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Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie senatora, przekazuję następujące informacje w zakresie 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej .

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało algorytm podziału środków na 

programy regionalne na lata 2021-2027, aby w możliwie najbardziej obiektywny sposób 

podzielić dostępne środki, uwzględniając uwarunkowania regionalne, poziomy rozwoju 

poszczególnych regionów oraz ograniczenia narzucone przez Komisję Europejską.

Algorytm opiera się na szeregu wskaźników społeczno-gospodarczych. Dwa główne 

wskaźniki, pozwalające odzwierciedlić podstawowe różnice między regionami, to liczba 

ludności oraz PKB na mieszkańca. Oprócz nich, stosowany jest wskaźnik ubytku ludności, 

aby zdiagnozować regiony najszybciej wyludniające się, oraz pięć wskaźników 

odpowiadających poszczególnym celom polityki spójności tj.: nakłady na B+R na 

mieszkańca, emisja zanieczyszczeń pyłowych przez zakłady szczególnie uciążliwe, 

Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności Transportowej (WDMT) - kolejowy pasażerski, 

stopa bezrobocia BAEL osób w wieku 50+, organizacje według głównej dziedziny 

działalności (rozwój lokalny). Algorytmem podzielono 75% środków przeznaczonych na 

programy regionalne. 

Pozostałe 25% zostanie rozdzielone w ramach negocjacji kontraktów programowych. 

Oznacza to, że przedstawione w projekcie Umowy Partnerstwa kwoty to minimalne 

możliwe alokacje dla poszczególnych województw oraz że istnieje perspektywa dalszego 

ich zwiększenia. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


2

Podejmując decyzje, MFiPR będzie się kierowało takimi kwestiami jak występujące 

dysproporcje rozwojowe i związane z nimi specyficzne potrzeby, skala problemów 

zdefiniowanych w obszarach strategicznej interwencji o znaczeniu krajowym, czy 

wyzwania stojące przed regionami w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej w 

poszczególnych celach polityki.

Istotna będzie także jakość planowanych przez samorządy przedsięwzięć, które będą 

przedmiotem negocjacji oraz ich wpływ na realizację koncentracji tematycznej i celów 

klimatycznych. 

Podział alokacji na poszczególne programy wraz z zastosowanym algorytmem zostały 

szczegółowo zaprezentowane stronie samorządowej oraz innym partnerom w ramach 

konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, które odbyły się 

w okresie 18 stycznia - 22 lutego 2021 r.

Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali: marszałkowie województw, Rada 

Działalności Pożytku Publicznego, Rada Dialogu Społecznego, Związki Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, członkowie Komitetu ds. Umowy Partnerstwa na lata 2014-

2020 (KUP) oraz Podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa działającego w ramach KUP. 

Konsultacje były otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Dodatkowo mechanizm 

działania algorytmu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem doboru wskaźników został 

zaprezentowany podczas posiedzenia Konwentu Marszałów RP 24 lutego br.

Z poważaniem

z up. Ministra

Waldemar Buda

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Funduszy 
i Polityki Regionalnej
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