Stanowisko Nr 7/2021
Konwentu Marszałków Województw RP
z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie włączenia samorządów województw we wdrażanie części pożyczkowej
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Konwent Marszałków Województw RP, mając na uwadze stan zaawansowania prac nad
przygotowaniem do realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz
nierozplanowaniem części środków zwrotnych przyznanych Polsce, przedstawia postulat
umożliwienia wykorzystania tych środków na potrzeby rozwojowe regionów poprzez regionalny
system instrumentów finansowych.
W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska może skorzystać w sumie
z 58,1 mld euro, w tym 34,2 mld euro z wykorzystaniem środków zwrotnych dla zwiększenia szybkości
odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki, z czego do tej pory zaplanowano
inwestycje z wykorzystaniem środków zwrotnych na kwotę ok. 12 mld euro.
Podczas dotychczasowych prac zespołu negocjacyjnego ds. KPO przy Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego oraz prac grupy eksperckiej ds. instrumentów finansowych składającej się
z przedstawicieli regionalnych funduszy rozwoju i urzędów marszałkowskich zaproponowano
wykorzystanie pozostałej alokacji środków zwrotnych w ramach limitu przysługującego Polsce do
odbudowy i wzmocnienia zdolności rozwojowych regionów.
Proponujemy, by samorządy województw określiły obszary interwencji, wysokość zapotrzebowania
środków finansowych do realizacji tych interwencji, a następnie wspólnie z Rządem RP określone
zostały zasady implementacji instrumentów finansowych. Zwracamy uwagę na potrzebę
uwzględnienia w tym procesie indywidualnych potencjałów i potrzeb poszczególnych regionów.
Postulujemy, by środki zwrotne mogły stanowić źródło finansowania inwestycji w regionach, co do
zasady, poprzez regionalne fundusze rozwoju, a propozycję zasad korzystania z tej formy finansowania
rozwoju w imieniu i na rzecz samorządów województw wypracowano w dialogu z Rządem RP poprzez
grupę roboczą składającą się z przedstawicieli samorządów województw, regionalnych funduszy
rozwoju i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju.
Samorządy województw budują swoje doświadczenia w zakresie instrumentów zwrotnych już od
2007 roku. Ostatnie lata pokazały, że regionalny ekosystem dystrybucji środków finansowych w formie

zwrotnej jest nie tylko efektywny, ale także stanowi o elastyczności i szybkim dostosowaniu
instrumentów do pojawiających się potrzeb. Miało to szczególne znaczenie w doświadczanej przez nas
od początku 2020 roku sytuacji kryzysowej w postaci epidemii COVID-19. W zdecydowanej większości
województw funkcjonują regionalne fundusze rozwoju (lub podejmowane są działania mające na celu
ich utworzenie) dysponujące odpowiednim potencjałem i kompetencjami do zaplanowania oraz
wdrażania środków zwrotnych z KPO, których celem jest odbudowa gospodarki po pandemii oraz
wsparcie rozwoju i przygotowanie się na ewentualne kolejne zagrożenia.
Jednocześnie, w związku z proponowanymi przez ustawodawcę zapisami projektowanej ustawy
o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej
2021-2027 proponujemy rozważenie zmiany treści art. 14lj poprzez rozszerzenie katalogu instytucji
tam wskazanych o jednostkę wspierającą plan rozwojowy, w szczególności samorząd województwa
rozumiany jako podmiot, któremu w drodze porozumienia albo umowy zawartych z instytucją
odpowiedzialną za realizację inwestycji, zostałaby powierzona realizacja zadań w ramach inwestycji.
Konwent Marszałków Województw RP postuluje powierzenie samorządom województw części
środków zwrotnych w ramach komponentów KPO w drodze dialogu i wspólnych ustaleń
z regionami. Proponujemy, by wspólne prace odbywały się na zasadzie analogii do funkcjonującej
już grupy ds. części środków dotacyjnych dla przedsiębiorców z sektora HoReCa. Jesteśmy
przekonani, że udział samorządów województw oraz zdecentralizowany sposób dystrybucji środków
pozwoli na lepsze adresowanie środków w regionach, co wpłynie pozytywnie na osiąganie celów
wspólnie ustanowionych na poziomie UE, a co najważniejsze doprowadzi do skutecznego wdrożenia
planowanych w KPO reform.
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