
Protokół z XII posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Podkarpackiego dnia 28 stycznia 2022 r. 

 

 Posiedzenie otworzył pan Maciej Kunysz – przewodniczący Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego. Ze względu na obostrzenia 

wynikające z panującej epidemii COVID-19, narada po raz kolejny została 

zorganizowana w trybie zdalnym. Na posiedzenie zostały zaproszone organizacje 

pozarządowe z województwa podkarpackiego w celu omówienia i skonsultowania 

założeń nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia                    

na lata 2021 -2027.  

 Głos zabrał Pan Stanisław Kruczek – członek Zarządu Województwa 

Podkarpackiego. Swoją wypowiedź zaczął od podziękowania za tak liczną obecność 

osób reprezentujących organizacje pozarządowe. Stwierdził, że ze względu                             

na aktywność na Podkarpaciu, bardzo ważny jest ich udział w konsultacjach. Prace 

nad program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia trwają już długi okres czasu. Pan 

Marszałek Kruczek podziękował Panu Maciejowi Kunyszowi, za udział w pracach 

zespołu, którego efektem jest właśnie powstanie ww. programu. Unia Europejska 

narzuciła pewne ramy programu, które trzeba było wypełnić konkretnymi zapisami. 30 

grudnia 2021 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do 

konsultacji. Pierwsze konsultacje odbyły się 14 stycznia w Rzeszowie. Kolejne miały 

miejsce w Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu. Wszystkie uwagi zbierane są do 4 lutego 

2022 r.  

  Następnie, Pan Przewodniczący poprosił o głos Pana Wojciecha 

Magnowskiego dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem 

Operacyjnym UMWP, który przedstawił prezentację na temat tworzenia programu. 

Program regionalny został przygotowany przez zespół, który został powołany przez 

zarząd WP jeszcze w 2019 roku, a rozszerzony w grudniu 2020 r. o spektrum 

partnerów – przedstawicieli strony rządowej, samorządowej, partnerów 

gospodarczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także środowisk 

naukowych. Alokacja tego programu wyniesie 2 mld 181 mln euro. Będą się składać 

na niego zarówno środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -                           

w wysokości 1 mld 634 mln euro oraz środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Plus - w wysokości 547 mln euro. Podkarpackie zajmuje tym samym 5 miejsce w kraju 

pod względem wysokości przyznanego wsparcia dla programów regionalnych. 

Porównując do perspektywy finansowej 2014-2020, region otrzyma ponad 67 mln euro 

więcej, pomimo znaczącego spadku pomocy skierowanej dla Polski. 

 W następnej części prezentacji Pan dyrektor Wojciech Magnowski przedstawił 

informacje na temat priorytetów programu. Największa alokacja środków to priorytet II 

– Energia i środowisko tj. ponad 500 mln euro. Drugi, pod względem ilości środków, 

jest priorytet VII – Kapitał ludzki gotowy do zmian, gdzie jest prawie 497 mln euro. 



Ciekawostką jest priorytet VIII – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. 

Inspiracją, w dużej mierze, były spotkania na posiedzeniach Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, która to wnioskowała o przystąpienie naszego regionu                          

do wdrażania tego instrumentu. Kolejne priorytety są związane z innowacyjnością – 

priorytet I, z transportem i komunikacją tj. Priorytet III, IV oraz V, oraz ważny Rozwój 

Zrównoważony Terytorialnie, czyli priorytet VI.  

 Pan dyrektor zaznaczył, że zgodnie z projektem FEP, organizacje pozarządowe 

wspierane będą bezpośrednio w priorytecie VII (budowanie zdolności partnerów)                    

w dwóch obszarach:  

- 4(d) (EFS+) 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. 

- 4(l) (EFS+) wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.  

Dyrektor Magnowski podkreślił również, że organizacje pozarządowe będą mogły 

ubiegać się o dofinansowanie w ramach wszystkich działań EFS z wyłączeniem tych 

obszarów, które są dedykowane konkretnym instytucjom. Następnie Pan dyrektor 

oznajmił, że zakładane jest rozszerzenie podejścia co do składu komitetu 

monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, w kontekście 

rekomendacji zwartych w badaniu „Ewaluacja realizacji zasady partnerstwa w ramach 

perspektywy 2014 – 2020” oraz skonsultowanie z wojewódzką Radą Działalności 

Pożytku Publicznego planowanych rozwiązań w zakresie kształtu komitetu 

monitorującego.  

 Następnie głos zabrał Przewodniczący RDPP WP Maciej Kunysz, który 

zaznaczył, że podkarpackie organizacje pozarządowe jako pierwsze upomniały się o 

program, a od 2018 roku Pan dyr. Wojciech Magnowski regularnie uczestniczył w 

posiedzeniach RDPP WP.  

Kolejno Pan Przewodniczący oddał głos Pani Ewie Draus – Wicemarszałek 

Województwa Podkarpackiego. Nawiązując do wypowiedzi Pana dyr. Magnowskiego, 

Pani Marszałek podkreśliła, że zarząd bardzo liczy na zaangażowanie organizacji 

pozarządowych przede wszystkim w sferze społecznej, ale również w sferze 

gospodarczej. Konsultacje oraz aktywność na nich, przełoży się na późniejsze 

działania. Dużym zadaniem RDPP jest wskazywać i aktywizować organizacje 

pozarządowe oraz ich potencjał. Wyciągając wnioski z perspektywy, która mija można 

powiedzieć, że potencjał działania organizacji pozarządowych powstał i już się utrwalił.  

 Następnie głos zabrał Pan Maciej Kunysz, rozpoczynając dyskusję na temat 

uwag do projektu programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. 

Uwagi swoje zgłosili, m.in.: 



- Pani Edyta Salnikow z Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego , 

- Pani Agnieszka Krzemień ze Stowarzyszenia CRAS, 

- Pani Kamila Michalik z Fundacji Obywatelskiej,  

- Pan Damian Zakrzewski z Niżańskiego Uniwersytetu Ludowego,  

- Pani Monika Bieniek  ze Stowarzyszenia CRAS, 

- Pani Agnieszka Pieniążek z Pro Carpathi, 

- Pan Tomasz Wasielewski – członek RDPP WP. 

Uwagi uczestników spotkania miały zostać przez nich przesłane do 

departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym przy użyciu 

formularza. Natomiast uwagi członków RDPP natomiast zostały przekazane w formie 

uchwały RDPP WP. 

Pod koniec spotkania głos ponownie zabrał dyr. Wojciech Magnowski dziękując 

za wszystkie przekazane postulaty. Wyraził również nadzieję na dalszą współpracę                 

z radą.  

Na tym protokół zakończono.  

 

  

         

 

 Maciej Kunysz 

       Przewodniczący  

        Rady Działalności Pożytku Publicznego  

   

 

 

 

 

 

 

 


		2022-02-17T17:11:15+0100
	MACIEJ KUNYSZ
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: MACIEJ KUNYSZ, PESEL: 79070117130, PZ ID: 79070117130




