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Pani

Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr 9269 Pana Posła Janusza Kowalskiego oraz 
grupy Posłów

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów na interpelację przedstawiam 

następujące informacje.

“Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe 

i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające 

w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów 

związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania 

społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. 

Program „Europa dla obywateli” zarządzany jest centralnie przez Komisję Europejską (w 

2020 r. DG JUST i DG HOME, w 2019 r. wyłącznie DG HOME), w imieniu której jest 

wdrażany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego 

(EACEA). 

Do zadań EACEA należy opracowanie zaproszeń do składania wniosków, wybór 

projektów, decyzje o udzieleniu dotacji, zarządzanie finansami, monitorowanie projektów i 

kontakty z beneficjentami. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  poinformowało, 

że nie ma żadnego wpływu na wyżej wymienione działania, w tym wybór projektów.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podejmuje 

szereg działań na rzecz umożliwienia korzystania ze środków unijnych na realizację 

istotnych działań inwestycyjnych, edukacyjnych, społecznych, kulturowych i innych 

zarówno w ramach programów krajowych, regionalnych, współpracy terytorialnej czy 

inicjatyw i instrumentów koordynowanych bezpośrednio przez instytucje unijne.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej są prowadzone systematyczne badania 

nad wpływem polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i regionów. W 

ramach prac badawczych ocenie poddawane są fundusze polityki spójności inwestowane 

od początku akcesji Polski do Unii Europejskiej. Dotychczasowy wpływ polityki spójności 

na rozwój społeczno-gospodarczy Polski jest jednoznacznie pozytywny. Fundusze 

europejskie oddziałują w istotnym stopniu na wzrost gospodarczy, aktywność inwestycyjną 

i rynek pracy w Polsce, a także na wewnętrzną i zewnętrzną równowagę gospodarki. 

Środki unijne wspomagają własne inwestycje i potencjały, na których opiera się polska 

gospodarka. Realizacja polityki spójności przyczynia się nie tylko do zmniejszenia 

dystansu Polski względem średniego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów 

UE, ale również do ograniczenia procesów zróżnicowań wewnętrznych. Od akcesji 

dystans w poziomie rozwoju gospodarczego dzielącego wszystkie polskie regiony od 

średniej UE stopniowo się zmniejsza. Ponadto realizacja polityki spójności przyczynia się 

również do ograniczenia procesów zróżnicowań wewnętrznych w Polsce. Wynika to z 

silniejszego ich oddziaływania w województwach uboższych niż w województwach lepiej 

rozwiniętych, a także z kierowania do uboższych regionów najwyższych alokacji per 

capita. Choć największą determinantą skali wpływu polityki spójności na rozwój jest 

wielkość środków, to jednak dużą rolę odgrywają także inne czynniki, jak np. wewnętrzne 

potencjały regionów oraz stopień dopasowania tematycznej struktury funduszy do ich 

potrzeb.

W każdym przypadku projekty realizowane przez beneficjentów, w tym przez samorządy, 

z udziałem finansowania unijnego muszą być zgodne z odpowiednimi dokumentami 

strategicznymi, czy to na poziomie krajowym, regionalnym czy lokalnym, założeniami 

programów i inicjatyw w ramach, których przyznawane jest dofinansowanie, warunkami 

przyznawania dofinansowania, czy wytycznymi m.in. dotyczącymi przygotowania i 

realizacji projektów. Selekcja projektów i decyzje dotyczące wyboru projektów do 

współfinansowania, mimo że prowadzona przez różne gremia i w ramach różnych 

procedur, każdorazowo oparta jest na obiektywnych kryteriach wyboru i oceny.
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Na bazie konkluzji Rady Europejskiej z 17-21 lipca br. Polska ma szansę otrzymać w 

dzielonych na państwa członkowskie  programach z budżetu UE (zarówno w Wieloletnich 

Ramach Finansowych jak i finansowanych z Europejskiego Instrumentu na rzecz 

Odbudowy) łącznie ok. 140,1 mld EUR (w cenach bieżących). Ponadto Polska będzie 

mogła skorzystać z pożyczek na korzystnych warunkach w ramach EIO w wysokości ok. 

34,2 mld EUR (ceny bieżące).

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/
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