
Formularz zgłaszania uwag do projektu Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w
ramach konsultacji społecznych

Lp. Zgłaszający

Część dokumentu, do
którego odnosi się uwaga
(np. tytuł rozdziału,
podrozdziału/ priorytet/ cel
szczegółowy)

Nr
strony
w
dokume
ncie

Treść uwagi (propozycja
zmian) Uzasadnienie uwagi

1.

Fundacja Instytut
na rzecz
Ekorozwoju

2(viii) wspieranie
zrównoważonej
multimodalnej mobilności
miejskiej jako
elementu transformacji w
kierunku gospodarki
zeroemisyjne

115 „W ramach celu
szczegółowego nie planuje
się wykorzystania
instrumentów finansowych.
Planowane do realizacji
projekty w ramach celu
szczegółowego będą
realizowane przez
instytucje publiczne i co do
zasady nie będą generować
dochodów/oszczędności”.
Punkt należy
przeformułować, aby
wprowadzić możliwość
zastosowania instrumentów
finansowych oraz aby
stwierdzenia w programie nie
rozmijały się ze stanem
faktycznym – szczegóły w
uzasadnieniu.

Zaproponowany w programie
zakres wsparcia umożliwia
dotowanie inwestycji, które mogą
przynosić dochód lub
oszczędności – w tym mogą być
realizowane przez podmioty
prywatne, są to w szczególności:
- energooszczędne oświetlenie
uliczne i drogowe (może być
realizowane przez spółki
energetyczne);
- rozbudowa systemów
koordynacji / integracji różnych
środków transportu (w tym
koncepcja „mobilność jako
usługa” (może być realizowane
przez prywatnych
usługodawców)
- stacje ładowania
pojazdów elektrycznych, stacje
tankowania paliw alternatywnych
(mogą być wykorzystywane w
celu uzyskania dodatkowego



dochodu poza działalnością
przewozową).
Dlatego, albo należy wprowadzić
dla wybranych typów inwestycji
wprowadzenie instrumentów
finansowych, np. ESCO dla
modernizacji oświetlenia, albo
wprowadzić w programie zapisy
blokujące uzyskanie dotacji
przez inwestycje tego typu
przynoszące dochód lub
oszczędności. Sugerujemy
raczej to pierwsze rozwiązanie,
czyli zastosowanie instrumentów
finansowych (po
przeprowadzeniu stosownych
analiz dotyczących zakresu i
formuły ich stosowania).

2.

3.

Fundacja Instytut
na rzecz
Ekorozwoju

2(viii) wspieranie
zrównoważonej
multimodalnej mobilności
miejskiej jako
elementu transformacji w
kierunku gospodarki
zeroemisyjne

115 Wskaźniki produktu.
Postulujemy dodanie
wskaźników znajdujących się
na liście WLWK: Liczba
wybudowanych obiektów
„Bike&Ride”, infrastruktura
dla paliw alternatywnych
(stacje ładowania),

Propozycje są konsekwencją
proponowanych zapisów
programu, które obecnie
dopuszczają realizacji inwestycji
w parkingi Park&Ride oraz
infrastrukturę paliw
alternatywnych.

4.
Fundacja Instytut
na rzecz
Ekorozwoju

2(viii) wspieranie
zrównoważonej

116 Wskaźniki rezultatu.
Postulujemy dodanie
wskaźników rezultatu:

Opis celu szczegółowego
zawiera działania, które będą
realizowały cele mierzone



multimodalnej mobilności
miejskiej jako
elementu transformacji w
kierunku gospodarki
zeroemisyjne

1. Podział zadań
przewozowych w transporcie
pasażerskim w największych
miastach regionu (Kraków,
Tarnów, Nowy Sącz etc).
2. Ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych z
transportu pasażerskiego.
(wartość sumaryczna dla
zrealizowanych projektów)
3. Wskaźnik
bezpieczeństwa ruchu
drogowego, np. ilość ofiar
wypadków drogowych na
1000 mieszkańców regionu
lub wybranych największych
miast regionu.

