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1. Informacje ogólne na temat konsultacji
1.1 Podstawy prawne
Zgodnie z art. 8 rozporządzenia Unii Europejskiej (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r.1
(rozporządzenie ogólne) w zakresie wykorzystania funduszy UE państwa członkowskie są
zobligowane do partnerstwa z:
a) władzami regionalnymi, lokalnymi i miejskimi oraz innymi instytucjami publicznymi;
b) partnerami gospodarczymi i społecznymi;
c) właściwymi podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, takimi jak:
partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty
odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw
osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji;
d) w stosownych przypadkach – organizacjami badawczymi i uniwersytetami.
Dlatego też, oraz zgodnie z poniższymi dokumentami polskimi, projekt programu Interreg
Czechy – Polska 2021-2027 (Program) skierowano do konsultacji publicznych, uzgodnień i
opiniowania w Polsce.
Podstawy prawne konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania:
▪

Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1057) oraz

▪

Wytyczne w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych zgodnie z § 35 ust. 1,
§ 36 ust. 1 i § 38 ust. 1 oraz ust. 2 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października
2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów.
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na
rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby
tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wspa rcia
Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej
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1.2 Forma i zasady konsultacji
Konsultacje składały się z:
•

konsultacji publicznych, w trakcie których społeczeństwo, przedstawiciele różnych
organizacji gospodarczych i społecznych, w tym Rada Działalności Pożytku
Publicznego mogli zgłaszać uwagi do projektu Programu,

•

uzgodnień z Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej oraz

•

opiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Komitet ds.
Umowy Partnerstwa.

Przyjęto następującą formę zapewnienia zasady partnerstwa konsultacji publicznych
projektu Programu:
▪

minimum 21 dniowy czas trwania konsultacji publicznych;

▪

podanie do publicznej wiadomości informacji o przebiegu konsultacji publicznych;

▪

zgłaszanie uwag za pośrednictwem elektronicznego formularza oraz podczas
spotkania konsultacyjnego.

Informację o konsultacjach publicznych wraz z zaproszeniem do uczestnictwa
rozpowszechniono poprzez ogłoszenia na stronach internetowych (załącznik nr 1):
▪

Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR):
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/konsultacje-programu-interreg-czechypolska-2021-2027

▪

Funduszy Europejskich/Europejska Współpraca Terytorialna:
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/konsultacje-programu-interreg-czechypolska-2021-2027

▪

Programu współpracy transgranicznej Interreg Czechy – Polska 2014-2020:
https://www.cz-pl.eu/

Dodatkowo drogą elektroniczną, do ponad 75 adresatów partnerów społecznych i
gospodarczych, a także potencjalnych beneficjentów przyszłego Programu wysłano
informację o uruchomieniu konsultacji.
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W celu zapewnienia udziału regionów w przygotowywaniu Programu zaproszenie do udziału
w konsultacjach przekazano także do:
▪

polskich członków Komitetu Monitorującego Programu oraz

▪

polskich członków Grupy Roboczej.

Konsultacje projektu Programu trwały 22 dni, tj. od 25 listopada do 16 grudnia 2021 r.
i przebiegały z poszanowaniem Siedmiu Zasad Konsultacji.
Uwagi można było składać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłaszania uwag
(w formie on-line) lub przekazać w formie ustnej w trakcie webinarium – konferencji
konsultacyjnej, która odbyła się on-line 3 grudnia 2021 r.
Po stronie czeskiej projekt Programu został opublikowany wraz z dokumentem Prognoza
oddziaływania koncepcji na środowisko - program Interreg Czechy — Polska 2021-2027
(SEA), który jest wynikiem strategicznej oceny oddziaływania programu na środowisko.

1.3 Cel i zakres projektu Programu przedstawionego do konsultacji
publicznych
Konsultacje publiczne projektu Programu miały na celu zebranie i ocenienie opinii oraz uwag
dotyczących projektu Programu. W konsultacjach mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani
przyszłą współpracą pomiędzy Polską a Czechami:
▪

beneficjenci dotychczasowych edycji programu współpracy transgranicznej Czechy —
Polska oraz potencjalni beneficjenci,

▪

przedstawiciele władz państwowych i samorządów terytorialnych oraz ich jednostek,

▪

przedstawiciele organizacji pozarządowych,

▪

przedstawiciele uczelni wyższych i szkół, jednostek badawczo-rozwojowych,

▪

przedsiębiorcy,

▪

przedstawiciele euroregionów i europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej,

