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w odpowiedzi na pismo RRW-1624-41-2013(3) z dnia 2 września br. dotyczące konferencji „Polityka 

spójności w latach 2014-2020 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” organizowanej przez Komisję Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Sejmu RP oraz Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP, przekazuję materiały 

odnoszące się do wskazanych w piśmie zagadnień.  

1. Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (RLKS) w latach 2014-2020 w dokumentach 

legislacyjnych i programowych Unii Europejskiej i polskiego rządu 

Dokumenty unijne 

RLKS – ang. Community led-local develpemnt – to nowy instrument terytorialny – wprowadzony przez 

Komisję Europejską do realizacji w nadchodzącym okresie programowania perspektywy finansowej. 

Instrument ten bazuje na stosowanym obecnie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)  

i Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyby) podejściu LEADER i zachowuje jego podstawowe założenia.  

Podstawowe zapisy dotyczące instrumentu RLKS znajdują się w projekcie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

objętych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności (dalej rozporządzenie ogólne). Głównym celem 

RLKS jest realizacja celu spójność terytorialna poprzez lepszą mobilizację potencjału na szczeblu lokalnym. 

RLKS służy także realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego wspieranego z Europejskich 

Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI). 

Szczegóły funkcjonowania RLKS zostały opisane w rozdziale II projektu rozporządzenia ogólnego  

(art. 28-31), który w całości został poświęcony temu zagadnieniu. Zgodnie z nim RLKS jest obowiązkowy dla 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i w tym zakresie ma 

być realizowany jako kontynuacja podejścia LEADER. Jednocześnie RLKS może być wspierany także przez 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). 

Podsumowując zapisy rozporządzenia ogólnego, działanie instrumentu RLKS polega na tym, że w jego 

ramach na konkretnie wyodrębnionym obszarze z inicjatywy społeczności lokalnych tworzy się  
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tzw. Lokalna Grupa Działania (LGD), w skład której wchodzić muszą przedstawiciele władz publicznych, 

lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, w którym żadna ze stron nie 

może posiadać więcej niż 49% praw głosu. Grupa ta opracowuje dla swojego obszaru tzw. Lokalną 

Strategię Rozwoju, która jeśli zostanie wybrana do realizacji przez właściwą instytucję/instytucje 

zarządzające funduszem/funduszami jest realizowana z ich udziałem. Zarówno grupa, strategia jak  

i procedury wyboru muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniach unijnych.  

Zadania LGD muszą uwzględniać: (a) rozwijanie potencjału podmiotów lokalnych do opracowywania  

i wdrażania operacji; (b) opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury i obiektywnych kryteriów 

wyboru operacji, pozwalających na uniknięcie konfliktów interesów, gwarantujących że co najmniej 50% 

głosów wybierających pochodzi od partnerów niebędących władzami publicznymi  oraz umożliwiających 

wybór w drodze procedury pisemnej; (c) zapewnienie spójności pomiędzy wybranymi operacjami a LSR 

poprzez uszeregowanie ich pod względem ważności dla realizacji celów LSR; (d) przygotowanie i publikację 

konkursów naboru projektów lub ciągłej procedury ich wyboru, w tym określenie kryteriów ich wyboru;  

(e) przyjmowanie i ocenę wniosków o wsparcie; (f) wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia (w stosownych 

przypadkach, przed ich zatwierdzeniem, przedkładanie wniosków do odpowiedniego organu 

odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności); (g) monitorowanie realizacji LSR  

i wspieranych operacji oraz prowadzenie szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych z LSR. 

