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NADRZĘDNYM PRIORYTETEM W DOBIE KORONAWIRUSA JEST ZDROWIE
OBYWATELI. JEDNAK PANDEMIA JEST TAKŻE WIELKIM WSTRZĄSEM DLA
GOSPODARKI KRAJOWEJ I EUROPEJSKIEJ.

W

związku z obecną sytuacją Unia
Europejska zapewnia polskim firmom środki na walkę z kryzysem.
O tym, na jaką konkretnie pomoc
mogą liczyć przedsiębiorcy, opowiada Christopher Todd – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.
Koronawirus wstrząsnął światem. Co na czas
pandemii oferuje Unia państwom członkowskim i ich obywatelom?
Christopher Todd: Unia zawiesiła reguły fiskalne i
wprowadziła najbardziej elastyczne w historii zasady pomocy państwa, by przedsiębiorstwom można było udzielać dotacji bezpośrednich, gwarancji
dla pożyczek czy preferencji podatkowych. Komisja zatwierdzała wielomiliardowe schematy pomo-
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cowe często w przeciągu 48 godzin. W
przypadku Polski, dzięki schematom na
łączną kwotę 70 miliardów euro, przedsiębiorstwa dotknięte blokadą otrzymują teraz pomoc. Kolejny przykład to
warty 75 milionów euro program repatriacji w ramach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności. W rezultacie
podczas pandemii ponad 59 tys. europejskich obywateli, w tym Polacy, mogło powrócić do Europy z innych kontynentów a budżet unijny pokrywał część
kosztów biletów powrotnych. (…)
Jak na tle innych europejskich regionów wypada Małopolska?
Małopolska była jednym z pierwszych
unijnych regionów, które przedstawiły

Jaki będzie związek między funduszem odbudowy
a wieloletnim budżetem UE na lata 2021–2027? Dla
Polski ważne, żeby pieniądze na walkę ze skutkami
pandemii były dodatkiem. Czyli żeby to co już obiecano we wcześniejszym projekcie wieloletniego budżetu
na tradycyjne cele polityki spójności, zostało zachowane. Czy tak się stanie?
Obecnie ustalany jest zwyczajowy 7 letni budżet UE na
lata 2021-2027 a także środek nadzwyczajny planowany
na 4 lata: Next Generation EU o wartości 750 miliardów
euro. Pieniądze z tego funduszu odbudowy udostępniane
będą jako kredyty lub jako bezzwrotne granty a kryteria
podziału miedzy państwa członkowskie będą adekwatne
do skutków kryzysu i skutki pandemii czyli przykładowo im
większy spadek PKB lub wzrost bezrobocia tym większa
pomoc UE. Każde państwo członkowskie będzie mogło
korzystać z tych dodatkowych funduszy pokazując swój
program odbudowy, który powinien nie tylko przewidywać
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ratowanie gospodarki ale także pokazywać perspektywę
zmian gospodarki: poruszać kwestie innowacyjności, unijnej agendy cyfrowej i elementy „Zielonego Ładu”.
Jakie wyzwania stoją przed polskimi samorządowcami
w najbliższych latach?
Pandemia korona wirusa to nie jedyne wyzwanie, z którym
w najbliższych latach przyjdzie się mierzyć UE. Także Polska nadgoniła już ‘cywilizacyjnie’ państwa rozwinięte i kończą się oczywiste, „proste” projekty infrastrukturalne. Najważniejsze inwestycje infrastrukturalne, które przynoszą
szybkie korzyści: sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu,
dostosowana do standardów unijnych infrastruktura wodno-ściekowa, projekty z sektora kultury, które mają szansę mieć rolę transformacyjną – najważniejsze inwestycje w
tym i wielu innych obszarach podstawowej infrastruktury
są w dużym stopniu zakończone nie wymagają już takich
środków. Teraz od polskich władz samorządowych i rządowych będziemy oczekiwali aby myśleć niestandardowo, by
reagując na pandemię nie wracać do starych schematów
lecz odbudowywać Unię bardziej ekologiczną, bardziej innowacyjną. Przyszłe inwestycje w ramach polityki spójności, w ramach budżetu 2021-2027 oraz w ramach instrumentu Next Generation EU w Polsce powinny mieć na celu
„uodpornienie” naszego społeczeństwa i naszej planety
dzięki m.in. inwestycjom w energię ze źródeł odnawialnych,
wspieranie produkcji czystych samochodów, zwiększeniu
efektywności energetycznej naszych domów i tzw. gospodarkę o obiegu zamkniętym czyli dążenie do ponownego
wykorzystania wytwarzanych produktów. 
Pełny tekst wywiadu z Christopherem Toddem – dyrektorem
wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej na stronie internetowej:
www.fundusze.maloplska.pl
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diagnozę potrzeb na czas pandemii. Nasz dialog był bardzo owocny i już w kwietniu Komisja zgodziła się na daleko idące zmiany w Małopolskim Regionalnym Programie
Operacyjnym. Do tej pory przeznaczyliśmy 190 miliony
złotych na wsparcie placówek medycznych, w tym na zakup krwiobusa dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa, a także 50 w pełni wyposażonych ambulansów. 354 milionów złotych zostało przeznaczonych
na wsparcie MŚP w formie dotacji na utrzymanie zatrudnienia w firmach borykających się z trudnościami finansowymi i wsparcie rynku pracy. Z kolei 111 mln zł trafi do
małopolskich firm w postaci unijnych pożyczek. Bardzo doceniamy fakt, że Małopolski samorząd uruchomił pakiet
wsparcia placówek opieki całodobowej „Bezpieczny dom”,
w ramach którego 55,2 milionów złotych unijnego dofinansowania przeznaczono na wsparcie tych najbardziej potrzebujących – podopiecznych Domów Pomocy Społecznej, hospicjów, zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów
dziecka, ale też pracowników systemu pomocy społecznej. Z pomocą budżetu Unii Europejskiej utworzony został
na czas epidemii hotel dla pracowników służby zdrowia w
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej „Słoneczne
Wzgórze” w Tarnowie, a 5310 osób niesamodzielnych zostało objętych 24-godzinną teleopieką przez ratowników
medycznych, asystentów teleopieki i psychologów dzięki
dofinansowanemu z Unii projektów „Małopolski Tele-Anioł”.
Stanowi to rekordową liczbę osób objętych wsparciem z
zakresu teleopieki w ramach jednego projektu w Polsce.
Docelowo z usług teleopiekuńczych skorzysta ponad 6000
niesamodzielnych mieszkańców Małopolski. (...)

