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Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora przekazuję następujące informacje.
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% (czyli ponad 7 mld euro) zostanie rozdzielone w ramach negocjacji
kontraktów programowych. 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, tj. miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz
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obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją, 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.
Analizując alokację województwa pomorskiego, wyliczoną w oparciu o wskaźniki
społeczno-gospodarcze należy mieć na uwadze bardzo dobre wyniki rozwojowe regionu.
PKB per capita na Pomorzu wyniósł w 2019 r. ponad 97% średniej ogólnopolskiej,
plasując ten region na wysokiej, piątej pozycji wśród wszystkich województw. Pomorskie
to, obok małopolskiego i wielkopolskiego, jedyne województwo, które odnotowało w latach
2014-2018 wzrost liczby mieszkańców, związany z wewnętrzną migracją do tego regionu.
Region jest także jednym z motorów polskiej innowacyjności posiadając jeden z najlepiej
rozwiniętych sektorów B+R spośród wszystkich województw. W latach 2014-2018 nakłady
badawczo-rozwojowe w przeliczeniu na mieszkańca były w pomorskim jedne z
największych w Polsce (zaraz po mazowieckim i małopolskim). Wyniosły ok. 556 zł wobec
512 zł przeciętnie w kraju.
Powyższe argumenty wskazują, że Pomorze w wielu sektorach radzi sobie zauważalnie
lepiej od innych regionów. Skuteczna polityka rządu i samorządu, w tym rozsądne
dysponowanie środkami UE, pozwoli utrzymać, a może nawet przyspieszyć, szybkie
tempo rozwoju regionu. W przeciągu najbliższych lat Pomorze ma szansę przekroczyć
średnią krajową PKB per capita, co dotychczas udało się tylko czterem regionom.
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