
 

DO-ZO.0027.33.2022 

Uchwała Nr 240/335/22 

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 15 marca 2022 r .  

w sprawie przyjęcia projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza  

2021-2027 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 2, art. 14g ust. 5 oraz art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.), art. 41 ust. 2 

pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 

1038, 1834), art. 46 ust. 1 pkt. 1 art. 51 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 

2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

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

2373, 2389) oraz art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego 

Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby 

tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania 

Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U. L 231 z 30.6.2021) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, 

zwany dalej projektem programu FEP 2021-2027, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Upoważnia się Marszałka Województwa do przedłożenia projektu programu FEP 

2021-2027 Komisji Europejskiej oraz przekazana ministrowi właściwemu ds. rozwoju 

regionalnego na potrzeby dalszych prac.  

§ 3.  

Dla projektu programu FEP 2021-2027, w ramach strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko, sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko. 

§ 4.  

Traci moc uchwała nr 197/332/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 

marca 2022 roku.  



 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego 

i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) w dniu 26 listopada 2020 r. uchwałą nr 

1101/202/20 przystąpił do opracowania regionalnego programu operacyjnego na lata 

2021-2027 w województwie pomorskim. 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia PE i Rady Nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 

2021 r.  projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-

2027) powinien zostać przekazany Komisji Europejskiej (KE) w ciągu 3 miesięcy od 

przesłania Umowy Partnerstwa (UP), tj. do 15 marca br.  

W dniu 3 marca br. uchwałą nr 197/332/22 ZWP przyjął projekt programu FEP 2021-

2027. Następnie w dniu 8 marca br. uchwałą nr 208/333/22 ZWP przyjął stanowisko 

do projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Pomorskiego (KT WP).  

Projekt programu FEP 2021-2027 przyjmowany niniejszą uchwałą uwzględnia 

przesądzenia zawarte w stanowisku ZWP do projektu KT WP.  

Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, projekt programu FEP 2021-2027 podlega procedurze strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której dla projektu programu FEP 

2021-2027 przyjętego niniejszą uchwałą sporządzona zostanie prognoza 

oddziaływania na środowisko. 

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  


