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Streszczenie – główne tezy opinii 

 Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (RLKS) w latach 2013-2020 

w dokumentach legislacyjnych i programowych Unii Europejskiej 

i polskiego rządu; 

o Dokument zawiera krótkie rzeczowe wyjaśnienie jak Unia Europejska 

zaplanowała wdrożenie tego mechanizmu, natomiast brakuje uzasadnienia 

opisującego cel wprowadzenia RLKS w Europie wynikającego z ponad 20 

lat pozytywnych doświadczeń tego typu mechanizmów, w tym głownie 

podejścia LEADER; 

o W przedstawionym dokumencie nie zacytowano za Umową Partnerstwa 

ważnych relacji pomiędzy RLKS a ZIT (Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne). Należy podkreślać różnice i wzajemną komplementarność 

pomiędzy tymi mechanizmami. Zasadnicza różnica polega na tym, że ZIT 

jest mechanizmem „top-down” – czyli odgórnym, który będzie realizowany 

przez władze samorządowe, natomiast RLKS jest mechanizmem 

oddolnym inicjowanym i realizowanym przez trójsektorowe partnerstwa 

lokalne; 

o W opisie RLKS opartym o dokumenty legislacyjne i programowe UE 

i polskiego rządu nie znalazła się informacja o przewidzianych przez 

Komisję Europejską zachętach do stosowania tego podejścia, 

w szczególności tzw. „bonusach” czyli wyższym poziomie finansowania ze 

środków unijnych. 

 

 Miejsce strategii rozwoju lokalnego w systemie programowania rozwoju 

w Polsce w latach 2014-2020; 

o Zaskakujące i nieadekwatne są stwierdzenia, że strategie rozwoju 

lokalnego (LSR) tworzone zgodnie z zapisami artykułu 29 projektu 

rozporządzenia ogólnego nie mają ściśle określonego miejsca w systemie 

programowania polityki rozwoju i są zaledwie dokumentami potrzebnymi 

do wydatkowania funduszy unijnych z wykorzystaniem mechanizmu RLKS; 

o miejsce strategii rozwoju lokalnego w systemie programowania rozwoju 

w latach 2014-2020 nie polega na tworzeniu dokumentów LSR 

potrzebnych do wydatkowania funduszy unijnych, ale na uruchomieniu 
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w środowiskach lokalnych przy pomocy owych strategii endogennych 

procesów rozwojowych z zaangażowaniem lokalnych „aktorów” 

społecznych, gospodarczych z ważną, ale nie dominującą rolą 

samorządów lokalnych. 

 

 Przygotowanie beneficjentów do realizacji zadań dotyczących rozwoju 

kierowanego przez lokalną społeczność; 

o LGD I LGR poprzez udział w konsultowaniu dokumentów programowych, 

takich jak Umowa Partnerstwa, czy programy operacyjne, nabywają wiedzy 

i doświadczenia w zakresie wdrażania funduszy w nowej perspektywie. Nie 

jest to wystarczające; 

o Działania pilne do podjęcia na poziomie Rządu RP: 

 Określenie zakresu podejścia LEADER w ramach obowiązkowego 

EFRROW, aby ustalić jaki odsetek kraju może być objęty 

podejściem RLKS i określić jaki będzie status obszarów nie objętych 

tym podejściem. Obszary nie objęte RLKS nie powinny być 

traktowane lepiej, ale muszą otrzymać jakiś rodzaj działań 

substytucyjnych; 

 Określić ramy lokalnych strategii rozwoju oraz kryteria wyboru LGD, 

aby rozpocząć przygotowania na poziomie lokalnym i włączyć 

w planowanie rozwoju zgodnie z nazwą działania „społeczność 

lokalną” Dokonać przeglądu regionalnych programów operacyjnych 

i w ramach konsultacji w poszczególnych regionach zachęcać do 

włączenia społeczności lokalnych w kierowanie rozwojem. 

 

Rozwój kierowany przez lokalną społeczność w latach 2013-2020 

w dokumentach legislacyjnych i programowych Unii Europejskiej i polskiego 

rządu". 

