.3 2.1.3.1 120 „Istotne znaczenie będą też miały
powiązania z siecią
TEN-T i drogami krajowymi, z
uwzględnieniem hierarchii sieci
drogowej, ryzyka popytu wzbudzonego
i
funkcji poszczególnych kategorii dróg,
tak by przeciwdziałać nadmiernemu
wzrostowi natężenia ruchu
drogowego oraz przenoszeniu podróży
np. z kolei na drogi.” oraz lista
indykatywna projektów drogowych

brak Bardzo pozytywnie odbieramy
umieszczenie zasygnalizowanej w
wymienionym zdaniu problematyki
w zakresie kryteriów wyboru
projektów do realizacji. Jednak
zwracamy od razu uwagę, że
potrzebna jest pod tym kątem
weryfikacja listy indykatywnej –
lista zawiera inwestycje, które będą
przenosić ruch drogowy w kierunku
Warszawy i mogą wywoływać ruch
wzbudzony na tym kierunku – w
tym przejęty z przewozów
kolejowych, np. Paszkowianka,
drogi wojewódzkie rozbudowywane
w Józefowie czy Pruszkowie.



2.1.3 2.1.3.1.2 126 Wskaźniki rezultatu

Sugerowany nowy wskaźnik: ilość
wypadków drogowych na mieszkańc

(województwa).

Sugerowany nowy wskaźnik: wskaźnik
ograniczenia wykluczenia
komunikacyjnego, np. skrócenie czasu
dojazdu do stolicy województwa
koleją/transportem zbiorowym.

Nowy wskaźnik: Emisja gazów
cieplarnianych z systemu
transportowego województwa
dolnosląskiego
Nowy wskaźnik: Podział zadań
przewozowych w skali województwa

W opisie kierunków działania sugeruje
się, że będą realizowane działania

dotyczące bezpieczeństwa ruchu (m.in
obwodnice), a wiec powinien pojawić s

tego typu wskaźnik.
W opisie kierunków działania sugeruje

się, że będą realizowane działania
zmniejszające wykluczenie

komunikacyjne, a wiec powinien pojaw
się tego typu wskaźnik.

Mierzenie emisji gazów cieplarnianych
powinno stać się standardem w oceni

skuteczności inwestycji, ponieważ
jednym z głównych celów realizacji

inwestycji w perspektywie finansowe
2021-2027 jest obniżenie emisji.

Obliczenie emisji dla systemu
komunikacji nie musi być zadaniem
skomplikowanym i jest możliwe do
wykonania zarówno przed jak i po

realizacji inwestycji.
Mierzenie podziału zadań
przewozowych w sytuacji, której
deklaruje się inwestycji w ograniczenie
ruchu drogowego oraz zwiększanie
atrakcyjności komunikacji publicznej
powinno być standardem mierzenie
efektu działań.


