
Stanowisko Nr 1 Konwentu Marszałków Województw RP

z dnia 31 lipca 2020 roku

w sprawie alokacji dla regionalnych programów w perspektywie finansowej UE na lata 

2021-2027

Konwent Marszałków Województw RP apeluje do Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej o jak najszybsze przekazanie regionom informacji na temat podziału alokacji 

pomiędzy programami perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 w Polsce. 

Projekt Wieloletnich Ram Finansowych z maja 2020 r. przewiduje większy budżet 

polityki spójności, z uwzględnieniem wkładu z Europejskiego Instrumentu Odbudowy, niż 

propozycja z 2018 r. Mimo tego środki na politykę spójności w Polsce mogą być mniejsze niż 

dotychczas. Niemniej jednak niepokojące jest ryzyko, iż środki dla regionalnych programów 

mogą zostać uszczuplone nie tylko w wyniku ograniczeń w budżecie środków europejskich, ale 

również w wyniku przyjęcia określonej architektury programów na poziomie Umowy 

Partnerstwa oraz planowanej demarkacji interwencji pomiędzy programami krajowymi 

i regionalnymi.

Tworzenie warunków do rozwoju regionów daje podstawy do zrównoważonego 

rozwoju całego kraju. To właśnie na samorządach regionalnych i lokalnych spoczywa główna 

odpowiedzialność za rozwój terytorialny, budowanie strategii rozwoju, czy planowanie 

przestrzenne. Samorządy regionalne odgrywają również ogromną rolę we wdrażaniu polityki 

spójności bezpośrednio, jako Instytucje Zarządzające Programami Regionalnymi oraz jako 

beneficjenci środków zewnętrznych. 

Od roku 2004, wraz z pierwszymi środkami polityki spójności, rozwój regionalny został 

sprzężony ze środkami unijnymi. Kolejne perspektywy już pełniej pozwoliły wykorzystywać 

samorządom fundusze unijne do planowania i realizacji polityki rozwoju. Instrument w postaci 

RPO daje samorządom możliwość efektywnej realizacji strategii rozwoju. Realizacja 

programów regionalnych to również ogromna odpowiedzialność, z którą, jak dowodzą kolejne 

perspektywy finansowe– samorządy doskonale sobie poradziły. Doświadczenie, ale przede 

wszystkim bliskość spraw regionu, łatwość identyfikacji problemów i szans rozwojowych 



sprawiają, iż to właśnie samorząd terytorialny jest kreatorem i sprawnym realizatorem polityki 

regionalnej.

Stojąc u progu perspektywy finansowej na lata 2021-2027 i konieczności zaplanowania 

interwencji w ramach regionalnych programów, regiony oczekują przejrzystej i opartej 

o czytelne zasady, metodologii podziału środków polityki spójności pomiędzy poszczególne 

programy polityki spójności w kraju. Osiągnięcie celów rozwojowych nakreślonych przez 

Komisję Europejską, wymaga odpowiedzialnego podejścia do podziału środków.

Konwent Marszałków Województw RP opowiada się za utrzymaniem co najmniej 

proporcji podziału alokacji pomiędzy programy krajowe i regionalne z obecnej perspektywy 

i nie zgadza się na cięcia budżetów tych programów wykraczające poza redukcję alokacji 

polityki spójności na lata 2021-2027 dla Polski. Zmniejszenie alokacji na programy regionalne 

będzie miało negatywne konsekwencje dla rozwoju regionów, co przełoży się na zahamowanie 

rozwoju całego kraju. Zapewnienie odpowiedniej alokacji dla programów regionalnych jest 

szczególnie istotne w czasie, kiedy wspólnie będziemy musieli się zmierzyć z konsekwencjami 

kryzysu wywołanego pandemią choroby COVID-19. Scenariusze uwzględniające redukcję 

środków zarządzanych przez regiony, są faktycznym ograniczeniem działań samorządów, 

w tym także możliwości rozwoju regionów. 

W świetle powyższego Konwent Marszałków Województw RP występuje do Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej o rozpoczęcie z zarządami województw dyskusji na temat 

podziału środków polityki spójności na lata 2021-2027 oraz o utrzymanie odpowiedniej rangi 

programów regionalnych, również w wymiarze finansowym.

Stanowisko kieruje się do: 

Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Elżbieta Anna Polak
Przewodnicząca Konwentu 
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podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
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