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokument 

prawidłowo opisuje, jak wygląda wdrażanie mechanizmu instrumentu Rozwój 

Kierowany Przez Lokalną Społeczność (RLKS) (Community led-local Development – 

CLLD) od strony technicznej (zgodnie z rozporządzeniami UE), brakuje natomiast 

wskazania, jaka jest opinia MRR co do możliwości i potrzeby stosowania tego 
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mechanizmu w Polsce w szerszym niż dotychczas zakresie – co jest kluczową 

kwestią w dokumentach unijnych. Mamy więc krótkie, ale rzeczowe wyjaśnienie jak 

Unia Europejska zaplanowała wdrożenie tego mechanizmu, natomiast nie ma nawet 

skromnego akapitu, czy kilku zdań odpowiedzi na pytanie, dlaczego ten mechanizm 

okazał się na tyle istotny, że jest rekomendowany do wdrożenia przez Komisję 

Europejską w znacznie rozszerzonym niż dotychczas wymiarze. Wyraźnie brakuje 

uzasadnienia celowości zastosowania ze względu na pozytywne ponad 

dwudziestoletnie doświadczenia podejścia LEADER  (najpierw jako odrębnej 

inicjatywy wspólnotowej, później jako element tzw. głównego nurtu programowania 

funduszy na rozwój wsi w okresie 2017 – 2013) oraz innych podobnych inicjatyw jak 

URBAN, URBACT, EQUAL. 

Jeden z serii arkuszy informacyjnych na temat Polityki Spójności na lata 2014 

-2020 poświęcony został w całości Rozwojowi Lokalnemu Kierowanemu przez 

Społeczność1. Dokument ten opisuje i uzasadnia celowość zastosowania 

wspomnianego podejścia. „Na przestrzeni ubiegłych 20 lat podejście LEADER do 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – oparte na doświadczeniach 

inicjatywy finansowanej z funduszy strukturalnych UE, mające na celu pomaganie 

podmiotom wiejskim w rozpatrywaniu długoterminowego potencjału ich lokalnego 

regionu – okazało się być efektywnym i skutecznym narzędziem w procesie realizacji 

polityki rozwoju. Komisja Europejska promuje tę metodę realizacji również poprzez 

inne inicjatywy wspólnotowe, na przykład URBAN i EQUAL. W przypadku inicjatywy 

LEADER, dla której stałe wsparcie UE jest zapewniane od 1991 roku, stało się to 

ważnym elementem polityki rozwoju obszarów wiejskich o wysokim poziomie 

akceptacji na terenie całej Europy”.2 

i dalej  na tej samej stronie: 

„Rozwój lokalny kierowany przez społeczność może mobilizować oraz 

angażować lokalne społeczności i organizacje w celu działania na rzecz osiągnięcia 

celów inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, określonych w strategii „Europa 2020”, wspierania spójności 

terytorialnej i osiągania określonych założeń regulacyjnych”. 

                                                             
1
 http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_pl.cfm. Dokument ten został również 

opublikowany w 2012 roku przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  
2
 Op. cit. Arkusz informacyjny Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność s.2 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_pl.cfm
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Podobnie w dokumencie określającym Wspólne Ramy Strategiczne dla 

poszczególnych funduszy (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMiR) na lata 2014-2020 

opublikowanym w Brukseli 14.03.2012 roku w rozdziale 4.3. „Zachęcanie do 

zintegrowanego podejścia do realizacji funduszy WRS” czytamy: Rozwój kierowany 

przez lokalną społeczność (oparty na doświadczeniach programu LEADER w ramach 

rozwoju obszarów wiejskich) może uzupełnić i poprawić realizację polityki publicznej 

w przypadku wszystkich funduszy WRS. Jego celem jest zwiększenie skuteczności 

i wydajności strategii rozwoju terytorialnego poprzez delegowanie podejmowania 

decyzji i realizacji lokalnemu partnerstwu podmiotów publicznych, prywatnych 

i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Rozwój kierowany przez lokalną 

społeczność powinien być realizowany w kontekście strategicznego podejścia osób 

odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki publicznej, aby zagwarantować, 

że w „oddolnym” określeniu lokalnych potrzeb uwzględniono priorytety określone na 

wyższym poziomie. 

Opisując dokumenty krajowe przedstawiono głównie dokument Umowy 

Partnerstwa i zawarte w nim zapisy odnoszące się do RLKS (CLLD). Niestety nie 

przytoczono za Umową Partnerstwa kluczowych różnic pomiędzy proponowanymi 

w ramach podejścia terytorialnego instrumentami.  Jak czytamy w umowie 

Partnerstwa z lipca 20133: „Należy podkreślić, że CLLD różni się od instrumentu ZIT 

zakresem interwencji, beneficjentami, czy strukturą zarządzania. Zasadnicza różnica 

polega na tym, że ZIT jest mechanizmem top-down, który będzie realizowany przez 

władze samorządowe, natomiast CLLD jest mechanizmem bottom-up inicjowanym 

i realizowanym przez trójsektorowe partnerstwa lokalne (lokalni partnerzy społeczni 

i gospodarczy, mieszkańcy, przedstawiciele władz). W związku z powyższym 

przyjmuje się zasadę niewykluczania się terytorialnego ZIT i CLLD. Jednak zakresy 

wsparcia LSR i Strategii ZIT na terytoriach należących jednocześnie do obszaru 

realizacji obu instrumentów powinny być ze sobą spójne i skoordynowane”. 

