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Stanowisko Nr 26 Konwentu Marszałków Województw RP

z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie sposobu wdrażania środków instrumentu REACT-EU

Konwent Marszałków Województw RP z zadowoleniem przyjmuje włączenie środków 

instrumentu REACT-EU w polski system wdrażania Polityki Spójności w perspektywie 

finansowej UE na lata 2014-2020, którego istotnym podmiotem są instytucje zarządzające 

regionalnymi programami operacyjnymi. Wykorzystanie istniejących programów 

operacyjnych istotnie usprawni i przyspieszy uruchomienie wsparcia w kluczowych dla 

gospodarki obszarach. Jednocześnie Konwent Marszałków Województw RP apeluje 

o przynajmniej zachowanie obowiązującej proporcji podziału środków europejskich 

wdrażanych w obecnej perspektywie, tj. 60% na szczeblu krajowym oraz 40% na 

szczeblu regionalnym, również w przypadku podziału środków z instrumentu REACT-

EU. Konsekwentne stosowanie zasady subsydiarności, w tym decentralizacja zarządzania 

funduszami Unii Europejskiej jest jedynym efektywnym sposobem łagodzenia kryzysu oraz 

budowania podstaw średnio- i długofalowej odbudowy społeczno-gospodarczej kraju. Wynika 

to z większej elastyczności i lepszego dostosowania interwencji do zróżnicowanych regionalnie 

uwarunkowań.

Jednocześnie Konwent Marszałków Województw RP zwraca uwagę, że decyzja 

o ograniczeniu wsparcia z poziomu regionalnego do łagodzenia negatywnego wpływu 

pandemii koronawirusa na regionalne, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa jest 

nieadekwatna do skutków epidemii w regionach. Konsekwencje te są równie drastyczne 

w ochronie zdrowia. Należy podkreślić, że to w obu wymienionych dziedzinach 

przeciwdziałanie konsekwencjom pandemii nadal będzie wymagało w najbliższych latach 

zintensyfikowanych działań zarówno na poziomie krajowym, jak również regionalnym. 

Efektywność tej interwencji będzie zależała od jej dopasowania do bardzo zróżnicowanej 



terytorialnie sytuacji.  Z uwagi na powyższe Konwent Marszałków wnosi o skierowanie do 

wdrożenia poprzez regionalne programy operacyjne środków instrumentu REACT-EU 

na potrzeby łagodzenia skutków pandemii również w obszarze zdrowia. 

Instrument REACT-EU będzie wspierał ambicje klimatyczne Unii 

Europejskiej. Konwent Marszałków podkreśla, że zasadne jest, aby interwencja REACT-

EU na rzecz transformacji energetycznej była prowadzona również w ramach 

regionalnych programów operacyjnych. Znaczna część alokacji Polityki Spójności 

przeznaczona na realizację projektów z zakresu energetyki jest wdrażana z poziomu 

regionalnego. Województwa dysponują więc wieloletnim doświadczeniem i potencjałem 

w tym zakresie. 

Konwent Marszałków Województw RP podkreśla, że tylko działając wspólnie, łącząc 

wysiłki podejmowane przez Rząd RP oraz Samorządy Województw mamy realną 

perspektywę powstrzymania narastającego kryzysu. 

Stanowisko kieruje się do: 

1. Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, Ministra Cyfryzacji,

2. Pana Tadeusza Kościńskiego – Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Elżbieta Anna Polak
Przewodnicząca Konwentu 
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