▪

przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych, a także

▪

osoby fizyczne.
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Projekt Programu poddano konsultacjom publicznym w całości.
Do konsultacji publicznych skierowano projekt Programu przyjęty przez Grupę Roboczą
ds. przygotowania programu czesko-polskiej współpracy transgranicznej w okresie 2021–
2027 (GR). W skład GR wchodzą przedstawiciele z obu stron granicy: regionów,
euroregionów, wojewodów, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej, partnerzy
społeczni i gospodarczy oraz reprezentujący społeczeństwo obywatelskie. Pracami GR kieruje
czeskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z polskim Ministerstwem
Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt Programu GR zaakceptowała 22 lipca 2021 r.
Dzięki konsultacjom wprowadzono do projektu Programu zmiany i uzupełnienia.
Pod względem formalnym zapisy projektu Programu opracowano na podstawie wzoru
formularza dla programów Interreg stanowiącego załącznik do rozporządzenia Interreg2.

2. Przebieg i wynik konsultacji
Konsultacje przeprowadzono na poziomie międzynarodowym (czesko-polskim), krajowym
i regionalnym w następujących formach:
▪

spotkania GR

▪

konsultacje publiczne, uzgadnianie i opiniowanie

▪

konferencja konsultacyjna – webinarium (on-line)

▪

konsultacje prognozy oddziaływania na środowisko

▪

inne formy.

2.1 Spotkania Grupy Roboczej
Zadaniem GR jest aktywny i merytoryczny udział w przygotowaniu projektu Programu.
Pierwsze spotkanie GR odbyło się w 25 kwietnia 2019 r. Od tego czasu, do chwili rozpoczęcia
konsultacji publicznych Programu GR spotykała się 8 razy. GR wykonała następujące prace:

2

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych
dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz instrumentów finansowania zewnętrznego”.
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▪

zebrała dane do opracowania projektu Programu, w postaci m.in.: analizy społeczno–
ekonomicznej czesko-polskiego pogranicza, spotkań fokusowych, badania
zainteresowania tematami przyszłej współpracy wśród potencjalnych beneficjentów,
ewaluacji wybranych aspektów wdrażania Programu w latach 2014–2020,

▪

ustaliła tematy i cele współpracy na lata 2021–2027,

▪

ustaliła budżet nowego Programu w podziale na tematy współpracy,

▪

opracowała projekt nowego Programu.

2.2 Konsultacje publiczne
Statystyka zgłoszonych uwag
W konsultacjach publicznych zgłoszono 56 uwag. Uwagi zgłosili przedstawiciele:
▪

administracji publicznej – 11 uwag,

▪

jednostek samorządu terytorialnego – 11 uwag,

▪

organizacji pozarządowych – 2 uwagi,

▪

innych podmiotów – 25 uwag,

▪

uczelni wyższych – 5 uwag,

▪

instytucji systemu bezpieczeństwa – 2 uwagi.

Najwięcej uwag zgłoszono do:
▪

części opisowej Programu (rozdz. 1.2), tj. do charakterystyki pogranicza w różnych
dziedzinach życia społeczno-gospodarczego i wyzwań dla tego obszaru oraz

▪

priorytetu 1. Zintegrowany system ratownictwa i środowisko.

Szczegółowa statystyka zgłoszonych uwag do poszczególnych rozdziałów Programu:
▪

1.2. Wspólna strategia Programu - 19 uwag,

▪

1.3. Uzasadnienie wybranych celów polityki oraz celów specyficznych - 5 uwag

▪

2. Priorytety (w odniesieniu do wszystkich priorytetów) - 2 uwagi
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▪

2.1. Priorytet 1 – Zintegrowany system ratownictwa i środowisko - wspieranie
przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami
żywiołowymi i katastrofami - 11 uwag,

▪

2.1. Priorytet 1 – Zintegrowany system ratownictwa i środowisko - wzmacnianie
ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej
infrastruktury - 7 uwag

▪

2.2. Priorytet 2 – Turystyka - 5 uwag,

▪

2.3. Priorytet 3 – Transport - 3 uwagi,

▪

2.4. Priorytet 4 - Współpraca instytucji i mieszkańców - Budowanie wzajemnego
zaufania - 1 uwaga,

▪

2.4. Priorytet 4 - Współpraca instytucji i mieszkańców - Zwiększanie sprawności
administracji publicznej - 1 uwaga,

▪

2.5. Priorytet 5 - Przedsiębiorczość - 1 uwaga,

▪

Załączniki – 1 uwaga.

