Pomorze, 18 lutego 2021 r.
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
Panie i Panowie
Parlamentarzyści Pomorza

Apel Walnego Zebrania Członków OMGGS w sprawie
sprawiedliwego i transparentnego podziału funduszy europejskich na lata 2021-27

Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Minister,
Szanowni Parlamentarzyści,
jako stowarzyszenie samorządowe powołane do podejmowania działań podnoszących jakość
życia mieszkańców, czujemy się współodpowiedzialni na równi z samorządem województwa
za rozwój społeczno-gospodarczy Pomorza oraz wdrażanie funduszy europejskich. Jesteśmy
zaniepokojeni skrajnie nietransparentną propozycją podziału środków europejskich z
budżetu Unii Europejskiej dla Polski na lata 2021-2027, która uniemożliwia rzetelną
dyskusję w ramach konsultacji społecznych tak kluczowego dla nas dokumentu.
Apelujemy do Pana Premiera i Pani Minister o:
1.
ustalenie przejrzystych i sprawiedliwych zasad podziału funduszy europejskich na
lata 2021-27, w tym zasad podziału tzw. rezerwy, przewidzianej aż na 25% ogólnej
puli środków regionalnych,
2.
utrzymania decentralizacji środków, poprzez alokowanie ich w większym stopniu
w Regionalnych Programach Operacyjnych,
3.
pilne udostępnienie kryteriów podziału funduszy zastosowanych w przedłożonej do
konsultacji propozycji,
4.
przeprowadzenia transparentnej i partnerskiej debaty nad zasadami i kryteriami
podziału alokacji, w tym na temat relacji pomiędzy środkami UE zarządzanymi
centralnie i regionalnie.

Apelujemy do naszych przedstawicieli w Sejmie i Senacie RP o wsparcie naszych starań,
przede wszystkim poprzez aktywny udział w konsultacjach społecznych budżetu polityki
spójności na lata 2021-27.
Przedłożona do konsultacji propozycja podziału środków nie zawiera uzasadnienia ich
podziału, tak więc trudno o rzetelną dyskusję z jej autorami w tym zakresie. Polska polityka
regionalna od 1999 roku nie znała dotąd przypadku, aby algorytm podziału środków UE nie
został poddany pod publiczną dyskusję. W czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego
pandemią wszystkim nam powinno zależeć na rzetelnych i szybkich negocjacjach. Tylko w
ten sposób fundusze unijne bez zwłoki trafią do lokalnych przedsiębiorców, wspólnot
mieszkaniowych, szkół, parafii i organizacji pozarządowych. Rozpoczęcie konsultacji bez
przedstawienia kryteriów podziału funduszy może przynieść negatywne konsekwencje dla
wszystkich samorządów lokalnych oraz wszystkich mieszkańców pomorskich miast i gmin.
Nam, samorządom, regionalne programy operacyjne dają możliwość rozwiązania istotnych
spraw naszych mieszkańców, dlatego podział finansowania na poszczególne programy
operacyjne powinien być przedmiotem merytorycznej debaty.
Doświadczenia poprzednich okresów programowania jednoznacznie pokazują, że to
regionalne programy operacyjne dzielą fundusze europejskie solidarnie i sprawiedliwie. Na
Pomorzu zróżnicowanie przyznanych środków na poszczególne powiaty odpowiada
stosunkowi 1 - 2,4, przy czym najwięcej pieniędzy per capita trafia obecnie do oddalonych od
Trójmiasta powiatów ziemskich. Tymczasem biorąc pod uwagę również centralne programy
operacyjne, to zróżnicowanie dotacji dla poszczególnych powiatów wzrasta aż do 1-8.
Dodatkowo powszechnie znaną jest wiedza, że niezależnie od rządu, to właśnie regiony
potrafią zagwarantować Polsce szybkie i sprawne wykorzystanie funduszy UE. Najlepszym
przykładem są miliardy niewykorzystanych, zcentralizowanych pieniędzy na kolej i klimat.
W tym kontekście z przykrością obserwujemy, że wstępna rządowa propozycja sugeruje, aby
aż 60% funduszy europejskich było sterowanych centralnie. Tym większe zdziwienie budzi
propozycja, aby największe redukcje dotyczyły regionalnych środków na Europejski Fundusz
Społeczny, a to ten program może zapewnić wsparcie dla mieszkańców i przedsiębiorców
dotkniętych kryzysem z powodu pandemii. Takie działania wymagają szytej na miarę
interwencji, ta zaś jest możliwa na szczeblu regionalnych wspólnot, a nie na poziomie
krajowym.
Projekt Umowy Partnerstwa w obecnym kształcie powstał bez debaty publicznej i podważa
transparentność planowanych decyzji, z których konsekwencjami będą musiały mierzyć się
nasze samorządy. Mniejsze środki na działania lokalne to ograniczenie szans na
zdecydowany i dynamiczny rozwój i wyjście z kryzysu, w którym znalazło się wiele grup
społecznych. Pomoc rządu w tym przypadku może być uzupełnieniem, ale nie wyczerpie
wszystkich potrzeb. Apelujemy zatem o partnerskie i profesjonalne podejście do dyskusji na
temat podziału środków europejskich dla Polski.
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