proponowanymi wskaźnikami. W
szczególności należy wskazać
na następujące zapisy:
- ograniczanie indywidualnego
ruchu zmotoryzowanego w
centrach miast, a w
szczególności „Celem wsparcia
w tym obszarze jest dalszy
rozwój nowoczesnego, zero- i
niskoemisyjnego transportu
miejskiego zachęcającego do
rezygnacji z korzystania z
samochodów osobowych” –
obecnie wpisane w program
wskaźniki nie mierzą tego celu!
- nabycie nowego
zeroemisyjnego lub
niskoemisyjnego taboru
autobusowego oraz inne
inwestycje przyczyniające się do
redukcji emisji
- wyposażenie
dróg i ulic w niezbędne obiekty i
urządzenia drogowe służące
bezpieczeństwu
ruchu pojazdów transportu
publicznego

5.
Fundacja Instytut
na rzecz
Ekorozwoju

2(viii) wspieranie
zrównoważonej

116 Nie wiemy, dlaczego w
programie nie zostały
określone grupy

Organizacje pozarządowe mogą
w szczególności realizować
projekty w zakresie: działania



multimodalnej mobilności
miejskiej jako
elementu transformacji w
kierunku gospodarki
zeroemisyjne

beneficjentów, które mogą
ubiegać się o dofinansowanie
– w innych regionalnych FE
takie zapisy są stosowane.
Nawet jeśli nie będą takie
zapisy wstawione do
programu (ale np. do
dokumentów bardziej
szczegółowych), postulujemy
w zakresie tego celu
wskazanie jako beneficjentów
m.in. organizacji
pozarządowych.

informacyjno-promocyjne i
edukacyjne promujące transport
zbiorowy lub
indywidualny niezmotoryzowany
i bezpieczeństwo ruchu w
transporcie publicznym.
Realizacja ta może być
samodzielna lub jako partner w
projekcie, więc organizacje
pozarządowe mogłyby być
beneficjentami środków UE z FE.

6.

Fundacja Instytut
na rzecz
Ekorozwoju

3(ii) rozwój i
udoskonalanie
zrównoważonej, odpornej
na zmiany klimatu,
inteligentnej i
intermodalnej mobilności
na poziomie krajowym,
regionalnym i
lokalnym, w tym poprawę
dostępu do TEN-T oraz
mobilności transgranicznej

118 „budowa, przebudowa dróg
wojewódzkich, w tym również
obwodnic” – sugerujemy
dopisanie warunku dot.
obwodnic: Obwodnice będą
mogły być finansowane tylk o
wraz z dostosowaniem
dotychczasowych dróg
wykorzystywanych przez ruch
tranzytowy do warunków
ruchu lokalnego;

Często budowa obwodnicy
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.

7.

Fundacja Instytut
na rzecz
Ekorozwoju

3(ii) rozwój i
udoskonalanie
zrównoważonej, odpornej
na zmiany klimatu,
inteligentnej i
intermodalnej mobilności

119 wsparcie dla inwestycji w
infrastrukturę istniejących
lotnisk aeroklubowych
celem ich dostosowania do
ruchu biznesowego. –
wnioskujemy o wykreślenie

Transport lotniczy otrzymał duże
wsparcie finansowe w okresie
2007-2013 i dziś pozostał z
wieloma aktywami osieroconymi
(lotniska regionalne). Inwestycja
w lotniska lokalne w celu



na poziomie krajowym,
regionalnym i
lokalnym, w tym poprawę
dostępu do TEN-T oraz
mobilności transgranicznej

wsparcia dla tego typu
projektów

dostosowania ich do ruchu
biznesowego nie spełnia
kryteriów zrównoważonej
mobilności (dofinansowuje
najmniej ekologiczny środek
transportu pasażerskiego –
lotnictwo) oraz faworyzuje
bogatsze grupy społeczne
(biznes) względem grup
uboższych. Ponadto tak opisana
inwestycja prawdopodobnie jest
możliwa do realizacji bez
wsparcia ze środków
publicznych, ponieważ dotyczy z
założenia klientów bogatych,
których stać na tego typu
luksusowe usługi.

8.