Zakres tematyczny zgłoszonych uwag
▪

Do części strategicznej opisu programu (rozdz. 1.2) zgłoszono, aby: zaktualizować
dane statystyczne, uzupełnić informacje w części opisującej komplementarność i
synergię z innymi programami, zmienić niektóre sformułowania zawarte w tekście.

▪

Zgłoszono uzupełnienia do treści, która dotyczy uzasadnienia wyboru celów
tematycznych (tabela 1.3) – uwagi dotyczyły głównie priorytetu 1.

▪

Do priorytetu 1. w zakresie zintegrowanego systemu ratownictwa zgłoszono uwagi,
aby uwzględnić w opisie działań jednostki pogotowia ratunkowego, lasy państwowe,
oraz w zakresie szkoleń rozszerzenie ich o naukę języków angielskiego i niemieckiego ,
a także doskonalenie kompetencji miękkich.
W uwagach do tego samego priorytetu wskazano także, że działanie, którego istotą
jest modernizacja/zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do zapobiegania i
eliminacji skutków zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi powinno być
zawężone. Według uwag działanie to powinny realizować jednostki, w których
istnieje faktyczna współpraca operacyjna po obu stronach granicy. Powinno ono
także obejmować wspólne interwencje, ćwiczenia, szkolenia, staże eksperckie.
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▪

Do priorytetu 1. dotyczącego bioróżnorodności oraz zielonej infrastruktury zgłoszono
propozycje zarówno rozszerzenia, jak i uszczegółowienia działań. Nowe zgłoszone
działanie to edukacja społeczności lokalnej na temat ochrony i odtwarzania lasów.
Propozycje uszczegółowienia odnosiły się natomiast do tego, aby wskazać na
działania polegające na ochronie gatunków rodzimych oraz zwalczaniu gatunków
inwazyjnych.

▪

Do priorytetu 2. Turystyka uwagi dotyczyły głównie działania związanego z trasami
rowerowymi. Zgłaszający uwagę zaproponowali, aby rozwój turystyki prowadzony był
w sposób przemyślany, bez nadmiernej ingerencji w środowisko przyrodnicze. Inna
instytucja zgłosiła, aby ścieżki i trasy rowerowe mogły być realizowane także na
podstawie koncepcji regionalnych, a nie tylko transgranicznych.

▪

Do priorytetu 3. Transport w uwagach zaproponowano dopisanie nowych typów
działań. Są to:
o tworzenie systemowych rozwiązań ułatwiających dojazd do stacji kolejowych
rowerem oraz ułatwienia dla rowerzystów (transport / peron) na samych
obiektach,
o wsparcie nowoczesnego transportu, w tym m.in. elektromobilności oraz
napędów wodorowych.

▪

Uwagi do priorytetów 4. i 5. dotyczyły uzupełnienia katalogu grup docelowych oraz
korekt językowych.

▪

Uwagi dotyczące powiększenia katalogu grup docelowych odnosiły się do kilku
priorytetów. Zgłoszono, aby dodać: organy zarządzające stanem środowiska,
podmioty zarządzające lasami, prywatnych właścicieli lasów, podmioty zarządzające
zabytkami, uczelnie wyższe.

Szczegółowy wykaz zgłoszonych w konsultacjach publicznych uwag wraz ze sposobem
odniesienia się do nich i uzasadnieniem znajduje się w załączniku nr 2.
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2.3 Uzgadnianie Programu z członkami Rady Ministrów Rzeczpospolitej
Polskiej oraz opiniowanie z innymi organami i instytucjami
państwowymi
Równolegle z konsultacjami publicznymi prowadzone były uzgadniania Programu z członkami
Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej (konsultacje międzyresortowe) oraz trwało
opiniowanie z Komitetem do spraw Umowy Partnerstwa oraz UOKiK.
Statystyka zgłoszonych uwag
W trakcie konsultacji międzyresortowych zgłoszono 33 uwagi. Uwagi zgłosiły:
▪

Ministerstwo Finansów – 2 uwagi,

▪

Ministerstwo Infrastruktury – 10 uwag,

▪

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w tym jednostki podległe ministerstwu – 16
uwag,

▪

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 5 uwag.

