
 
Toruń, 17 czerwca 2013 roku 

 

List otwarty do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

z oburzeniem przyjęliśmy informację o sposobie tworzenia zespołu, który przygotować ma 

Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020. Urząd Marszałkowski 

zaproponował dwa dni Sejmikowi Organizacji Pozarządowych na wytypowanie 

przedstawicieli środowiska pozarządowego do pracy w „Grupie roboczej wspierającej 

przygotowanie RPO”. Podejście takie przeczy podstawowym zasadom dobrej współpracy oraz 

wskazuje jak powierzchownie ww. zespół traktują jego organizatorzy. Takie podejście 

odbieramy jako wyłącznie instrumentalne traktowanie partnerów pozarządowych.  

W naszej ocenie pośpiech w tworzeniu zespołu to dowód na niezrozumienie konieczności 

zastosowania partycypacji społecznej w planowaniu i realizacji wyzwań jakie stoją przed 

regionem kujawsko-pomorskim. Działaniom Urzędu Marszałkowskiego w przedmiotowej kwestii 

daleko do zastosowania w praktyce zasady partnerstwa, tak mocno akcentowanej w 

rozporządzeniach unijnych regulujących zasady wydatkowania funduszy strukturalnych, jak i w 

uchwale Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych ws. 

powołania Grup roboczych wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na 

lata 2014-2020.  

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych występowała dwukrotnie do Zarządu 

Województwa z prośbą o świadome, planowe i transparentne tworzenie zespołów przygotowujących 

zasady wykorzystania środków unijnych w regionie. Pierwszy raz w listopadzie 2012 roku, a drugi 

raz w porozumieniu z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych w lutym 2013 roku. Na 

pierwszy list otrzymaliśmy odpowiedź zdawkową, na drugi nie było jej wcale.  

Jako organizacje pozarządowe regionu domagamy się od Zarządu Województwa i Urzędu 

Marszałkowskiego pełnej otwartości w przygotowywaniu, realizacji, monitoringu i ewaluacji 

Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Oczekujemy 

wskazania nowego terminu zgłaszania reprezentantów do Grupy roboczej, który umożliwi 

Sejmikowi Organizacji rzetelne przeprowadzenie naboru kandydatów spośród ponad 4 tys. 

organizacji pozarządowych regionu.  

Obawiamy się, że jeżeli teraz, u progu nowej perspektywy finansowej 2014-2020 nie stać nas 

będzie w regionie na zrozumienie potrzeby partnerstwa i partycypacji oraz na ułożenie i 

zastosowanie przejrzystych zasad współpracy Samorządu Województwa z instytucjami, 

organizacjami i mieszkańcami regionu, środki wsparcia unijnego mogą nie trafić w rzeczywiste 

potrzeby mieszkańców, a nieporozumienia i niechęć do współpracy międzysektorowej będą 

narastać po stronie każdego z sektorów życia społecznego. 

 

Zarząd 
Kujawsko-Pomorskiej Federacji  

Organizacji Pozarządowych 
(-) 

 