Powyższe wyjaśnienie dobrze opisuje sens oraz zasadność wprowadzania podejścia 

oddolnego. W opisie RLKS opartym o dokumenty legislacyjne i programowe UE 

i polskiego rządu nie znalazła się informacja o przewidzianych przez Komisję 

Europejską zachętach do stosowania tego podejścia, w szczególności 

tzw. „bonusach” czyli wyższym poziomie finansowania ze środków unijnych. 

                                                             
3
 Umowa Partnerstwa z 19 lipca 2013 roku s.129. 
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W zakresie polityki spójności, w przypadku programów operacyjnych, 

w których cała oś priorytetowa jest realizowana poprzez Lokalny Rozwój Kierowany 

przez Społeczność, maksymalna stawka współfinansowania ze środków EFRR i/lub 

EFS na poziomie osi priorytetowej może zostać zwiększona o 10 punktów 

procentowych4. W przypadku EFRROW5, zależnie od okoliczności, maksymalna 

stawka współfinansowania dla lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność 

może oscylować od 80% do 90%. Pomimo ewidentnych korzyści finansowych dla 

programów regionalnych, tylko jeden z szesnastu polskich regionów (Województwo 

Kujawsko – Pomorskie) zdecydował się wydzielić osobną oś priorytetową dla RLKS 

w projekcie regionalnego programu operacyjnego przygotowanym w 2013 roku.  

Powstaje tu pytanie, co sprawiło, że regiony zwykle zainteresowane każdym 

dodatkowym transferem środków europejskich nie  wykazują jak dotąd 

wystarczającego zainteresowania? Być może jedną z przyczyn był brak 

wystarczająco klarownej informacji o pożytkach z tego podejścia w krajowych 

dokumentach strategicznych? 

 

Miejsce strategii rozwoju lokalnego w systemie programowania rozwoju 

w Polsce w latach 2014-2020. 

W założeniach Umowy Partnerstwa słusznie zakłada się proces decentralizacji 

zarządzania i zwiększenie odpowiedzialności regionów za politykę rozwoju. Na 

stronie 90 UP czytamy: 

„Zwiększenie stopnia decentralizacji zarządzania programami operacyjnymi 

oznacza zwiększenie odpowiedzialności samorządów województw za realizację 

polityki rozwoju. Obok zwiększenia wymogów związanych z zarządzaniem 

powierzonymi środkami, oznacza to także rozbudowę na poziomie wojewódzkim 

zdolności do współpracy z partnerami (np. w kontekście instrumentów terytorialnych 

– miast i obszarów wiejskich) oraz udziału w realizacji uzgodnionych przez rząd 

(z udziałem województw) z KE minimalnych limitów alokacji na poszczególne cele 

tematyczne (ring-fencing)”. 

                                                             
4
 art. 110 (5) projektu rozporządzenia ogólnego w zakresie wspólnych postanowień dotyczących 

EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW i EFMR. 
5
 art. 65 (4) projektu rozporządzenia dotyczącego wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez 

EFRROW. 
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Dziwić jednak musi sformułowanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

wskazujące, ze strategie rozwoju lokalnego tworzone zgodnie z zapisami artykułu 29 

projektu rozporządzenia ogólnego wynikają z zakładanego wdrożenia mechanizmu 

RLKS i nie mają ściśle określonego miejsca w systemie programowania polityki 

rozwoju. Jeszcze bardziej zaskakujące jest sformułowanie, że lokalne strategie 

rozwoju są dokumentami potrzebnymi do wydatkowania funduszy unijnych 

z wykorzystaniem mechanizmu RLKS.  Koncepcja podejścia LEADER, na którą 

powołują się twórcy tego mechanizmu, zakłada zgodnie z art. 28 i 29 projektu 

rozporządzenia ogólnego przede wszystkim zintegrowane,  kompleksowe i oddolne 

podejście do rozwoju lokalnego poprzez powołanie lokalnej grupy działania jako 

partnerstwa podmiotów z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Żadna 

lokalna grupa działania nie może funkcjonować bez udziału samorządu gminnego, 

natomiast formuła partnerstwa znacznie poszerza potencjał rozwojowy dopuszczając 

na równych prawach sektor gospodarczy oraz podmioty społeczne. Trzeba tu 

niestety przytoczyć dosyć ostrą ocenę funkcjonowania polskiej demokracji 

samorządowej jaka została sformułowana w raporcie „Narastające dysfunkcje, 

zasadnicze dylematy, konieczne działania”6 . Jak piszą autorzy, co prawda ponad 

80% polskich gmin może pochwalić się posiadaniem dokumentu strategii, jednak pod 

wątpliwość poddają m.in.: 

