
 

 

Projekt przygotowany przez  Województwo 

Lubuskie uzgodniony w ramach Zespołu 

Eksperckiego ds. Europejskiej  

i Krajowej Polityki Strukturalnej 

 

Stanowisko Nr 27 Konwentu Marszałków Województw RP 

z dnia…………………..2020 roku 

w sprawie prac nad Krajowym Planem Odbudowy i wskazania priorytetowych dla 

regionów obszarów reform do realizacji w ramach KPO  

 

Konwent Marszałków Województw RP z zadowoleniem przyjął wystosowane przez 

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zaproszenie przedstawicieli województw do prac nad 

przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w tym nad identyfikacją projektów 

wpisujących się w założenia KPO.  

Konwent Marszałków Województw RP wskazuje następujące reformy, które obok  

kluczowych z punktu widzenia Komisji Europejskiej obszarów przemian w ramach 

Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności transformacji cyfrowej 

i klimatycznej oraz rozwoju innowacji są szczególnie istotne dla przeciwdziałania 

społeczno-gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa w regionach do realizacji 

w ramach KPO: 

• zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej, w tym dostępności do usług 

zdrowotnych oraz rozwój e-zdrowia (ZDROWIE) z uwzględnieniem projektów 

regionów; 

• rozwój zrównoważonego transportu służącego konkurencyjnej gospodarce oraz 

inteligentnej mobilności (TRANSPORT); 

• Wspomaganie rozwoju terytoriów, które mają mniejszą odporność na zjawiska 

kryzysowe, w niewystarczającym stopniu korzystają z procesów rozwojowych i nie 

mogą w pełni zrealizować swojego potencjału rozwojowego (SPÓJNOŚĆ 

TERYTORIALNA). 

Jak zauważono w odnowionej Deklaracji #CohesionAlliance – ogólnounijnego sojuszu 

na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy, który powstał z inicjatywy Europejskiego 

Komitetu Regionów, sukces planu odbudowy zależy od pełnego włączenia samorządów  

w proces podejmowania decyzji dotyczących (prze)programowania inwestycji w ramach 

instrumentu REACT-UE oraz wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 



 

 

Odporności. Zgłoszeni przez Konwent Marszałków Województw RP członkowie grup 

roboczych KPO aktywnie uczestniczą w ich pracach. W wyniku ustaleń z Ministerstwem 

Funduszy i Polityki Regionalnej regiony przyjęły trudną rolę promotorów wybranych wiązek 

projektów w obszarze transportu, innowacji oraz bezpieczeństwa publicznego na obszarach 

górskich, podejmując wyzwanie wspólnego uzgodnienia fiszek. 

Konwent zwraca jednocześnie uwagę, że pomimo uczestnictwa przedstawicieli 

regionów w pracach grup roboczych, w wielu przypadkach zgłaszane przez nich wnioski 

i uwagi nie były uwzględniane w procesie oceny i selekcji projektów oraz podejmowania 

decyzji dotyczących ich zakwalifikowania do KPO. Niejednokrotnie nie odniesiono się nawet 

do przedstawionych w nich argumentów. Regiony zgłosiły liczne wątpliwości dotyczące 

niezakwalifikowania projektów do wiązek KPO (szczególnie w obszarze Zdrowia, gdzie nie 

znalazł się żaden regionalny projekt). Biorąc pod uwagę zapisy Matrycy na potrzeby 

identyfikacji zakresu tematycznego oraz projektów do Krajowego Planu Odbudowy, a także 

analizując inne projekty zakwalifikowane do KPO o zbliżonym charakterze, pominięcie 

regionalnych projektów w wielu przypadkach jest niezrozumiałe. Nie w pełni 

uwzględniono również wnioski o zmianę niewłaściwego przyporządkowania projektów do 

obszaru/grupy wiodącej ze względu na ich dominujący zakres tematyczny, co również mogło 

mieć wpływ na ich niezakwalifikowanie do poszczególnych wiązek. 

Nie kwestionując zidentyfikowanych propozycji wiązek (projektów parasolowych) 

Konwent Marszałków Województw RP wnioskuje o ponowną ich weryfikację  

z uwzględnieniem zestawienia pominiętych projektów, które Zespół Ekspercki ds. 

Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, działający przy Związku Województw RP 

przekazał do MFiPR w dniu 10 listopada br. Za pożądaną uznaje się ponadto możliwość 

uzupełnienia w odpowiednim momencie przez promotorów zatwierdzonych wiązek  

o regionalne projekty, wpisujące się w zapisy Matrycy KPO i spełniające kryterium gotowości 

do realizacji, które nie zostały zgłoszone w sierpniu br. ze względu na ówczesny brak 

jednoznacznych kryteriów (w tym Matrycy KPO).   

  

 

 

Stanowisko kieruje się do:  

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


