
Otwarte seminarium na temat 

przygotowania Programu Współpracy Transgranicznej  
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 

oraz 

strategicznej oceny jego oddziaływania na środowisko (SEA)  

 

 

Miejsce i termin seminarium: 

Centrum Kultury w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7, 48-340 Głuchołazy, Polska 

3 kwietnia 2014 r. (czwartek), w godzinach 13:00 – 16:00 

 

Agenda:  

14:00 Rozpoczęcie  

14:10 Przedstawienie celów, zakresu finansowego, tematycznego i terytorialnego 
Programu oraz stanu jego przygotowania i współpracy obu stron 

(przedstawiciel Instytucji Zarządzającej – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
RCz) 

 

14:30 Krótkie przedstawienie struktury programu operacyjnego 

(przedstawiciel autora Programu) 

 

14:50 Informacje o procedurze oceny oddziaływania PWT RCz-RP na środowisko 
i podsumowanie dotychczasowych wyników pracy zespołu SEA  

(przedstawiciel zespołu SEA) 

 

15:10 Przerwa  

15:30 Dyskusja o zakresie tematycznym Programu i jego potencjalnym wpływie na 
środowisko 

 

16:50 Wnioski, ocena, przegląd dalszych działań w ramach procedury SEA, 
harmonogram prac 

(przedstawiciel Instytucji Zarządzającej i przedstawiciel zespołu SEA) 

 

17:00 Zakończenie seminarium  

 



Podstawowe informacje o PWT RCz-RP 2014-2020 

(szczegóły na stronie internetowej http://www.cz-pl.eu/pl/nowy-okres-2014-2020.html)  

Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 
tworzy ramy instytucjonalne, finansowe i tematyczne dla wspierania współpracy polsko-
czeskiej w regionie pogranicza. Jest to kolejna edycja i kontynuacja programu z lat 2007-
2013. 

Planowany budżet Programu to ponad 226 mln EUR EFRR. Wspierane będą zarówno 
inicjatywy infrastrukturalne, jak i miękkie, o różnej skali finansowej (w ramach „dużego“ 
Programu i Funduszu Mikroprojektów). 

PWT RCz-RP 2014-2020 skupi się wokół tematów takich jak: bezpieczeństwo, 
wykorzystanie potencjału pogranicza polsko czeskiego w dziedzinie dziedzictwa naturalnego 
i kulturowego, dostępność komunikacyjna regionu, edukacja oraz współpraca instytucji 
rządowych i pozarządowych. Większość środków zostanie przeznaczona na działania 
związane z dziedzictwem naturalnym i kulturowym regionu pogranicza polsko-czeskiego oraz 
rozwojem infrastruktury drogowej. 

Obszar wsparcia to: 

• w Czechach: kraj liberecki, kraj pardubicki, kraj kralowohradecki, kraj ołomuniecki 
i kraj morawsko-śląski; 

• w Polsce: woj. dolnośląskie (podregiony: jeleniogórski i wałbrzyski, powiat 
strzeliński), woj. opolskie i woj. śląskie (podregiony: bielski i rybnicki, powiat 
pszczyński) 

 

Strategiczna ocena oddziaływania Programu Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 na środowisko (SEA)  

Zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko (nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r.), 
Program musi być oceniony pod względem jego oddziaływania na środowisko. Procedura 
SEA odbywa się zgodnie z prawodawstwem czeskim. Ze względu na to, że obszar wsparcia 
Programu obejmuje regiony przygraniczne Polski i Czech, poszczególne fazy procesu są 
przeprowadzane w taki sposób, by zapewnić równe traktowanie czeskiej i polskiej opinii 
publicznej.  

Głównym celem SEA PWT RCz-RP jest ocena sytuacji środowiskowej na obszarze wsparcia 
Programu, ocena jego oddziaływania na środowisko oraz ocena warunków realizacji 
Programu zgodnie z wymogami ochrony środowiska.  

Informacje o postępach SEA są oficjalnie publikowane za pośrednictwem Systemu 
informacyjnego Ministerstwa Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej (adres internetowy: 
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP175K).  

 

 