− „Strategiczność” postanowień i koncentracja na tych działaniach, które będą 

indukować rozwój – zbyt często strategie mają charakter inwentaryzacyjny: 

opisują niemalże wszelkie możliwe sfery aktywności i stanowią zbiór potrzeb 

inwestycyjnych; często można spotkać się z argumentem, że problemem dla 

realizacji strategii jest brak środków. Tymczasem myślenie powinno być 

odwrócone: to strategia powinna stanowić odpowiedź na niedostatek środków, 

a jej realizacja poszerzać w dłuższej perspektywie bazę podatkową. Stąd też 

konieczne jest takie podejście do formułowania strategii, które przesądzi 

o odrzuceniu celów (działań) nie stanowiących „rdzenia” dla rozwoju”; 

− „Opieranie zarządzania JST o strategię: zbyt często strategia jest traktowana jako 

„użyteczny” dokument (dający możliwość ubiegania się o środki czy wręcz wyraz 

                                                             
6
 dr Jarosław Bober, prof. dr hab. Jerzy Hausner, prof. dr hab. Hubert Izdebski, Wojciech Lachiewicz, 

dr hab. Stanisław Mazur, dr Aleksander Nelicki, dr Bartłomiej Nowotarski, dr Włodzimierz Puzyna, 
prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka, dr Igor Zachariasz, dr Marcin Zawicki, Raport „Narastające 
dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania” Uniwersytet Ekonomiczny, Małopolska Szkoła 
Administracji Publicznej, Kraków 2013.  
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pewnej mody), ale jej przyjęcie nie pociąga za sobą odpowiedniego dostosowania 

struktur wykonawczych i działań operacyjnych”. 7 

Nie można więc żadnego dokumentu – a tym bardziej takiego, który nosi 

nazwę strategii rozwoju lokalnego i z zasady ma odnosić się do lokalnych potrzeb 

i endogenicznych potencjałów oraz angażować już na etapie swojego tworzenia 

zarówno lokalny sektor biznesu, jak i organizacje społeczne oraz różne instytucje 

sektora publicznego – traktować jako „załącznika” i „dokumentu potrzebnego do 

wydatkowania funduszy unijnych”. 

Jak czytamy w specjalnym Raporcie Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego na temat podejścia LEADER: „Podejście Leader opiera się na 

założeniu, że w porównaniu z tradycyjnym wdrażaniem odgórnym wdrożenie oddolne 

prowadzi do uzyskania wartości dodanej. Podejścia oddolne oraz współpraca 

różnych sektorów na poziomie lokalnym powinny działać motywująco na lokalną 

społeczność. Lokalne grupy są w stanie najlepiej wskazać zintegrowane oraz 

innowacyjne rozwiązania lokalnych problemów na poziome lokalnym oraz mają 

możliwość lepszego reagowania. Uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji na 

poziomie lokalnym powinno budzić entuzjazm oraz zwiększać zaangażowanie, co 

może prowadzić do lepszego, bardziej zrównoważonego lokalnego rozwoju 

obszarów wiejskich. Zaangażowanie społeczności lokalnych uzyskane poprzez 

podejście oddolne może także prowadzić do mniej namacalnych efektów, takich jak 

„budowanie potencjału” oraz „umacnianie społeczności lokalnych.8 

O wspomnianej tu zasadzie dodatkowości piszą w kolejnych rozdziałach 

autorzy Raportu „Narastające dysfunkcje…”: „Środki unijne, zgodnie z zasadą 

dodawalności, stanowić mają dopełnienie środków finansowych, którymi dysponują 

władze publiczne, przedsiębiorcy i organizacje. Budowanie wizji rozwojowych 

ignorujących tę kwestię to kosztowna iluzja prowadząca do osłabienia 

endogenicznych czynników i mechanizmów rozwojowych oraz uzależnienia od 

zewnętrznych środków finansowych”.9 

W kolejnej części tego raportu znajdujemy bezpośrednie rekomendacje 

dotyczące szczegółowych działań, jakie należy podjąć aby uzdrowić sytuację 

                                                             
7 Tamże s 77.  
8
 Europejski Trybunał Obrachunkowy, „Wdrożenie podejścia Leader w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich, Sprawozdanie specjalne 5/2010”. Luksemburg   2010 s.12. 
9
 Raport “ Narastające dysfunkcje… “ s. 101 
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w polskich samorządach. W odniesieniu do mechanizmu RLKS sformułowano go 

następująco: „…praktyczne zastosowanie mechanizmu CLLD (Community-led local 

development – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność) polegającego na 

tworzeniu lokalnych strategii rozwoju i budowaniu lokalnych partnerstw (Lokalnych 