Fundacja Instytut
na rzecz
Ekorozwoju

3(ii) rozwój i
udoskonalanie
zrównoważonej, odpornej
na zmiany klimatu,
inteligentnej i
intermodalnej mobilności
na poziomie krajowym,
regionalnym i
lokalnym, w tym poprawę
dostępu do TEN-T oraz
mobilności transgranicznej

119 Regionalny transport
kolejowy oraz publiczny
transport pozamiejski.
Wnioskujemy o dodanie
zapisu: budowa linii
kolejowych na potrzeby
regionalnego transportu
pasażerskiego

Nie wiemy czy przez niedopatrzenie
czy celowo nie znalazł się taki zapis
w programie, tymczasem w planie
finansowym przypisano 10000000
EUR na realizację inwestycji o
kodzie 095, czyli „Nowo
wybudowane lub rozbudowane linie
kolejowe – sieć bazowa TEN-T”.
Niezależnie od tego projekt
programu zawiera relatywnie
najwyższy wśród innych FE
wskaźnik finansowania dróg, w
stosunku do kolei. Przykładem



pozytywnym w tym zakresie jest
Województwo Dolnośląskie, gdzie
w FE planowane jest realizowanie
liczne rewitalizacje linii kolejowych
dla celów transportu regionalnego.
W województwie małopolskim też
są linie, które takiej rewitalizacji i
integracji z innymi środkami
transportu są warte, np.
Rabka-Zdrój-Limanowa-Nowy Sącz
czy Muszyna-Leluchów. Postulujemy
ponowne rozważenie ich realizacji
w programie.

9.

Fundacja Instytut
na rzecz
Ekorozwoju

3(ii) rozwój i
udoskonalanie
zrównoważonej, odpornej
na zmiany klimatu,
inteligentnej i
intermodalnej mobilności
na poziomie krajowym,
regionalnym i
lokalnym, w tym poprawę
dostępu do TEN-T oraz
mobilności transgranicznej

121 Wskaźniki produktu: Dodanie
nowego wskaźnika: Liczba
wspartych zintegrowanych
węzłów przesiadkowych

Program zawiera dużą ilość
środków przeznaczoną na
wydatki o kodzie 107, czyli:
„Transport multimodalny
(TEN-T)”, co prawdopodobnie
oznacza wydatkowanie środków
na tworzenie lub rozbudowa
rozwiązań integrujących usługi
transportowe w
regionie różnych rodzajów
transportu zbiorowego lub gałęzi
transportu
zbiorowego, czyli w istocie
zintegrowanych węzłów
przesiadkowych. Rozsądne
będzie więc zastosowanie
proponowanego wskaźnika



produktu, który w dodatku
znajduje się na liście WLWK.

10.

Fundacja Instytut
na rzecz
Ekorozwoju

3(ii) rozwój i
udoskonalanie
zrównoważonej, odpornej
na zmiany klimatu,
inteligentnej i
intermodalnej mobilności
na poziomie krajowym,
regionalnym i
lokalnym, w tym poprawę
dostępu do TEN-T oraz
mobilności transgranicznej

121 Wskaźniki rezultatu: Dodanie
wskaźników rezultatu:
1. Liczba osób
korzystających z
zakupionego lub
zmodernizowanego
kolejowego taboru
pasażerskiego w ciągu roku
(znajduje się na liście WLWK)
2. Oszczędność czasu dzięki
nowej lub zmodernizowanej
infrastrukturze drogowej
(znajduje się na liście WLWK)
3. Ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych z
transportu pasażerskiego.
(wartość sumaryczna dla
zrealizowanych projektów)
4. Wskaźnik
bezpieczeństwa ruchu
drogowego, np. ilość ofiar
wypadków drogowych na
1000 mieszkańców regionu.

