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Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ------------------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Bartłomiej Zydel 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. (22) 656 63 34 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Priorytet 4 
Mobilność i łączność, 
cel szczegółowy 3 (ii) 
Rozwój i 
udoskonalenie 
zrównoważonej, 
inteligentnej i 
intermodalnej 
mobilności odpornej 
na zmianę klimatu 
na szczeblu 
krajowym , 
regionalnym i 
lokalnym, w tym 
poprawa dostępu do 
sieci TEN-T i 
mobilności 
transgranicznej; 
str. 138, 140 

W zakresie wsparcia dla inwestycji 
drogowych powinny zostać 
wskazane również inwestycje 
dotyczące dróg lokalnych. 

Rozszerzenie obszaru interwencji w 
ramach priorytetu 4 o inwestycje w 
lokalną infrastrukturę drogową 
pozwoli na kompleksowe 
rozwiązanie zidentyfikowanych 
problemów i barier rozwojowych w 
zakresie zrównoważonej mobilności. 
Uwzględnienie inwestycji 
dotyczących infrastruktury dróg 
lokalnych w projekcie programu 
regionalnego Fundusze Europejskie 
dla Podkarpacia 2021-2027 jest 
bezwzględnie konieczne w celu 
osiągnięcia zakładanych efektów                                 
tj. poprawy dostępności 
transportowej województwa i wzrost 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Zły stan techniczny dróg lokalnych i 
obiektów mostowych w ciągu tych 
dróg stanowi utrudnienie w 
zapewnieniu dostępności 
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komunikacyjnej województwa do 
istniejącej i projektowanej sieci 
układu TEN-T i dróg krajowych. 

2.  

Priorytet 5 
Infrastruktura bliżej 
ludzi, cel 
szczegółowy (ii) 
Poprawa równego 
dostępu do wysokiej 
jakości usług 
sprzyjających 
włączeniu 
społecznemu w 
zakresie kształcenia, 
szkoleń i uczenia się 
przez całe życie 
poprzez rozwój 
łatwo dostępnej 
infrastruktury, w 
tym wspieranie 
odporności w 
zakresie kształcenia i 
szkolenia na 
odległość oraz on-
line. 
s. 151, 154 

Wnosimy o uwzględnienie w zakresie 
inwestycji w infrastrukturę 
szkolnictwa zawodowego inwestycji 
w infrastrukturę placówek 
oświatowych realizujących 
kształcenie zawodowe. 

Placówki oświatowe prowadzące 
kształcenie zawodowe, a w 
szczególności kształcenie praktyczne 
nie mają przypisanych uczniów. 
Równocześnie placówki te wymagają 
ciągłych inwestycji w związku z 
szybko dezaktualizującą się bazą 
techniczno-dydaktyczną. Wskazanie 
tego rodzaju placówek w Programie 
Regionalnym Fundusze dla 
Podkarpacia na lata 2021-2027 
umożliwi im pełniejszą realizację 
zadań. 

  

 
 


