
Stanowisko Nr 5 Konwentu Marszałków Województw RP

z dnia 31 lipca 2020 roku

w sprawie realizacji Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz 

inicjatywy REACT-EU 

Konwent Marszałków Województw RP wyraża uznanie dla kompleksowego Planu 

odbudowy dla Europy, mającego na celu złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków 

pandemii koronawirusa pn. Next Generation EU - którego częścią będzie nowe narzędzie pn. 

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zgodnie z wstępnymi szacunkami 

Polska będzie jednym z jego największych beneficjentów. Realizacja instrumentu istotnie 

pomoże w rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów, w takich obszarach 

jak konkurencyjność, wydajność, transformacja ekologiczna i cyfrowa, innowacyjność, 

kształcenie i umiejętności, zdrowie, zatrudnienie oraz spójność gospodarcza, społeczna 

i terytorialna. Środki przewidziane w tym instrumencie będą stanowić bardzo znaczące 

wsparcie w ograniczaniu skutków pandemii i razem z funduszami strukturalnymi 

w synchronizowany sposób wspierać rozwój regionalny. 

Konwent Marszałków docenia deklaracje ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej, dotyczące włączenia przedstawicieli regionów w prace grupy roboczej 

ds. Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w tym w zakresie identyfikacji projektów wpisujących 

się w założenia KPO. Jednocześnie Konwent Marszałków podkreśla konieczność znaczącego 

udziału samorządów województw na każdym etapie planowania i realizacji Instrumentu 

na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, w celu jego możliwie najbardziej efektywnego 

wykorzystania. Podkreślić należy, że regiony dysponują zarówno długoletnim doświadczeniem 

w inwestowaniu i sprawnej obsłudze funduszy europejskich, bezpośrednią bliskością 

ostatecznych beneficjentów wsparcia, w tym przedsiębiorców i samorządów lokalnych, a także 

wyspecjalizowaną kadrą zajmującą się obsługą wdrażania programów operacyjnych 

w kolejnych perspektywach finansowych. Wykorzystanie tego potencjału przyczyni się przede 



wszystkim do szybszego i sprawniejszego rozdysponowania przeznaczonych Polsce środków, 

co dla podmiotów, które wymagają wsparcia ma fundamentalne znaczenie.     

Ze względu na złożoność i specyfikę regionalną, a nawet lokalną problemów 

występujących na terenie różnych województw, zastosowanie zasady subsydiarności 

w realizacji planowanej interwencji, szczególnie w określonych obszarach np. ochronie 

zdrowia, rozwoju przedsiębiorczości czy też ochronie klimatu, spowoduje z pewnością jej 

trafniejsze ukierunkowanie i skuteczniejsze wykorzystanie.

Jednocześnie Konwent Marszałków podkreśla, że inicjatywa REACT-EU, będąca 

częścią Next Generation EU, zaplanowana jako dodatkowe finansowanie w ramach polityki 

spójności na okres do 2022 r. zostanie wdrożona najefektywniej w ramach istniejących 

programów. Regiony identyfikują projekty, które wpisują się w cele tej inicjatywy i mogą być 

sprawnie realizowane. Dlatego Konwent Marszałków apeluje do Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej również o niezwłoczne rozpoczęcie rozmów z instytucjami zarządzającymi 

regionalnymi programami operacyjnymi w celu uzgodnienia projektów, które będą 

współfinansowane ze środków REACT-EU.

Stanowisko kieruje się do: 
Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Elżbieta Anna Polak
Przewodnicząca Konwentu 

Marszałków Województw RP
podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
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