Grup Działania), w oparciu o doświadczenie podejścia LEADER powinno być jednym 

z zadań w zakresie funkcji rozwojowe JST i partnerstwa społecznego.10 

Dramatem nie tylko podejścia LEADER w Polsce, ale generalnie naszego 

funkcjonowania w Unii Europejskiej stało się powszechne rozliczanie na poziomie 

centralnym jak i lokalnym przedstawicieli władz różnych szczebli z tzw. „absorpcji 

funduszy unijnych”. Pozyskanie środków z funduszy europejskich staje się wartością 

i celem samym w sobie, bez brania pod uwagę przedmiotu i celu i kontekstu 

konkretnego projektu. W kolejnej perspektywie finansowej nie możemy już sobie na 

to pozwolić, co zresztą na poziomie deklaracji możemy również wyczytać 

z przygotowywanych na lata 2014-2020 dokumentów strategicznych. Wartością 

dodaną lokalnych partnerstw jest nie tyle włączenie sektorów społecznego, 

gospodarczego i publicznego na równych prawach do współdecydowania 

o poszczególnych inicjatywach, ile stworzenie komplementarnego do istniejących 

sformalizowanych struktur samorządowych mechanizmu współpracy 

i współdecydowania. Niezbędna różnorodność aktorów partnerstwa i otwartość na 

wszystkich są kluczem powodzenia realizacji przedsięwzięć, które nie byłyby możliwe 

do realizacji dla każdego z nich z osobna. Konieczność podporządkowania się 

sformalizowanym regułom partnerstwa powoduje też wielką pokusę zapewniania 

poprawności względem rozporządzeń „unijnych”, ale również podszywania się pod 

ważnych graczy lokalnych. Zgodnie z jedną z ważniejszych zasad mających 

zapewnić brak dominacji sektora publicznego, udział instytucji z tego sektora nie 

może przekraczać we władzach LGD 50%. Zdarzają się jednak w Polsce lokalne 

grupy działania, w których reprezentanci jednej gminy w LGD: wójt, przedsiębiorca 

reprezentujący sektor gospodarczy i przedstawiciel organizacji społecznej, byli ze 

sobą bezpośrednio spokrewnieni lub w inny sposób reprezentowali jedną grupę 

interesu (np. ugrupowanie polityczne lub frakcję samorządową). Wielu badaczy 

określa bezpośrednią lub pośrednią dominację samorządów lokalnych w strukturach 

                                                             
10

Tamże s.102 
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lokalnych grup działania mianem kolonizacji11. Samorządy lokalne stanowią 

najważniejszą konstrukcję rozwoju lokalnego, jednak – jak pisze Adamski12 (2008, 

s. 100) – Leader nie jest programem wsparcia samorządów wiejskich. Pojawienie się 

Lokalnych Grup Działania bardziej poszerza i ubogaca lokalną demokrację i daje 

nadzieję na rozwój kapitału społecznego opartego na „słabych więzach” społecznych. 

Dojrzałość władz lokalnych polega na uznaniu znaczenia nowych liderów pracy dla 

rozwoju lokalnych społeczności. 

 

Podsumowując należy wiec stwierdzić, że miejsce strategii rozwoju 

lokalnego w systemie programowania rozwoju w latach 2014-2020 nie polega 

na tworzeniu dokumentów LSR potrzebnych do wydatkowania funduszy 

unijnych, ale na uruchomieniu w środowiskach lokalnych przy pomocy owych 

strategii endogennych procesów rozwojowych z zaangażowaniem lokalnych 

„aktorów” społecznych, gospodarczych z ważną, ale nie dominującą rolą 

samorządów lokalnych. Niepokojące jest również, że w dokumencie 

wymienione są podmioty odpowiedzialne za politykę rozwoju z mocy ustawy: 

Rada Ministrów, samorząd województwa oraz samorząd powiatowy i gminny. 

