Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego
z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie włączenia do Programu Operacyjnego Rozwoju
Polski Wschodniej (PO RPW) podregionów województwa mazowieckiego, które
wykazują PKB na 1 mieszkańca poniżej 75% średniej krajowej oraz zmiany
granic jednostek statystycznych NUTS-3 w obrębie województwa
mazowieckiego.

W trosce o rozwój społeczno-gospodarczy powiatów
województwa
mazowieckiego wyrażamy zaniepokojenie faktem kontynuowania wsparcia dla
makroregionu Polski Wschodniej w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020 tak
jak dotychczas z poziomu krajowego w oparciu o delimitację obszarów wsparcia na
poziomie NUTS-2.
Brak rozdziału największego województwa w Polsce na mniejsze jednostki NUTS-2
w perspektywie 2007-2013 spowodował paradoksalną sytuację niezakwalifikowania
subregionów: radomskiego (37 miejsce w Polsce wg PKB na mieszkańca na 45
subregionów) i ostrołęcko-siedleckiego (38/45) do korzystania z puli pieniędzy tzw.
Polski Wschodniej, pomimo często znacznie niższych wskaźników rozwojowych niż
regiony (olsztyński - 30/45, rzeszowsko-tarnobrzeski - 26/45, białostocko-suwalski 28/45,świętokrzyski - 30/45 oraz lubelski - 31/45 miejsce w Polsce wg PKB na
mieszkańca). Zważywszy że trudno jest wskazać istotną różnicę pomiędzy
podregionami ostrołęcko-siedleckim a bialsko-podlaskim bądź łomżyńskim, tak
samo jak pomiędzy podregionami radomskim a kieleckim, brak dostępu do środków
pomocowych dla ściany wschodniej w przypadku podregionów województwa
mazowieckiego jawi się jako niesprawiedliwość.
Kontynuacja PO RPW zgodnie z naszym stanowiskiem i Zarządu Województwa,
powinna dotyczyć obszarów o najniższym PBK na 1 mieszkańca i powinna być
delimitowana na poziomie NUTS-3. Obszary w obecnym układzie NUTS-3 znacznie
utrudniają właściwą interpretację danych pozwalających na podejmowanie
niezbędnych działań. Właściwa rehabilitacja i zwiększone tempo rozwoju tych
obszarów uzależniony jest od właściwego zdiagnozowania występujących tam
problemów. Należy nadmieniać, że obszary problemowe wyznaczone w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz w Strategii
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku mają układ w znacznej mierze
pokrywający się z obszarami NUTS-3.
W takim ujęciu do obszarów Polski Wschodniej należy włączyć z województwa
mazowieckiego dwa podregiony, które wykazują PKB na 1 mieszkańca poniżej 75%
średniej krajowej: ostrołęcko-siedleckiego 74,9% oraz radomski 72,3 %.
Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego opowiada się zatem, aby
interwencja z poziomu kraju w ramach polityki regionalnej i wsparcia obszarów
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problemowych była oparta na jasnych i jednolitych w skali kraju podstawach
kwalifikacji obszarów na poziomie NUTS-3 o najniższym poziomie rozwoju.
Taki podział obszaru Mazowsza zapewni w kolejnej perspektywie finansowej
Unii Europejskiej środki dla słabiej rozwijających się obszarów województwa w
ramach Polityki Spójności.
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