Podstawowym dokumentem dla funkcjonowania RLKS są Lokalne Strategie Rozwoju kierowane przez 

społeczność lokalną (LSR). Jako minimum zawierać one muszą: (a) określenie obszaru i liczby ludności 

objętych strategią; (b) analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, w tym analizę SWOT;  

(c) opis strategii i jej celów, charakterystykę zintegrowanego i innowacyjnego charakteru strategii, hierarchię 

celów, w tym wymierne cele nakierowane na rezultaty (przy czym w zakresie rezultatów cele mogą być 

opisane ilościowo i jakościowo); (d) opis sposobu zaangażowania społeczności lokalnej w przygotowanie 

strategii; (e) plan działań wskazujący przełożenie celów na działania; (f) opis sposobu zarządzania, 

monitorowania i ewaluacji, wskazujący potencjał lokalnej grupy działania do jej wdrażania; (g) plan 

finansowy, w tym planowaną alokację poszczególnych funduszy objętych WRS. Ponadto strategia powinna 

być spójna z odpowiednimi programami funduszy EFSI. Liczba ludności objęta LSR to minimum  

10 000, a maksimum 150 000 mieszkańców. Jako wyjątek limity te mogą zostać zwiększone lub 

zmniejszone w przypadku kiedy wymaga tego uwzględnienie specyficznych uwarunkowań terytorialnych 

danego obszaru. Taki wyjątek musi być jednak należycie uzasadniony w umowie partnerstwa lub  

w odpowiednim programie/programach. Państwa członkowskie określają kryteria wyboru LSR. Wyborem 

LSR zajmować się ma komitet wybierający, specjalnie w tym celu powołany i zaakceptowany przez właściwą 

Instytucję Zarządzającą lub Instytucje Zarządzające (IZ). Decyzja akceptująca LSR powinna wskazywać 

alokację poszczególnych funduszy. Pierwszy nabór LSR powinien być sfinalizowany w ciągu 2 lat od 

przyjęcia umowy partnerstwa. Państwa członkowskie mogą  dokonać dodatkowego wyboru LSR po tym 

terminie, jednak - jako generalna zasada - nie później niż do 31 grudnia 2017 r. 

Wsparcie z funduszy EFSI dla RLKS obejmuje: (a) koszty wsparcia przygotowawczego;  

(b) realizację operacji w ramach LSR; (c) przygotowanie i realizację działań dotyczących współpracy LGD; 

(d) koszty bieżącej działalności związanej z zarządzaniem realizacją strategii; (e) działania animacyjne 

dotyczące LSR mające na celu ułatwienie wymiany informacji pomiędzy partnerami, promocji strategii oraz 

wsparcia potencjalnych beneficjentów w zakresie planowania operacji i przygotowania wniosków  

o dofinansowanie. 

Dokumenty krajowe 

Oficjalnym dokumentem, który określa zasady wykorzystania instrumentu RLKS w Polsce jest projekt 

Umowy Partnerstwa z dnia 12 lipca (UP), który był przedmiotem konsultacji społecznych zakończonych  

we wrześniu br. Obecnie trwa analiza nadesłanych w ich ramach uwag i propozycji, co może wpłynąć  

na ostateczny kształt dokumentu, w tym zapisów dotyczących RLKS.  

Projekt UP przewiduje realizację RLKS w ramach EFROW zapewniając co najmniej 5% udziału tego 

funduszu oraz w ramach EFMR. UP dopuszcza także realizację RLKS z funduszy strukturalnych (EFRR  

i EFS) w ramach regionalnych programów operacyjnych, przy czym decyzja o zaangażowaniu tych funduszy 

podejmowana jest na poziomie regionalnym. Wskazano także na możliwość realizacji wielofunduszowych 

lokalnych strategii rozwoju, przy założeniu że maksymalne alokacje, jakie można przeznaczyć na ten cel  

w ramach regionalnych programów operacyjnych wynoszą odpowiednio w danym regionie - 10% alokacji 

komponentu regionalnego EFS oraz 5% alokacji EFRR. W projekcie UP zostały także określone główne 

wyzwania, cele i priorytety do realizacji z wykorzystaniem RLKS oraz terytoria na których instrument ten 
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może być realizowany, w podziale na poszczególne fundusze. Działania realizowane w ramach instrumentu,  

w zależności od terytorium którego dotyczą, będą mogły być finansowane z następujących funduszy:  

- EFFROW na obszarach wiejskich lub miejskich z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców;  

- EFMR na obszarach rybackich ; 

oraz w zależności od decyzji poszczególnych samorządów wojewódzkich: 

- EFS i EFRR (w RPO) na obszarze całego kraju przy czym  na obszarach kwalifikujących się  

do wsparcia z EFFROW i EFMR jako uzupełnienie wsparcia tych funduszy. 