Rola Lokalnych Grup Działania w tym zakresie nie wynika wprost z zapisów 

ustawowych, nie ulega jednak wątpliwości że faktycznie grupy te mogą 

i powinny mieć znaczący wpływ na politykę rozwoju i powinno to znaleźć swój 

wyraz w dokumentach rządowych. 

 

Przygotowanie beneficjentów do realizacji zadań dotyczących rozwoju 

kierowanego przez lokalną społeczność. 

W części dotyczącej przygotowania beneficjentów do realizacji zadań 

dotyczących  RLKS opisano przewidziane w rozporządzeniu ogólnym tzw. koszty 

przygotowawcze, które zakładają budowanie potencjału nowych grup oraz inne 

                                                             
11 Pisze o tym m.in. Wojciech Knieć. Knieć W. (2009). „Władza w lokalnych grupach działania. - 
Pomiędzy realnym, a skolonizowanym partnerstwem. K. Wasielewski (red.), Tworzenie partnerstw 
lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu Leader 
w Polsce w latach 2004–2009. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki 
12

 Adamski T. (2008). „Pomiędzy zaufaniem a kontrolą – rola wiedzy lokalnej w pilotażowym 
programie Leader w Polsce”, w: H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Społeczne aspekty 
zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 
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działania zmierzające do jak najlepszego opracowania nowej lokalnej strategii 

rozwoju i ew. zawiązania nowego partnerstwa.  Znajdujemy również informację, że 

istniejące lokalne grupy działania i lokalne grupy rybackie poprzez udział 

w konsultowaniu dokumentów programowych takich jak Umowa Partnerstwa, czy 

programy operacyjne nabywają wiedzy i doświadczenia w zakresie wdrażania 

funduszy w nowej perspektywie. Należy zadać sobie pytanie, czy są to działania 

wystarczające?  Jak można przeczytać w ust.4 artykułu 29 rozporządzenia ogólnego, 

wybór i zatwierdzenie wszystkich strategii rozwoju lokalnego mają być zakończone 

najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 roku. Aby można dokonać wyboru, środowiska 

lokalne, czy to w istniejących LGD lub LGR muszą otrzymać jasny sygnał 

o rozpoczęciu działań przygotowawczych oraz poznać choćby ogólne warunki 

wyboru LGD i LSR na nową perspektywę. Warto też pamiętać, że wsparcie 

przygotowawcze z nowych funduszy unijnych jest kosztem kwalifikowalnym już od 

1 stycznia 2014 r., niezależnie od opóźnienia w pracach nad unijną legislacją, 

możliwe jest też wykorzystanie na ten cel środków z pomocy technicznej obecnego 

okresu. Jak wynika z dyskusji podczas warsztatów na temat wytycznych dla RLKS 

w okresie  2014-2020, które odbyły się 7 października w siedzibie Dyrekcji 

Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego w Brukseli, w co najmniej kilku państwach 

(Finlandia, Irlandia, Czechy) już od początku 2013 roku rozpoczęło się intensywne 

przygotowanie lokalnych strategii rozwoju. W Polsce nie rozstrzygnięto jeszcze 

najważniejszych dylematów. Nie wiadomo bowiem, czy wobec ograniczonych 

środków na drugi filar Wspólnej Polityki Rolnej liczba LGD w ramach obowiązkowego 

podejścia i alokacji minimum 5% w funduszu rolnym (EFROW) niezbędne będzie 

znaczne ograniczenie liczby wybranych LGD wobec istniejących w okresie 2007-

2013 ponad 336 (nie licząc dodatkowych 48 lokalnych grup rybackich 

a finansowanych z funduszu rybackiego13. Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność wpisuje się w przeciwdziałanie marginalizacji całych obszarów 

i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Nie określono jednak, jakie będą kryteria 

wyboru LGD jeżeli nie dla wszystkich zainteresowanych wystarczy środków na 

finansowanie opracowanych lokalnych strategii rozwoju. Czy w pierwszej kolejności 

należy wybierać do dofinansowania najlepsze strategie (pod względem 

                                                             
13

 W nowej perspektywie finansowej będzie on nosił nazwę Europejski Fundusz Morski i Rybacki 

