
 
 

 

Stanowisko samorządu województwa oraz samorządów lokalnych 

regionu kujawsko-pomorskiego w sprawie kształtu polityki spójności UE po 2020 roku 

 

 

Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia oraz wnioski z realizacji Polityki 

Spójności UE, przedstawiciele samorządów terytorialnych z województwa kujawsko-

pomorskiego wskazują na potrzebę wypracowania jednolitego stanowiska reprezentującego 

interesy społeczności lokalnych i regionalnych w procesie przygotowania oraz wdrażania 

założeń Polityki Spójności po roku 2020. Stanowić to będzie istotne wsparcie dla 

wypracowania przez Polskę stanowiska negocjacyjnego odnośnie kierunków i zasad 

europejskiej polityki spójności realizowanej po roku 2020. Ważne jest, aby jednostki 

samorządu terytorialnego, w tym samorządy województw, samorządy lokalne oraz partnerzy 

społeczno-gospodarczy byli aktywnymi uczestnikami dialogu na ten temat. Umożliwi to 

wzmocnienie działań służących wzrostowi efektywności europejskiej polityki spójności dla 

zmian strukturalnych w społeczeństwie i gospodarce na poziomie lokalnym i regionalnym. 

Istotne staje się także zapewnienie wysokiej sprawności oraz konsekwencji w podejmowaniu 

nowych wyzwań, przed jakimi stają poszczególne regiony w kontekście zmieniającej się 

unijnej polityki spójności. Dlatego też podstawowym celem w wymiarze perspektywicznym 

powinno być aktywne wejście w proces realizacji kolejnego okresu programowania, co będzie 

sprzyjać optymalnemu wykorzystaniu mechanizmów wdrażania europejskiej polityki 

rozwoju, pozwoli na racjonalne określenie priorytetów i struktury wewnętrznej kierunków 

interwencji oraz bardziej równomierny napływ środków strukturalnych do poszczególnych 

regionów. Konieczne jest zwrócenie uwagi na potrzebę decentralizacji europejskiej polityki 

spójności oraz dalszy terytorialny wymiar interwencji strukturalnej UE. Kolejna sprawa to 

dalsza koncentracja inwestycji publicznych oraz dążenie do wzmocnienia i poszerzenia 

zakresu interwencji polityki spójności podejmowanej na rzecz miast a także wzmocnienie 

znaczenia obszarów wiejskich poprzez dążenie do integracji różnych rodzajów interwencji 

w odniesieniu do istotnych problemów strukturalnych tych obszarów. Dlatego tez niezbędne 

jest podejmowanie działań na rzecz poszukiwania dróg zwiększania skuteczności polityki 

spójności pozwalającej na realizacje długoterminowych celów strategicznych inteligentnego 

i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Elastyczne 

wdrażanie polityki spójności w samorządach lokalnych i regionalnych powinno wzmocnić ich 

skuteczność i kontakt z obywatelami oraz przyczynić się do większej widoczności UE 

w układzie terytorialnym. W efekcie dzięki wzmocnieniu spójności gospodarczej, społecznej 

i terytorialnej uzyskamy trwały wzrost gospodarczy, rozwój nowoczesnej infrastruktury, 

pokonywanie barier strukturalnych oraz podniesienie poziomu jakości życia. 

 

 

 



 

Polityka spójności po 2020 roku powinna zapewnić skuteczność oraz elastyczność 

reagowania na występujące uwarunkowania, uwzględniać zróżnicowane potrzeby regionalne, 

jak też opierać się na modelu partnerstwa opartym na zaufaniu. Konieczne jest także 

uproszczenie procesu wdrażania polityki regionalnej, co stanie się warunkiem efektywności 

podejmowanych działań. Czując się odpowiedzialnymi za kształt i wdrażanie strategii 

rozwoju, za świadczenie usług na rzecz naszych obywateli oraz za przygotowanie regionu do 

przyszłych wyzwań dostrzegamy kluczowe znaczenie polityki spójności dla stabilnego i 

rzetelnego planowania oraz wdrażania długoterminowych przedsięwzięć. Stąd wyraźny 

postulat kontynuowana dotychczasowych działań i objęcie nimi wszystkich regionów po 2020 

roku. Dlatego konieczne staje się zapewnienie adekwatnej alokacji środków, uwzględniającej 

sytuację społeczno-ekonomiczną poszczególnych regionów, jak też stworzenie warunków dla 

elastycznego podejścia  w procesie wdrażania polityki spójności, co zapewni skuteczność 

działań oraz możliwości reagowania na bieżące potrzeby i wyzwania. Dzięki temu będziemy 

mogli racjonalnie spożytkować adresowane do nas środki europejskie na zaspokojenie 

potrzeb oraz realizację celów zidentyfikowanych i wyznaczonych przez lokalne społeczności.  

Osiągnięcie zakładanych efektów wymaga podjęcia systematycznych 

i skoordynowanych działań wszystkich zainteresowanych podmiotów zarówno w skali 

krajowej jak i w wymiarze europejskim. W związku z tym uczestnicy Forum Samorządowego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego popierają kierunki działań oraz założenia stanowiące 

podstawę dla sformułowania stanowiska województw w sprawie europejskiej polityki 

spójności po roku 2020 a także projektowane i przyjęte w tej sprawie stanowiska partnerów 

europejskich.  

 

 

 

Przysiek, 17 listopada 2016 roku. 

 


