Warszawa, dnia 21 maja 2012 r.

Stanowisko Unii Metropolii Polskich
w sprawie finansowania rozwoju miast
ze środków Polityki Spójności w latach 2014-2020
1.

Z uwagi na rosnące znaczenie regionów metropolitalnych w kreowaniu wzrostu gospodarczego,
zatrudnienia, innowacji, rozwoju badań i nauki, a tym samym w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej
poszczególnych państw jak i całej Europy w przestrzeni globalnej, opowiadamy się za efektywną
i terytorialnie adresowaną polityką miejską z wykorzystaniem środków strukturalnych UE. Dlatego
z zadowoleniem odnotowaliśmy fakt uwzględnienia wymiaru miejskiego w regulacjach unijnych
dotyczących Polityki Spójności, a na gruncie krajowym podjętą inicjatywę tworzenia Krajowej Polityki
Miejskiej. Naszym zdaniem daje to dobry fundament do budowy instrumentów programowofinansowych skierowanych bezpośrednio do wielkich miast.

2.

Uważamy, że w Polsce powinien powstać program operacyjny na lata 2014-2020, ukierunkowany na
rozwój sieci polskich regionów metropolitalnych i miejskich, wpisujących się w powiązania
z ośrodkami europejskimi - zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Krajową
Strategią Rozwoju Regionalnego, a także wizją zawartą w projekcie Długookresowej Strategii Rozwoju
Kraju. Rozwiązanie to, przyczyni się do zachowania spójności terytorialnej Europy, zaś w wymiarze
krajowym stanie się czynnikiem intensywnego rozwoju i równoważenia potencjałów.

3.

Zwracamy uwagę, że w miastach proces aplikowania o środki unijne nie był do tej pory powiązany
z programowaniem strategicznym w wymiarze regionu funkcjonalnego. Realizowane projekty dużo
bardziej wpisywały się w strategie wojewódzkie i krajowe nie uwzględniając potencjału i roli regionów
metropolitalnych. Należy to zmienić mając na uwadze logikę programowania rozwoju oraz efektywność
wydatkowania funduszy unijnych, a także podejście oparte na rzeczywistych potrzebach
i oczekiwanych rezultatach. Przypominamy, że w samych tylko 12 miastach zrzeszonych w Unii
Metropolii Polskich mieszka 7 milionów mieszkańców, a wraz z innymi powiatami z obszarów
metropolitalnych - 17 milionów osób, czyli ponad 40 procent wszystkich Polaków.

4.

Artykułując potrzeby miast, kierując się jednocześnie przesłankami merytorycznymi i dotychczasowym
kierunkiem w programowaniu na poziomie europejskim i krajowym, opowiadamy się za
wprowadzeniem dla największych polskich miast odrębnej linii finansowania rozwoju od 2014 r.
w formie dedykowanego Metropolitalno-Miejskiego Programu Operacyjnego.

5.

Chcemy wyraźnie podkreślić, że Polityka Spójności po 2014 r. daje nam wystarczające instrumentarium
do realizacji kompleksowych i zintegrowanych, wielofunduszowych inwestycji na obszarach
metropolitalnych i miejskich, a wstępnie wyasygnowane środki na poziomie minimum 5%
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z tożsamym budżetem ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, powinny zostać przeznaczone na zrównoważony rozwój największych miast
Polski w postaci dedykowanego Metropolitalno - Miejskiego Programu Operacyjnego. Wbrew
wyrażanym obawom, nie będzie to tożsame z pozbawieniem polityki wojewódzkiej wymiaru
miejskiego, w zakresie której pozostałyby ośrodki miejskie o znaczeniu subregionalnym i lokalnym.
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