(EFMR) 
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innowacyjności, skuteczności wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy, precyzyjnie 

i odważnie określonych wskaźników itp.) Inny wariant to mocniejsze wyakcentowanie 

w kryteriach wyboru lokalnych grup działania najlepiej przygotowanych do wdrażania 

strategii, pod kątem struktury partnerstwa, zaangażowania podmiotów 

gospodarczych (z których udziałem od wielu lat jest problem w całej Europie), 

zrównoważonego udziału sektorów społecznego i publicznego z adekwatnym, ale nie 

dominującym udziałem gmin i powiatów. Jeszcze inne podejście dotyczące tylko 

kryteriów wyboru lokalnych grup działania i lokalnych strategii rozwoju może 

wskazywać na obszary o najsłabszym kapitale społecznym, najmniejszej gotowości 

do generowania rozwoju w oparciu o endogenne zasoby, ale przy założeniu, że 

obszary takie najbardziej wymagają wsparcia i należy poprzez różnego rodzaju 

działania przygotowawcze spowodować, aby stały się one obszarami tzw. dobrego 

rządzenia (good governing). Nawet jeżeli podejmie się decyzję o wyborze jednego 

z przedstawionych powyżej kierunków działań, nadal pozostanie dylemat, co 

z pozostałymi obszarami, które nie zostaną objęte RLKS? Dotychczas aż 90% 

obszarów wiejskich objętych było działaniami lokalnych grup działania w ramach Osi 

IV LEADER PROW 2007-2013. Trzeba wyraźnie zadać pytanie, jak prowadzona 

będzie polityka rozwoju lokalnego na obszarach nie objętych podejściem RLKS 

w okresie 2014-2020. Trudno bowiem winić mieszkańców danego obszaru, że nie 

mają liderów zdolnych do wdrożenia podejścia partnerskiego. 

Powyższe dylematy były przedmiotem prac grupy roboczej pracującej metodą 

KOLAB i przyniosły szereg interesujących rezultatów. Niestety większość kwestii 

poruszonych podczas warsztatów KOLAB zakończyła się stawianiem pytań i nie 

znalazły jak dotąd jednoznacznego rozstrzygnięcia. Tymczasem coraz bardziej 

istotny staje się element czasu, jaki pozostał do zawiązania nowych partnerstw 

(lokalnych grup działania) i partycypacyjnego prowadzonego w długim procesie 

społecznym przygotowania lokalnych strategii rozwoju. Jednym z podstawowych  

mankamentów wszelkiego rodzaju dokumentów o charakterze partnerskich 

porozumień po wejściu do Unii Europejskiej w Polsce była ich fasadowość. Lokalne 

programy rewitalizacji, pakty na rzecz edukacji, pakty na rzecz przeciwdziałania 

bezrobociu, pakty na rzecz ekonomii społecznej, plany rozwoju miejscowości i w tej 

masie również lokalne strategie rozwoju są bardzo często dokumentami tworzonymi 

przez firmy konsultingowe i przedstawiane do zatwierdzenia odpowiednim czynnikom 
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społecznym. Należy powtórzyć raz jeszcze, powyższe dokumenty, w tym lokalne 

strategie rozwoju i lokalne grupy działania, jako element podejścia „Rozwój Lokalny 

Kierowany przez Społeczność” mają sens tylko wtedy, kiedy to społeczność 

autentycznie uczestniczy w ich współtworzeniu, ma wpływ na ich wdrażanie 

i podejmuje współodpowiedzialność  za osiągane rezultaty. Trzeba na serio brać pod 

uwagę alarmujące głosy naukowców i ekspertów Jak piszą autorzy cytowanego już 

raportu „Narastające dysfunkcje…”: „Polski porządek instytucjonalny nie sprzyja 

aktywności obywatelskiej i obecności obywateli w przestrzeni publicznej. Są oni 

zasadniczo z niej wypierani i wycofują się do sfery prywatnej. A jeśli już pojawiają się 

w przestrzeni publicznej, to jako klienci podmiotów władzy, reprezentanci 

indywidualnych lub korporacyjno-zawodowych interesów14. Jak podają autorzy 

„Diagnozy Społecznej 2013”15, skłonność do stowarzyszania się gdy przynależność 

do organizacji stała się po zmianie systemu w pełni dobrowolna, gwałtownie spadła 

z 30,5 proc. w 1989 r. do 14,8 proc. i utrzymała się na tym poziomie do dzisiaj 

(w 2013 r. 13,7 proc.). Przy czym osiągnięty wynik lokuje Polskę w tym względem, 

podobnie jak pod względem zaufania, na końcu grupy krajów objętych badaniem 

European Social Survey16 .17  Autorzy raportu „Polska 2030” wydają się dostrzegać 

te wyzwania, czytamy bowiem że: „Dziś potrzebne są nowe formy kapitału 

społecznego: kapitał rozwojowy, który jest niezbędny do sprostania obecny 

 i przyszłym wyzwaniom. Kapitał rozwojowy to zdolność ludzi do ufania sobie we 

wszystkich wymiarach życia ‒ począwszy od zaufania między jednostkami po 

zaufanie obywateli do infrastruktury instytucjonalnej państwa18”. Janusz Czapiński 

