Stanowisko
Komisji Gospodarki Narodowej
z 7 listopada 2012 r.

w sprawie działalności agencji rozwoju regionalnego na rzecz rozwoju gospodarczego
w perspektywie finansowej 2014-2020

Komisja Gospodarki Narodowej na posiedzeniu 26 września 2012 roku zapoznała się
z działalnością agencji rozwoju regionalnego. Komisja wysłuchała opinii przedstawicieli
agencji

oraz

reprezentantów

instytucji

zarządzających

programami

operacyjnymi:

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W oparciu o uzyskane informacje Komisja stwierdza, że są dziedziny, w których
agencje doskonale się sprawdziły i powinny kontynuować działalność w tym zakresie. Należą
do nich: wdrażanie programów operacyjnych jako regionalne instytucje finansujące,
prowadzenie punktów konsultacyjnych dla przedsiębiorców, szkolenia z dziedziny funduszy
unijnych, zarządzanie parkami przemysłowymi, technologicznymi, inkubatorami, funduszami
pożyczkowymi i poręczeniowymi oraz udział w przygotowaniu i realizacji regionalnych
strategii i programów operacyjnych.
W opinii Komisji atutami agencji rozwoju regionalnego są: ekspercka wiedza,
znajomość lokalnych rynków pracy i warunków inwestowania oraz zdolność do wdrażania
programów rozwoju. Zlokalizowane w każdym regionie kraju agencje mają konkretną,
dopasowaną do potrzeb biznesu ofertę.
Z prezentowanych na posiedzeniu Komisji stanowisk przedstawicieli agencji wynika,
że do ich problemów należą: kwestionowanie przez Najwyższą Izbę Kontroli zaangażowania
kapitałowego samorządów, kwalifikowanie ich jako duże przedsiębiorstwa, brak możliwości
szybkiego przejęcia trudno zbywalnego majątku Skarbu Państwa dla potrzeb rozwoju
lokalnego.
Biorąc pod uwagę znaczenie agencji dla rozwoju polskiej gospodarki, Komisja
postuluje: określenie ich roli w planowanych programach operacyjnych i rozważenie
możliwości wykonywania zadań, które są zadaniami własnymi samorządów. Wymagałoby to
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zmian w ustawie o jednostkach samorządu terytorialnego. Wyjaśnienia wymaga także
definicja usług o charakterze powszechnym.
W nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020 należy rozważyć
umożliwienie agencjom rozwoju regionalnego działań w ramach partnerstwa publicznoprywatnego. Niezbędna jest analiza skuteczności procedur stosowanych przez fundusze
pożyczkowe. Przy wprowadzaniu certyfikacji świadczenia usług należy uwzględnić obecne
doświadczenia Krajowego Systemu Usług nadzorowanego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości.

Przewodniczący Komisji

Marek Ziółkowski
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