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1. Wstęp 

Uzasadnienie do programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 zostało 

opracowane na podstawie art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity 

Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) i zawiera informacje o udziale społeczeństwa 

w postępowaniu oraz o sposobie w jaki zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 

zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 

społeczeństwa, o którym mowa w art. 39 ww. ustawy. 
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2. Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki 

sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione 

uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa 

26 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę 

Nr 1101/202/20 w sprawie przystąpienia do opracowania regionalnego programu 

operacyjnego na lata 2021-2027 w województwie pomorskim i tym samym rozpoczął 

proces przygotowywania dokumentu. 

Wymienioną wyżej uchwałą przyjęte zostały Założenia regionalnego programu 

operacyjnego, a informacja o przystąpieniu do opracowania projektu programu 

i o jego przedmiocie została ogłoszona w prasie o zasięgu regionalnym1, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. 

Z dokumentacją dotyczącą procesu opracowania regionalnego programu 

operacyjnego na lata 2021-2027, w tym z jego Założeniami, można było zapoznać 

się na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu, która podlegała 

aktualizacji wraz z postępem prac lub w sekretariacie Departamentu Rozwoju 

Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 1, Gdańsk. 

Uwagi i wnioski można było składać w terminie od 27 listopada do 18 grudnia 2020 r. 

w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w sekretariacie Departamentu Rozwoju 

Regionalnego i Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres 

e-mail: RPOWP2020@pomorskie.eu.  

W związku z udziałem społeczeństwa nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski. 

                                                 
1 Regionalny dodatek „Gazety Wyborczej” z dnia 27 listopada 2020 r. 
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