Podsumowanie polskich konsultacji społecznych projektu programu INTERREG
EUROPA 2014-2020 i Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ)
Za ogólnoeuropejskie konsultacje publiczne projektu programu INTERREG EUROPA i
SOOŚ odpowiadała Instytucja Zarządzająca – francuski region Nord Pas de Calais.
Konsultacje ogólnoeuropejskie trwały od 10 stycznia do 22 marca 2014 roku. Uwagi można
było zgłaszać za pomocą kwestionariusza on-line, w języku angielskim.
W Polsce organizatorem konsultacji społecznych ww. dokumentów było Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju [MIiR]. Konsultacje w Polsce trwały od 31 stycznia do 7 marca
2014 roku. Uwagi można było zgłaszać w języku polskim za pomocą ministerialnej platformy
dedykowanej konsultacjom społecznym.
W okresie poprzedzającym konsultacje społeczne, od 2012 roku, MIiR ustalało pożądany
zakres tematyczny programu z polskimi władzami regionalnymi i ministerstwami
sektorowymi. Uzgodnione stanowisko było prezentowane przez MIiR w trakcie prac
międzynarodowego Komitetu Programującego INTERREG EUROPA, w skład którego
wchodzą między innymi przedstawiciele trzydziestu państw uczestniczących w programie
(UE-28, Norwegia, Szwajcaria).
Informacja na temat planowanych konsultacji społecznych została ogłoszona przez MIiR
w listopadzie 2013 roku podczas ogólnokrajowej konferencji poświęconej Europejskiej
Współpracy Terytorialnej; w grudniu 2013 roku ogłoszenie na ten temat zamieszczono w
dzienniku ogólnopolskim.
Od stycznia 2014 roku MIiR prowadziło działania informacyjne na temat konsultacji i
możliwości zgłaszania uwag w języku polskim – zwrócono się do urzędów marszałkowskich,
władz krajowych odpowiedzialnych za SOOŚ i innych właściwych podmiotów,
opublikowano informacje na stronie internetowej www.ewt.gov.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej MIiR. O trwających konsultacjach poinformowano także w trakcie
ogólnopolskiego
wydarzenia
odbywającego
się
w
styczniu
2014
roku.
Na stronie www.ewt.gov.pl udostępniono polskie wersje językowe (tłumaczenia robocze)
następujących dokumentów: projektu programu z 10 stycznia 2014 roku, streszczenia SOOŚ,
streszczenia programu oraz kwestionariusza obowiązującego w przypadku konsultacji
ogólnoeuropejskich. Zamieszczono także linki do strony internetowej programu
(www.interreg4c.eu) i obowiązujących, angielskich wersji dokumentów.
Otrzymane uwagi MIiR przetłumaczyło na język angielski i zgłosiło do programu.
Za przygotowanie odpowiedzi na uwagi otrzymane ze wszystkich państw odpowiadał
Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IVC/ EUROPA w Lille, we Francji [WST].
MIiR monitorowało stanowisko WST, szczególnie w odniesieniu do polskich uwag
i, w uzasadnionych przypadkach, podejmowało negocjacje z WST dotyczące zapisów.
Decyzja o uwzględnieniu lub odrzuceniu uwag należała do Komitetu Programującego
i została podjęta w trakcie posiedzenia w dniach 6-7 maja 2014 roku.
Podsumowanie ogólnoeuropejskich konsultacji publicznych jest dostępne na stronie
internetowej programu INTERREG IVC: http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/publicconsultation/

