
Konsultujemy Umowę Partnerstwa 
- główny dokument określający podział środków unijnych w Polsce



Mówimy STOP dyskryminowaniu mieszkańców metropolii warszawskiej 

w dostępie do funduszy europejskich.

Metropolię warszawską zamieszkuje 8% ludności Polski, dla których przeznaczono 

tylko 0,25% funduszy unijnych na lata 2021-2027.



Ograniczenie środków unijnych dla mieszkańców metropolii warszawskiej 
to spowolnienie rozwoju!

Firmy, samorządy i uczelnie z obszaru metropolii warszawskiej dostaną 

o blisko 90% środków mniej z budżetu unijnego na lata 2021-2027

niż to było w latach 2014-2020.



Mówimy STOP dyskryminowaniu mieszkańców metropolii warszawskiej 

w dostępie do funduszy europejskich.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca metropolii warszawskiej wsparcie unijne przewiduje 
się w wysokości ok. 51 euro. To prawie 35-krotnie mniej niż dla mieszkańców pozostałych 

regionów. Dla reszty Polski jest to kwota 1 761 euro na mieszkańca.

Tej różnicy nie da się 
racjonalnie wytłumaczyć! 



Mniej środków z budżetu UE na rozwój przedsiębiorstw, uczelni 

i jednostek badawczo-rozwojowych w metropolii warszawskiej!

W latach 2014-2020 z budżetu unijnego na projekty z zakresu innowacyjnej gospodarki 
przeznaczono ok. 900 mln euro. W nowym budżecie unijnym przewiduje się

na te działania jedynie ok. 30 mln euro.

2014-2020

2021-2027



Inne kraje UE traktują swoje stolice poważnie!
Rządy Czech i Słowacji rządy zadbały o dodatkowe fundusze europejskie

na rozwój Pragi i Bratysławy. 

Chcemy aby tak samo rząd  Polski zadbał o mieszkańców metropolii warszawskiej przy 
podziale środków z budżetu unijnego na lata 2021-2027.

Praga
ok. 550 mln €

Bratysława (region) 
ok. 330 mln €
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Apelujemy o dodatkowy 1 mld euro z funduszy europejskich na inwestycje i rozwój 
społeczno-gospodarczy dla naszych mieszkańców. Środki te powinny pochodzić 
z rezerwy przeznaczonej do rozdysponowania na późniejszym etapie. Należy je rozdzielić 
po równo na poziom krajowy i regionalny, tak aby umożliwić objęcie wsparciem 
szerokiego katalogu tematów, w szczególności w ramach Celu Polityki 1, przeznaczonego 
na rozwój innowacji i przedsiębiorczości, szczególnie istotnych w metropolii 
warszawskiej

Postulat 1:



Uwzględnienie kluczowych dla metropolii inwestycji transportowych w projekcie 
Umowy Partnerstwa – niezbędne jest bezpośrednie wskazanie kluczowych inwestycji 
transportowych w metropolii warszawskiej ze środków Funduszu Spójności
– w szczególności rozwoju systemu warszawskiego metra, który będzie miał kluczowe 
znaczenie dla obsługi transportowej nie tylko Warszawy, ale również metropolii 
warszawskiej

Postulat 2:



Dodatkowe wsparcie dla podmiotów z obszaru metropolii – niezbędne jest 
uwzględnienie w treści UP możliwości zastosowania dodatkowego współfinansowania 
z budżetu państwa, które skompensuje spadek intensywności wsparcia Unii Europejskiej  
w RWS do 50% kosztów kwalifikowalnych. Kluczowe jest, aby dla podmiotów
o słabszym potencjalne finansowym zapewnić poziom wkładu własnego
jak dla pozostałej części województwa mazowieckiego

Postulat 3:



Wskazanie algorytmu podziału środków UE na programy regionalne

Postulat 4:

Wypracowanie przy udziale regionów oraz partnerów społeczno-gospodarczych 
mechanizmów przeciwdziałających kryzysowi gospodarczemu spowodowanemu 
sytuacją epidemiczną

Postulat 5:

Wskazanie w Umowie Partnerstwa kwot alokacji funduszy strukturalnych dla regionu 
Warszawskiego stołecznego, zarówno na poziomie regionalnym, jak i poziomie 
centralnym, w ramach programów współfinansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 

Postulat 6:



Konsultujemy Umowę Partnerstwa!

Zadbajmy razem o większe środki unijne na rozwój metropolii warszawskiej!

Zgłoś uwagi do 22 lutego 2021 r. przez 
formularz dostępny na stronie Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej



Dziękujemy!

Maciej Fijałkowski

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Urząd m.st. Warszawy


