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Stanowisko Nr 25 Konwentu Marszałków Województw RP 

z dnia ……………………… 2020 roku 

w sprawie uelastycznienia procedury umożliwiającej przesunięcia środków  

w ramach programów operacyjnych 

 

 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 

koniecznością rozliczenia i zamknięcia programów operacyjnych Konwent Marszałków 

Województw RP zwraca uwagę na problem związany z optymalizacją wydatkowania środków 

UE. 

W sytuacji wyczerpywania się dostępnych środków w poszczególnych programach 

kwoty występujące na poziomie działań są często niewystarczające do przeprowadzenia 

kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie. Zasadnym byłoby w takiej sytuacji 

umożliwienie przeprowadzenia realokacji środków do innych osi priorytetowych w celu 

skumulowania alokacji umożliwiającej dalszą kontraktację prowadzącą do skonsumowania 

całej alokacji programów operacyjnych i wykluczenia ryzyka anulowania części zobowiązań 

Komisji Europejskiej wobec państwa członkowskiego. Ponieważ przesunięcie środków poza 

oś priorytetową wymaga wszczęcia procedury zmiany programu, rozwiązanie to przy obecnym 

stanie prawnym jest trudne do przeprowadzenia. Średni czas oczekiwania na akceptację zmiany 

programu uniemożliwia zarządzanie względnie drobnymi kwotami pozostałymi w osiach,  

w których środki ulegają wyczerpaniu, szczególnie w kontekście zmieniającego się co miesiąc 

kursu euro. Skutkować to może brakiem możliwości zakontraktowania i wydatkowania kwot 

pozostających do dyspozycji w poszczególnych osiach, pozostałych po rozliczeniu projektów, 

rozstrzygnięciu konkursów i powstałych w wyniku różnic kursowych, które jednak po 

zsumowaniu mogą stanowić znaczne wsparcie dla potencjalnych beneficjentów. Całkowite 

wykorzystanie wszystkich środków gwarantowanych w programach operacyjnych powinno 

być jednym z priorytetów, zwłaszcza w obecnej sytuacji zagrożenia kryzysem finansowym 

spowodowanym pandemią COVID-19. 



 

Zgodnie z art. 130 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

1303/2013 ograniczona elastyczność (do 10% wartości osi priorytetowej) została 

zagwarantowana na etapie płatności salda końcowego. Konwent Marszałków Województw RP 

postuluje, by analogiczną zasadę można było stosować już od roku 2021. 

Mając na uwadze powyższe, Konwent Marszałków Województw RP prosi aby Minister 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wystąpił do Komisji Europejskiej o przyjęcie 

rozwiązań prawnych polegających na zastosowaniu tzw. „mechanizmu elastyczności” 

umożliwiającego instytucjom zarządzającym programami operacyjnymi - wzorem rozwiązań  

z poprzedniej perspektywy finansowej - realokowanie środków pomiędzy poszczególnymi 

osiami priorytetowymi bez konieczności wszczynania procedury zmiany programu oraz bez 

konieczności uzyskania zgody Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa oraz Komisji 

Europejskiej. Tego rodzaju realokacje mogłyby dotyczyć ograniczonych procentowo kwot 

pozostałych do zakontraktowania w poszczególnych osiach. Dzięki proponowanemu 

rozwiązaniu możliwe będzie racjonalne i pełne wykorzystanie całości dostępnych środków  

w ramach poszczególnych programów operacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko kieruje się do:  

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

 