Projekt UP wskazuje także, że samorząd województwa będzie pełnił rolę koordynującą RLKS na poziomie 

województwa, tzn. będzie występował jako instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym  

(o ile program ten będzie przewidywał wsparcie w ramach RLKS) oraz jako instytucja, której delegowane 

zostały zadania instytucji zarządzającej programami współfinansowanymi ze środków EFRROW oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMiR). 

Cały tekst Projektu Umowy Partnerstwa jest dostępny na stronie: 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Programowanie_2014_2020/Umowa_pa

rtnerstwa/Documents/UP_19_07_2013.pdf. Zapisy dotyczące RLKS znajdują się w sekcji 3 „Terytorialny 

wymiar interwencji” (strony 130-133). 

2. Miejsce strategii rozwoju lokalnego w systemie programowania rozwoju w Polsce w latach 2014-

2020 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia polityki rozwoju w Polsce jest Ustawa  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. Określa ona podmioty prowadzące tę 

politykę, tryb współpracy między nimi oraz podstawowe instrumenty, za pomocą których polityka rozwoju jest 

prowadzona. Ustawa definiuje politykę rozwoju jako zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych 

i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-

gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych 

miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Zgodnie z przepisami ustawy, politykę rozwoju 

prowadzą: Rada Ministrów, samorząd województwa oraz samorząd powiatowy i gminny. Za koordynację 

realizacji strategii rozwoju współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub środków rozwojowych 

pochodzących z Unii Europejskiej odpowiada minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Ustawa 

wprowadza systematykę dokumentów programujących politykę rozwoju. Dzielą się one na: strategie rozwoju 

i programy. Ustawa dotyczy dokumentów tworzonych na szczeblu krajowym i regionalnym.  

Na szczeblu lokalnym - samorządy terytorialne gminy i powiatu nie mają obowiązku sporządzenia strategii 

rozwojowych kształtujących na dłuższe okresy czasu politykę danej jednostki we wszystkich najważniejszych 

zakresach funkcjonowania gminy lub powiatu. Gmina w ramach obowiązujących przepisów prawa dzięki 

przyznanej jej samodzielności decyzyjnej i finansowej prowadzi własną politykę realizacji zadań należących 

do jej właściwości. Gmina określa kierunki polityki rozwoju społeczno-gospodarczego za pomocą aktów 

kierownictwa wewnętrznego. Gminy tworzą także liczne plany działowe, których obowiązek tworzenia wynika 

z ustaw działowych – związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną, odpadową, komunikacją zbiorową. 

Ustawa prawo energetyczne wskazuje na przykład, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje plan 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

Niemniej, obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jednym  

z jej elementów jest podkreślenie roli samorządu gminnego i powiatowego w realizacji polityki rozwoju na 

poziomie lokalnym.  

Strategie rozwoju lokalnego, o których mowa w pytaniu, dotyczą zapewne funkcjonowania nowego 

instrumentu RLKS. Istnienie oraz zasady tworzenia LSR, jak wskazano w odpowiedzi na pkt. 1, zostały 

wprowadzone w przepisach unijnych – w art. 29 projektu rozporządzenia ogólnego. Biorąc pod uwagę 

powyższe, co do zasady LSR nie mają ściśle określonego miejsca w systemie programowania polityki 

rozwoju, są natomiast dokumentami potrzebnymi do wydatkowania funduszy unijnych z wykorzystaniem 

mechanizmu RLKS. Jako takie muszą być zgodne z dokumentami programowymi perspektywy finansowej 

2014-2020 szczebla krajowego – Umową Partnerstwa oraz programami operacyjnymi oraz wpisywać się  

w założenia wynikające ze strategii krajowych i regionalnych.  

