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Oświadczenie skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Od blisko 20 lat polskie regiony przygraniczne korzystają z funduszy Wspólnoty Europejskiej przezna-

czonych na rozwój współpracy transgranicznej. Aktualnie środki na ten cel pochodzą m.in. z programów 

Interreg V-A Czechy–Polska 2014–2020 oraz Interreg V-A Polska–Słowacja 2014–2020. Mimo wielu barier, 

które utrudniają, szczególnie mniejszym organizacjom pozarządowym, korzystanie z tego typu dotacji, na 

pograniczach bardzo wyraźnie widać pozytywne efekty współpracy transgranicznej. Są to nie tylko inwesty-

cje podnoszące jakość infrastruktury technicznej, ale także działania typu ,,ludzie dla ludzi”, dzięki którym 

granice państw przestają być postrzegane jako bariery współpracy, a stają się jej katalizatorami. 

Wszelkie statystyki potwierdzają, że zdecydowana większość partnerstw transgranicznych rozwija się 

dzięki projektom dofinansowanym ze środków unijnych. Niestety, skala dostępności tych funduszy nie jest 

wystarczająca w stosunku do potrzeb i możliwości, tym bardziej że w wielu obszarach tematycznych nabory 

projektów praktycznie zostały już zakończone, a środki zakontraktowane.  

Mając na uwadze niezwykle istotny wkład projektów transgranicznych w rozwój polskich pograniczy oraz 

integrację społeczną i gospodarczą z sąsiadującymi regionami, m.in. Słowacji i Czech, kieruję do Pana Mini-

stra zapytanie o działania podejmowane w zakresie zapewnienia dostępu do tych źródeł finansowania współ-

pracy na pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim po roku 2020.  

Uprzejmie proszę o informację, jaki jest stan prac nad kontynuacją obu programów współpracy transgra-

nicznej oraz w jakich obszarach tematycznych możliwy będzie jej dalszy rozwój po roku 2020. 

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, iż w perspektywie finansowej 2014–2020 z uwagi na niejasne prze-

pisy dotyczące pomocy publicznej w projektach międzynarodowych w niewielu projektach pojawia się tema-

tyka gospodarcza, niezwykle istotna dla zrównoważonego rozwoju pograniczy. Bardzo proszę o wzięcie pod 

uwagę tej kwestii w procesie przygotowywania programów współpracy transgranicznej na nową perspektywę 

unijną. Rozwój sektora małych i średnich firm powinien być integralnym celem współpracy transgranicznej, 

przede wszystkim w zakresie przedsiębiorczości transgranicznej i transgranicznego rynku pracy. 

Z wyrazami szacunku 

Tadeusz Kopeć 
 