Najwięcej uwag zgłoszono do części opisowej Programu (rozdz. 1.2), tj. do charakterystyki
pogranicza w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego i wyzwań dla tego obszaru.
Szczegółowa statystyka zgłoszonych uwag do poszczególnych rozdziałów Programu:
▪

1.2. Wspólna strategia Programu - 17 uwag,

▪

1.3. Uzasadnienie wybranych celów polityki oraz celów specyficznych - 1 uwaga,

▪

2.1. Priorytet 1 – Zintegrowany system ratownictwa i środowisko - 5 uwag,

▪

2.2. Priorytet 2 – Turystyka - 1 uwaga,

▪

2.3. Priorytet 3 – Transport - 5 uwag,

▪

3.2 Łączne środki finansowe w podziale na poszczególne fundusze oraz
współfinansowanie krajowe – 1 uwaga.

▪

7.1. Instytucje programu - 1 uwaga.

▪

Uwagi ogólne do treści całego dokumentu – 2.

Zakres tematyczny zgłoszonych uwag
▪

Do rozdziału 1.2 Strategia zgłoszono, aby w opisie programu uwzględnić wpływ
sektorów rolnego i rolno-spożywczego dla rozwoju regionu, biogospodarki, a także
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potencjał tych sektorów dla rozwoju turystyki.
Zgłoszono korekty i uzupełnienia do opisu połączeń kolejowych między Polską a
Czechami. Podniesiono, aby w odniesieniu do transportu uzupełnić listę "Główne
wyzwania" o analizę potrzeb i możliwości wznowienia funkcjonowania kolejowych
przejść granicznych, których nie ma w opisie. Zwrócono uwagę, że kwota alokacji na
modernizację linii kolejowych jest stosunkowa niska wobec budżetu przeznaczonego
na infrastrukturę drogową. Natomiast wskaźnik produktu dotyczący linii kolejowych,
w nawiązaniu do założonej alokacji, jest przeszacowany ze względu na wysokie koszty
tego rodzaju działań.
Do opisu Komplementarność i synergia z innymi formami wsparcia uwaga dotyczyła
uzupełnienia informacji o sposobie koordynacji między programami na poziomie
unijnym.
▪

W priorytecie 3. Transport w uwagach wskazano żeby:
o dodać nowe działanie – budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych i
stacji tankowania wodoru,
o objąć działaniami nie tylko odcinki bezpośrednio przechodzące przez granice,
ale również różne fragmenty linii kolejowych prowadzących do granicy,
o podkreślić w treści programu znaczenie jednostek samorządu terytorialnego
jako organizatorów kolejowych przewozów o charakterze regionalnym,
o powiązać działania ze wskaźnikiem dotyczącym organizacji współpracujących
ponad granicami.

▪

Do rozdziału 3 Plan finansowy zgłoszono uwagę, że brak jest informacji o środkach
zaplanowanych w ramach współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

▪

W niektórych uwagach wskazano na potrzebę: aktualizacji danych statystycznych,
doprecyzowania i uspójnienia w tekście terminologii i sformułowań.

Szczegółowy wykaz uwag zgłoszonych w trakcie uzgadniania Programu z członkami Rady
Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej wraz ze sposobem odniesienia się do nich
i uzasadnieniem znajduje się w załączniku nr 3.
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2.4 Konferencja konsultacyjna – webinarium
Konferencja konsultacyjna – webinarium projektu Programu była elementem
uzupełniającym konsultacje publiczne i była prowadzona w formule on-line za
pośrednictwem strony internetowej. W konferencji mogła wziąć udział każda osoba, po
wcześniejszym zarejestrowaniu. Konferencja odbyła się 3 grudnia 2021 r. Do udziału
w konferencji zgłosiło się 56 osób z różnych instytucji, urzędów i organizacji. Zgłosili się
przedstawiciele:
▪

urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów miast i urzędów gmin,

▪

powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej,

▪

Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,

▪

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i Kluczbork,

▪

jednostek pogotowia ratunkowego,

▪

uniwersytetów - Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach,

▪

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju,

▪

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

▪

Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji,

▪

Głównego Instytutu Górnictwa,

▪

instytucji i organizacji zajmujących się na obszarze Programu turystyką, promocją,
kulturą, rozwojem regionalnym,

▪

innych potencjalnych beneficjentów Programu oraz zainteresowanych osób.