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Programowanie_2014_2020/Umowa_partnerstwa/Documents/UP_19_07_2013.pdf
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Programowanie_2014_2020/Umowa_partnerstwa/Documents/UP_19_07_2013.pdf
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W tym kontekście ważny jest także aspekt relacji LSR z innymi dokumentami strategicznymi tworzonymi  

na poziomie lokalnym - gmin i powiatów. Jest on brany pod uwagę przy programowaniu wdrażania RLKS  

w Polsce. Co do zasady RLKS nie powinien zastępować działań władz publicznych, które także tworzą 

strategie/programy rozwoju i prowadzą zgodne z nimi działania, ale uzupełniać je. Dlatego LSR powinna być 

spójna z dokumentami gmin i powiatów oraz nie może być z nimi sprzeczna. Obowiązkowy udział JST  

w Lokalnej Grupie Działania pozwala na zapewnienie takiej spójności.  

Przygotowanie beneficjentów do realizacji zadań dotyczących rozwoju kierowanego przez lokalną 

społeczność 

Przygotowanie beneficjentów do realizacji zadań dotyczących RLKS odbywać się będzie głównie w ramach 

tzw. kosztów przygotowawczych, które stanowią integralną część realizacji tego instrumentu. Koszty  

te, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym obejmują: i) działania ukierunkowane na wspieranie budowy 

potencjału i tworzenie nowych grup oraz wsparcie małych projektów pilotażowych; ii) budowę potencjału, 

szkolenia i sieciowanie w celu przygotowania i wdrażania LSR.  

Po przygotowaniu i zaakceptowaniu LSR, LGD będzie wspierać beneficjentów w ramach tzw. kosztów 

animacji, które obejmują między innymi wsparcie potencjalnych beneficjentów w zakresie planowania 

operacji i przygotowania wniosków o dofinansowanie. 

Jednocześnie informuję, że na obecnym etapie programowania pracownicy instytucji i różnych podmiotów  

(w tym istniejące LGD i Lokalne Grupy Rybackie), które będą zaangażowane we wdrażanie funduszy  

w różnych rolach, nabywają wiedzy i doświadczenia w zakresie wdrażania funduszy w nowej perspektywie 

przede wszystkim poprzez aktywny udział w procesie przygotowania zarówno Umowy Partnerstwa, jak  

i programów operacyjnych. Partnerska formuła prac nad dokumentami strategicznymi i programowymi  

na nową perspektywę umożliwia szerszemu gronu włączenie się w proces tworzenia zasad, w tym 

wdrożeniowych, dając administracji znakomity punkt wyjścia do przejścia do wdrażania nowej perspektywy 

finansowej. 

Zaproponowane w projekcie UP propozycje rozwiązań w zakresie instrumentu RLKS są w znacznej mierze 

następstwem wyników prac grupy warsztatowej pracującej metodą KOLAB nad wypracowaniem 

rekomendacji dla systemu wdrażania RLKS w Polsce. Metoda ta została wykorzystana przez Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego m.in. ze względu na jej partycypacyjny charakter. Polega ona na zaangażowaniu 

wybranego grona przedstawicieli różnych sektorów, mających różnorodne doświadczenia w danej dziedzinie 

w celu wypracowania optymalnych rozwiązań w danym obszarze podczas prac warsztatowych.  

W warsztatach KOLAB dotyczących RLKS brali udział przedstawiciele środowiska pozarządowego 

(organizacje pozarządowe, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie), rządowego (przedstawiciele 

MRR i MRiRW) i samorządowego (przedstawiciele urzędów marszałkowskich województw kujawsko-

pomorskiego i łódzkiego oraz regionalnego ośrodka polityki społecznej w województwie zachodnio-

pomorskim). Proces KOLAB był prowadzony przez Fundację Stocznia, która posiada bogate doświadczenie 

w zakresie wykorzystania tej metody. Obecnie trwają końcowe prace nad raportem podsumowującym 

dyskusje warsztatowe. Dokument ten zostanie przekazany Marszałkom Województw, będzie też punktem 

wyjścia do dalszych prac w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nad innymi, bardziej szczegółowymi 

rozwiązaniami i dokumentami dotyczącymi RLKS. 

 


