Zielona Góra, października 2020 r.
DIZ.VI.410.2.2020

UZASADNIENIE
Odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
zmian Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Działając zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) skierowano do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim wniosek o uzgodnienie możliwości
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
W toku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020)
dokonano jego przeglądu i na bieżąco identyfikowano potrzeby w zakresie realokacji środków
do Priorytetów Inwestycyjnych szczególnie ważnych z punktu widzenia rozwoju Województwa
Lubuskiego, również w kontekście konieczności dostosowania RPO-L2020 do obecnej sytuacji
zdrowotnej oraz społeczno-gospodarczej wywołanej pandemią wirusa SARS-CoV-2.
Z uwagi na zaistniały stan zagrożenia epidemicznego w kraju i regionie, wywołany chorobą
COVID-19, w trybie pilnym zaszła konieczność wprowadzenia zmian w treści Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zmiany mają na celu umożliwienie realizacji szeregu działań
zmierzających do złagodzenia skutków epidemii w regionie. Dotyczą one m.in. wprowadzenia możliwości
realizacji projektów w trybie pozakonkursowym obejmujących interwencję związaną z ograniczaniem
skutków epidemii choroby COVID-19. Ponadto modyfikacja zapisów jest bezpośrednio związana z
dokonanymi realokacjami, które zostały notyfikowane w kwietniu 2020 r. przez KE w trybie określonym w
I pakiecie CRII1. Zmiany finansowe, które są widoczne w tabelach finansowych wskazanych w RPO-
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CRII - Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) - zmiany w Rozporządzeniu ogólnym
1303/2013 i w Rozporządzeniu w sprawie EFRR

L2020 były przyjmowane przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Zaktualizowane zostały również
wskaźniki opisujące interwencję, na których wartości mają wpływ dokonane przesunięcia środków.
Wśród zaproponowanych zmian do treści RPO-L2020, najważniejsze dotyczą:


Zwiększenia alokacji Osi Priorytetowej 9 – Infrastruktura społeczna na działania związane
z przeciwdziałaniem skutkom pandemii SARS-CoV-2.



Zwiększenia alokacji Osi priorytetowej 6 – Regionalny rynek pracy. Podjęte działania
wynikają z podjętej decyzji o rozszerzeniu projektów dotychczas realizowanych przez
Powiatowe Urzędy Pracy w ramach RPO-L2020 z uwagi na prowadzone działania związane
z walką ze skutkami COVID-19.



Zwiększenia alokacji Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje. Celem zmian jest
wsparcie MŚP z województwa lubuskiego w przezwyciężeniu skutków ekonomicznych
związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii choroby COVID-19;



Zmniejszenia alokacji Osi Priorytetowej 3 - Gospodarka niskoemisyjna. Przesunięto środki
na działania z zakresu budownictwa pasywnego/zeroemisyjnego oraz na działania związane
z ochroną zdrowia.



Zmniejszenia alokacji Osi Priorytetowej 5 - Transport i przesunięcie ich na dodatkowe
zadania z zakresu budowy ścieżek rowerowych;
W zmianach dotyczących realokacji środków uwzględniono również potrzeby Zintegrowanych

Inwestycji Terytorialnych (ZIT) obu miast wojewódzkich, w zakresie alokacji, zgodnie z aktualnymi
potrzebami. Pakiet zmian obejmuje również uwzględnienie uwag wynikających z technicznych uzgodnień
z Komisją Europejską i Instytucją Koordynującą Umowę Partnerstwa, tj. Ministerstwem Funduszy i Polityki
Regionalnej.
Należy podkreślić, iż główne zmiany Programu wynikają z przesuwania środków pomiędzy
poszczególnymi obszarami wsparcia i są związane z reakcją na zmieniającą się sytuację zdrowotną
i społeczno-gospodarczą wywołaną chorobą COVID-19. Środki na realizację RPO – Lubuskie 2020
ogółem nie zostały zwiększone w stosunku do pierwotnie planowanych, nie włączono też dodatkowych
obszarów wsparcia, które by rozszerzały interwencję Programu.
Mając na uwadze zarówno opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim, który w piśmie z 8 września 2020 r.(znak: WZŚ.411.121.2020.DT) uzgodnił możliwość
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla projektu zmian Regionalnego
Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz stanowisko Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego wyrażone w piśmie z 21 października 2020 r. (znak: NZ.9022.346.2020.AD)

dotyczące możliwości odstąpienia od ww. oceny, jak i uwarunkowania wskazane w art. 49 Ustawy, Zarząd
Województwa Lubuskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia przedmiotowej oceny.
Przyjmując takie stanowisko uwzględniono dodatkowo, następujące przesłanki:


Dla RPO – L2020 została już przeprowadzona w 2014 roku Prognoza oddziaływania na
środowisko.



Proponowane zmiany w niewielkim stopniu modyfikują pierwotny kształt dokumentu.



Stopień, w jakim RPO – L2020 wyznacza ramy dla konkretnych przedsięwzięć, a zwłaszcza brak
odniesienia do ich lokalizacji, charakteru czy wielkości nie daje podstaw do stwierdzenia
znaczącego oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego uznano, iż charakter proponowanych zmian w zapisach RPO – L2020, które
pozostawiają niezmienionymi podstawowe założenia oraz cele wsparcia określone na etapie
programowania, pozwalają na przyjęcie stanowiska, że uzgodnienia poczynione na etapie procedury
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej dla projektu RPO – L2020 w 2014
roku pozostają aktualne.