Opis celu szczegółowego zawiera
działania, które będą realizowały cele
mierzone proponowanymi
wskaźnikami. W szczególności należy
wskazać na zapisy umożliwiające:

1. Zakup kolejowego taboru
pasażerskiego

2. Realizację inwestycji w nową i
zmodernizowaną
infrastrukturę drogową

3. Zakupy taboru o ograniczonej
emisji spalin

4. Budowę urządzeń
bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

Ponadto obecnie cel zawiera tylko
jeden wskaźnik rezultatu dotyczący
wyłącznie inwestycji drogowych nie
dający żadnej szansy ocenić, czy
zrealizowane inwestycje przyniosły
poprawę w zakresie zrównoważonego
transportu, a jedynie mierzący wzrost
przewozów. A przecież celem tych
inwestycji jest „[…]rozwój
infrastruktury transportowej […]
przyczyniającej się przy tym do
ograniczenia negatywnego wpływu na



środowisko” – obecnie ten aspekt nie
jest mierzony w programie.

11.

Fundacja Instytut
na rzecz
Ekorozwoju

3(ii) rozwój i
udoskonalanie
zrównoważonej, odpornej
na zmiany klimatu,
inteligentnej i
intermodalnej mobilności
na poziomie krajowym,
regionalnym i
lokalnym, w tym poprawę
dostępu do TEN-T oraz
mobilności transgranicznej

121 W ramach cel szczegółowego
nie planuje się wykorzystania
instrumentów
finansowych. Planowane do
realizacji projekty w ramach
celu szczegółowego będą
realizowane przez instytucje
publiczne i co do zasady nie
będą generować
dochodów/oszczędności.
Proponujemy ponowne
rozważenie zastosowania
instrumentów finansowych w
programie, zwłaszcza, że nie
wszystkie proponowane
inwestycje muszą być
realizowane przez podmiotu
publiczne – więcej w
uzasadnieniu.

Nabywanie przyjaznego środowisku
taboru na potrzeby publicznego
transportu pozamiejskiego może być
realizowane także przez prywatne
firmy przewozowe, np.
podwykonawców usług przewozowych
lub po prostu usługodawców
prywatnych. Usługi transportu
publicznego realizowane są w
województwie małopolskim często w
formule opłacalnej finansowo dla
przewoźnika i być może należy
rozważyć zastosowanie w tym zakresie
instrumentów wsparcia. W
szczególności warto zaznaczyć, że
przewoźnicy prywatni dysponują
często mniej ekologicznym taborem niż
przewoźnicy publiczni i wymiana
taboru przewoźników prywatnych
mogłaby przynieść większe korzyści
ekologiczne niż dalsza wymiana taboru
wyłącznie przewoźników publicznych.

Jeśli zdecydują się Państwo pozostawić
w FE inwestycje w transport lotniczy, to
zdecydowanie tego typu inwestycje
(potencjalnie rentowne rynkowo)



powinny być raczej wsparte za pomocą
instrumentów finansowych, a nie
dotacji. W dodatku tego typu
inwestycje prawie na pewno będą
realizowane przez inwestorów
prywatnych.

12.

Oświadczam, iż mam świadomość, że podanie danych osobowych w formularzu zgłaszania uwag do projektu Programu Regionalnego Fundusze
Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach konsultacji społecznych jest różnoznaczne z wyrażaniem przeze mnie zgody na przetwarzanie
moich danych osobowych.

Klauzula informacyjna
Podanie danych osobowych w formularzu nie jest obowiązkowe, jeśli jednak Pani/Pan poda dane osobowe, to informujemy, że:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie 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 – RODO informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres

do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa

Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email: iodo@umwm.malopolska.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania uwag i komentarzy do projektu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 tj.

w celu wypełnienia obowiązku prawnego określonego w przepisach ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu zebrania uwag i komentarzy do projektu Fundusze Europejskie

dla Małopolski 2021-2027 – tj. zgodnie z udzieloną zgodą (tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego określonego w przepisach ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju -  przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu). Brak jest konsekwencji niewyrażenia zgody tj. nie ma
obowiązku podawania danych osobowych w formularzu.

5. Zgoda w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych  może zostać wycofana w każdej chwili. Oświadczenie o cofnięciu zgodny, należy przesłać na adres:
sekretariat.zpo@umwm.malopolska.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu archiwizacyjnego (zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej niż
10 lat) lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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