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Marszałek Województwa jako kierownik urzędu marszałkowskiego oraz
zwierzchnik służbowy pracowników (zgodnie z art.43 ust.3 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1668 z późn. zm.) jest Organem właściwym do rozpatrzenia niniejszej
petycji. Marszałek Województwa w drodze upoważnienia (upoważnienie nr
259/20 z dn. 14.10.2020 r.) uprawnił Dyrektora Departamentu Rozwoju
Regionalnego do udzielania odpowiedzi na petycje dotyczące zadań
będących w kompetencji departamentu.
W odpowiedzi na Państwa petycję (znak ROBiA - 02/09/2020 z dn. 24
września br.) informuję, iż obecnie trwają prace nad przygotowaniem
dokumentów pod kolejną perspektywę unijną, gdzie wśród planowanych
obszarów wsparcia znajdują się zadania związane z ochroną różnorodności
biologicznej na obszarze województwa śląskiego.
W ramach RPO WSL 2014-2020 dopuszczone było finansowanie projektów
realizowanych przez ogrody botaniczne zarówno w ramach działania 5.4.
Ochrona różnorodności biologicznej, jak i działania 2.1 Wsparcie rozwoju
cyfrowych usług publicznych. Na terenie województwa śląskiego działa 5
takich podmiotów z czego 3, to podmioty zarządzane przez jednostki
samorządu terytorialnego a 2 podmioty, to stowarzyszenia posiadające
status organizacji pożytku publicznego. Oba typy potencjalnych
beneficjentów mogły korzystać z oferowanego wsparcia w ramach
programu regionalnego.
W pracach nad przygotowaniem przyszłego RPO WSL na lata 2021-2027
rozważany jest podobny katalog beneficjentów, jak w perspektywie 20142020, a więc prawdopodobnym jest, iż będzie możliwość wsparcia
projektów składanych przez ogrody botaniczne zarówno dotyczące ochrony
bioróżnorodności jak i informatyzacji ogrodów. W dostępnych obecnie
projektach dokumentów przygotowywanych dla nowej perspektywy
finansowej, tj. projektach rozporządzeń UE i projekcie Umowy Partnerstwa,
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identyfikujemy, że wstępnie przewidywane jest wsparcie dla proponowanych przez Państwa działań,
jednak na obecnym etapie nie da się jeszcze przesądzić w jakim zakresie możliwa będzie ich
realizacja. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zmniejszenie środków na Politykę Spójności 20212027, w tym także dla Polski, spowoduje zmniejszenie środków dla programów regionalnych, co może
mieć wpływ na zakres planowanej przez województwo interwencji w tym obszarze.
Dziękując za Państwa głos w przedmiotowej sprawie zapewniam, że zostanie on uwzględniony
w pracach nad projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2021-2027.

Małgorzata Staś
Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego
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