Igrzyska europejskie szansą na rozwój Krakowa i Małopolski
2019-07-11
Kraków i Małopolska planują wspólnie zorganizować igrzyska europejskie w 2023 r. W czwartek, 11
lipca, odbyła się w Krakowie konferencja z przedstawicielami rządu i samorządu, poświęcona organizacji
tego wydarzenia.

– Plan organizacji przez Kraków i Małopolskę igrzysk europejskich to bardzo dobry pomysł.
Jesteśmy zarówno organizacyjnie jak i merytorycznie przygotowani do organizacji dużych
wydarzeń, co udowodniliśmy w ostatnich latach, np. przy okazji Światowych Dni Młodzieży –
powiedział prezydent Jacek Majchrowski.
– Zapewniam o wsparciu tej imprezy przez rząd. Traktujemy ją jako przedsięwzięcie
ogólnonarodowe, które będzie się ogniskować w Krakowie i Małopolsce. To wielka szansa na
promocję Krakowa i regionu. Dzięki tej imprezie możemy pokazać Polskę, jako miejsce, które
nie odbiega poziomem rozwoju od pozostałej części Europy, miejsce które warto odwiedzić i
zostawić tu swoje pieniądze – zaznacza wicepremier Jacek Sasin, przewodniczący Stałego
Komitetu Rady Ministrów.
W ciągu najbliższych miesięcy zostaną określone potrzeby inwestycyjne, infrastruktury
sportowej, komunikacyjnej oraz tego jakie dyscypliny będą organizowane podczas IE w 2023 r.
Decyzje będą podejmowane w porozumieniu wszystkich organizatorów: Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, władz Krakowa, Małopolski, Ministerstwa Sportu i Turystyki w porozumieniu z
Europejskim Komitetem Olimpijskim.
– Mamy wielkie potrzeby inwestycyjne. Liczę, że dzięki temu wydarzeniu pewne sprawy zostaną
przyspieszone i sfinansowane przy wsparciu środków Ministerstwa Infrastruktury – zaznaczył
Jacek Majchrowski. Prezydent Krakowa uzależnia organizację wydarzenia od konkretnych
zobowiązań i wyliczeń finansowych ze strony rządu. – Chodzi przede wszystkim o wsparcie
planowanych inwestycji komunikacyjnych: drogowych czy tramwajowych – dodał Jacek
Majchrowski.
Wicepremier Jacek Sasin zaznaczył, że igrzyska europejskie zostaną przygotowane w taki
sposób, by zawody sportowe odbywały w dużej mierze z wykorzystaniem już istniejącej
infrastruktury. Wydarzenie będzie determinowało również koszty.
– Wiele inwestycji, które powstaną przy organizacji igrzysk, to przedsięwzięcia niezwiązane
stricte z tym wydarzeniem. Kraków planuje wiele inwestycji, które i tak zostałyby
przeprowadzone, nawet bez organizacji IE. Impreza ta jest jednak szansą na uzyskanie
dodatkowego wsparcia finansowego, którego na pewno, ze strony rządu, udzielimy – zapewnił
wicepremier Jacek Sasin.
W listopadzie zostanie opracowana wstępna lista dyscyplin, które będą się odbywały podczas
igrzysk europejskich w 2023 r., z wyznaczeniem konkretnych lokalizacji. – Na tej podstawie
będziemy mogli oszacować koszty ewentualnej modernizacji już istniejących obiektów
sportowych w regionie – zaznaczył Witold Bańka – minister sportu i turystyki.
Szczegółowy kontrakt dotyczący organizacji igrzysk europejskich w Krakowie i Małopolsce

zostanie podpisany w 2020 r.
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