Podczas konferencji przedstawiono ogólne informacje na temat Programu (prezentacje z
webinarium stanowią załącznik nr 4). W części Sesja pytań i odpowiedzi uczestnicy mieli
możliwość zadać prowadzącym pytania dotyczące projektu dokumentu, na które uzyskali
odpowiedzi (pytania i odpowiedzi stanowią załącznik nr 5).
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2.5 Inne formy konsultacji
Projekt Programu podlegał także konsultacjom wewnętrznym z komórkami organizacyjnymi
MFiPR, w tym m.in. w zakresie zgodności projektu Programu z projektem Umowy
Partnerstwa, zgodności pod względem formalno-prawnym z prawem polskim oraz Unii
Europejskiej, właściwym dla obsługi finansowo-księgowej środków na rachunkach
programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Elementem konsultacji były również spotkania z ekspertami w formie tzw. grup fokusowych.
Łącznie powołano sześć grup fokusowych. Spotkania ekspertów odbyły się na przełomie
2019 i 2020 roku. Eksperci omówili poszczególne cele polityki spójności Unii Europejskiej w
kontekście ich znaczenia i potencjału we współpracy transgranicznej.
Ponadto formą konsultacji kierunków nowego Programu była także analiza zdolności
absorpcyjnej oraz dwie ewaluacje Programu 2014–2020. Analiza umożliwiła zaangażowanie
nie tylko obecnych beneficjentów, ale również ogółu społeczeństwa, samorządów i
przedsiębiorców, aby wyrazili swoje postrzeganie i potrzeby w kontekście nowego Programu.
Ewaluacje dotyczyły weryfikacji aktualności potrzeb rozwojowych regionu czesko-polskiego
pogranicza oraz procesu wdrażania Programu 2014-2020.

2.6 Kryteria rozpatrywania uwag i podsumowanie konsultacji publicznych
Wszystkie zgłoszone podczas konsultacji uwagi dotyczące zapisów projektu Programu były
rozpatrywane indywidualnie w następujący sposób: uwzględnienia, częściowego
uwzględnienia bądź nieuwzględnienia uwag. Były one analizowane pod kątem
transgranicznego charakteru Programu, ich zasadności, braku sprzeczności pomiędzy nimi
oraz możliwości uwzględnienia w tekście końcowym dokumentu – zgodności ze wzorem
Programu podanym w rozporządzeniu Interreg. W przypadku uwag, które zostały częściowo
uwzględnione lub nie zostały uwzględnione każdorazowo wskazano uzasadnienie tej decyzji.
Sposób rozpatrzenia uwag został uzgodniony z czeską Instytucją Zarządzającą, a
wprowadzone zmiany w projekcie Programu zatwierdziła Grupa Robocza na posiedzeniu
7 lutego 2022 roku.
Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych w ramach konsultacji publicznych projektu Programu
przedstawia się następująco:
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▪

16 uwag uwzględniono w całości,

▪

13 uwag uwzględniono częściowo,

▪

27 uwag nie uwzględniono.

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych w ramach opiniowania oraz uzgadniania Programu
z członkami Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przedstawia się następująco:
▪

14 uwag uwzględniono w całości,

▪

2 uwagi uwzględniono częściowo,

▪

17 uwag nie uwzględniono.

3. Kierunek zmian projektu Programu
Na podstawie uwag uwzględnionych lub częściowo uwzględnionych projekt Programu został
poprawiony. W trakcie prac nad poprawą treści dokumentu wzięto także pod uwagę:
postulaty i uwagi, które zgłosiły w ramach konsultacji wewnętrznych komórki organizacyjne
MFiPR, wytyczne otrzymane od Komisji Europejskiej, rekomendacje wynikające z prognozy
oddziaływania Programu na środowisko oraz z prowadzonych prac własnych, jako
autopoprawki.
Poprawiony projekt Programu przed przekazaniem do Komisji Europejskiej będzie
przedłożony do opiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, a
następnie do zatwierdzenia przez rząd. Planowany termin przekazania dokumentu do
Komisji Europejskiej to pierwszy kwartał 2022 roku.
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4. Załączniki
Załączniki znajdują się w odrębnych plikach.

Załącznik nr 1 – Ogłoszenia internetowe o rozpoczęciu konsultacji publicznych
Załącznik nr 2 - Wykaz zgłoszonych w konsultacjach publicznych uwag wraz ze
sposobem odniesienia się do nich i uzasadnieniem
Załącznik nr 3 - Wykaz uwag zgłoszonych w trakcie uzgadniania Programu z
członkami Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej wraz ze sposobem
odniesienia się do nich i uzasadnieniem
Załącznik nr 4 – Prezentacje wykorzystane podczas konferencji konsultacyjnej –
webinarium nt. założeń Programu Interreg Czechy — Polska 2021-202
Załącznik nr 5 – Lista pytań i odpowiedzi
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