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odpowiadając na prośbę Pana Przewodniczącego o przekazanie informacji na temat stanu prac nad 
Umową Partnerstwa w świetle wniosków złożonych w ramach konsultacji społecznych, przekazaną 
przy piśmie z dnia 27 września br. (znak RRW-015-369/13), uprzejmie przedstawiam poniższe 
wyjaśnienia. 

12 lipca 2013 roku zakończono prace nad wstępnym projektem Umowy Partnerstwa. Do końca 

września napływały uwagi w ramach szeroko zakrojonych konsultacji społecznych tego 

dokumentu. Umożliwiono zainteresowanym zgłaszanie uwag za pośrednictwem formularza 

elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Zorganizowano konferencje z udziałem przedstawicieli MRR w większości regionów. W proces 

konsultacji włączyły się także punkty działające w ramach Sieci Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich. Informacje nt. projektu Umowy Partnerstwa zostały wydrukowane 

w systemie Braille’a – dla niewidomych i niedowidzących, zaś do zapisu video konferencji 

konsultacyjnej dodano interpretację języka migowego.  W efekcie konsultacji społecznych 

otrzymano szereg uwag i komentarzy, zarówno ze strony resortów, jak i samorządów różnego 

szczebla oraz partnerów, co świadczy o dużym zainteresowaniu nową perspektywą finansową. 

Generalnie, konsultacje społeczne pokazały zrozumienie i aprobatę dla powiązania strategii 

wykorzystania funduszy europejskich z celami rozwojowymi kraju wskazanymi w Strategii 

Rozwoju Kraju do 2020, zaś na poziomie europejskim Strategią Europa 2020. Uwagi w tym 

obszarze miały głównie charakter doprecyzowujący i redakcyjny, które w dużej mierze są 

uwzględniane.  

Przeważająca część uwag odnoszących się do poszczególnych celów tematycznych była de facto 

postulatem doszczegółowienia zapisów przez wskazanie konkretnych grup beneficjentów, typów 

działań czy sektorów. Jednakże, z uwagi na fakt, że tego typu informacje są prezentowane 

na poziomie programów operacyjnych (a nawet bardziej szczegółowych dokumentów 

implementacyjnych), wiele uwag odrzucono ze stosownym wyjaśnieniem. 

Wśród uwag dotyczących systemu implementacji powtarzały się głosy w sprawie organizacji 

systemu koordynacji realizacji Umowy Partnerstwa. W kolejnej wersji projektu Umowy 

Partnerstwa planuje się przedstawienie ogólnej koncepcji takiego sytemu oraz przeprowadzenie 

w tej sprawie pogłębionej dyskusji na późniejszym etapie w celu wypracowania najbardziej 
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efektywnych mechanizmów. Uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych projektu Umowy 

Partnerstwa w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich koncentrowały się wokół kilku 

powtarzających się kwestii. Były to przede wszystkim  postulaty dotyczące źródła wparcia oraz 

umiejscowienia: budowy i remontów dróg gminnych oraz powiatowych, gospodarki wodno-

ściekowej, budowy i remontów infrastruktury wodociągowej oraz reorientacji zawodowa rolników 

i ich rodzin. Zwrócono także uwagę na braki w zapisach odnoszących się do dotychczasowych 

doświadczeń WPR oraz WPRyb.  

W MRR (ale także w MRiRW) trwa analiza wszystkich zgłoszonych uwag. Szczegółowe 

odniesienie do nich znajdzie się wkrótce na stronie internetowej MRR. Prowadzone są także 

prace nad uzgodnieniem spójnej i komplementarnej interwencji na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich ze wszystkich dostępnych źródeł finansowania (zarówno WPR, WPRyb, jak i polityki 

spójności). Ostateczne przesądzenia w tej kwestii znajdą odzwierciedlenie w nowej wersji projektu 

Umowy Partnerstwa. 

Do końca października br. planowane jest przekazanie do konsultacji z resortami i regionami 

(w ramach Zespołu Międzyresortowego ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych 

i Funduszu Spójności oraz Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju) a także właściwymi 

gremiami (Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, Rada Pożytku Publicznego) 

projektu Umowy Partnerstwa, uwzględniającego uwagi z konsultacji społecznych, jak również 

wnioski z trwającej ewaluacji ex-ante. MRR oczekuje także na uwagi Komisji Europejskiej do 

projektu Umowy, które, o ile Komisja przekaże je w możliwie niedługim terminie, także zostaną 

wzięte pod uwagę w nowej wersji dokumentu. 

Ostatnim etapem procedowania z dokumentem na poziomie krajowym będzie przekazanie go do 

akceptacji Radzie Ministrów, po czym niezwłocznie rozpoczną się formalne negocjacje z Komisją 

Europejską. Zgodnie z indykatywnym harmonogramem prac nad Umową Partnerstwa 

przekazanym Radzie Ministrów w lutym br., oficjalny projekt Umowy Partnerstwa powinien zostać 

przesłany Komisji Europejskiej w grudniu br. Termin ten determinowany jest jednak tempem prac 

legislacyjnych na poziomie unijnym. Jakiekolwiek opóźnienia w tym procesie, warunkować będą 

termin rozpoczęcia formalnych negocjacji.  

Zaawansowane są także prace nad programami operacyjnymi – instrumentami realizacji Umowy 

Partnerstwa. Na poziomie krajowym trwają konsultacje społeczne oraz ewaluacje ex-ante 

programów krajowych finansowanych w ramach polityki spójności (od września  br.: Program 

Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny 

Wiedza, Edukacja, Rozwój, oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna, od października br. - 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa). Konsultacje społeczne Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zakończono 4 października 2013 r. Do końca listopada br. 

powstaną nowe wersje w/w programów operacyjnych, uwzględniające uwagi oraz wnioski 

z ewaluacji ex-ante.  

Samorządy województw - Instytucje Zarządzające RPO pracują nad coraz bardziej 

zaawansowanymi projektami swoich programów. Projekty dokumentów są analizowane przez 

MRR pod kątem zgodności z zapisami projektu Umowy Partnerstwa, a także identyfikacji 

obszarów, które powinny zostać uspójnione we wszystkich programach regionalnych.  

W opiniowanie programów operacyjnych zostanie zaangażowany Międzyresortowy Zespół do 

spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE, zaś 

w przypadku programów krajowych także Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju. 

Akceptacja projektów programów operacyjnych odpowiednio przez Radę Ministrów lub zarządy 

województw pozwoli na rozpoczęcie formalnych negocjacji z Komisją Europejską (od początku 

2014 roku). 

 

 

Do wiadomości: 
Pan Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  