(Diagnoza społeczna... 2009: 64) przypomina, że: „w kapitał ludzki można 

inwestować indywidualnie, natomiast w kapitał społeczny indywidualnie inwestować 

się nie da. Aktywność środowisk wiejskich jest uzależniona od różnie rozumianych 

zasobów społecznych, głównie powszechnie aprobowanych norm zaufania, 

                                                             
14

 Raport “ Narastające dysfunkcje… “ s.  37 
15 Czapiński, J. (2013). Stan społeczeństwa obywatelskiego. Kapitał społeczny. Diagnoza Społeczna 
2013 Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport. [Special issue]. Contemporary Economics, 7, 296-308 
DOI: 10.5709/ce.1897-9254.110 
16

 http://www.europeansocialsurvey.org/ .  

17 European Social Survey [2010], European Social Survey 2010. ESS Round 5: European Social 
Survey 
Round 5 Data (2010). Data file edition 2.0, [2010] Norwegian Social Science Data Services, Norway – 
Data Archive and distributor of ESS data 
18

 Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe (2010), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.  
 

http://www.europeansocialsurvey.org/
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uczciwości i odwzajemniania więzi społecznych”. W Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego (KSRR) wskazano, że kapitał społeczny jest traktowany jako ważny 

czynnik wpływający na rozwój społeczny i gospodarczy kraju, a także jako element 

charakteryzujący warunki życia obywateli19. Raport "Polska 2030. Wyzwania 

rozwojowe20", przygotowany pod redakcją Michała Boniego, pod patronatem 

Kancelarii Premiera w lipcu 2009 r., zawiera 10 wyzwań, jakie stoją przed Polską. Na 

co najmniej dwa z nich bezpośrednio odpowiada RLKS: Wyzwanie 10 – „Wzrost 

kapitału społecznego Polski”, gdzie czytamy m.in.: „W perspektywie 2030 r. 

zagrożenie stanowi utrzymanie się w Polsce niskiego poziomu kapitału społecznego, 

co sprawi, że nie unikniemy dryfu rozwojowego. Może to negatywnie wpłynąć na 

możliwość wzrostu gospodarczego, modernizacji i budowy długookresowej pozycji 

konkurencyjnej w świecie. Polaków dodatkowo charakteryzuje niska aktywność 

obywatelska. Polski sektor pozarządowy jest niewielki, organizacje pozarządowe 

działają niestabilnie, mają niepewną sytuację finansową i organizacyjną, napotykając 

nieustannie na trudności w pozyskiwaniu środków na swoją działalność. Prawie 

połowa Polaków wyraża niskie zainteresowanie troską o dobro wspólne, a wskaźnik 

ten wyraźnie obniżył się w porównaniu z 2005 r. Dla procesu przekształcania kapitału 

społecznego Polski niezwykle cenna jest Polska lokalna, gdzie istnieją tradycyjne 

więzi i wartości. Ich znaczenie zostało zmarginalizowane w okresie transformacji. 

Należy je odbudować, uzupełniając o elementy nowoczesnego kapitału 

rozwojowego, wyzwalającego kooperację. Istnieje wiele poziomów, na których ten 

kapitał powinien być budowany – świat lokalny (mała ojczyzna), rodzina, miejsce 

pracy. Równie istotne jest stworzenie więzi łączących obszary wiejskie z miejskimi. 

Warto zwrócić uwagę na to, by każdy z tych obszarów codziennej aktywności 

obywateli oddziaływał „dospołecznie”, budował poczucie  wspólnoty, a nie skłaniał do 

dbania jedynie o indywidualne interesy”. Podobnie istotne z perspektywy RLKS jest 

tzw. Wyzwanie 7 „Solidarność i spójność regionalna”, gdzie czytamy m.in.: „Rozwój 

peryferii zależy zatem od ich skuteczności w budowaniu własnego potencjału 

rozwojowego. Dzięki temu może zwiększyć się ich atrakcyjność, co doprowadzi do 

silniejszych funkcjonalnych powiązań z liderami wzrostu, czyli z obszarami 

metropolitalnymi i regionalnymi centrami miejskimi”. 

                                                             
19

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010‒2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie.  
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa 2010. s.62 
20

 Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe Kancelaria Premiera Warszawa 2009. 
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Rozpatrując przygotowanie do realizacji zadań z zakresu RLKS należy 

zastanowić się, czy udało się w zrealizować cele założenie dla okresu 2007-2013? 

Bowiem założenia programu Leader na lata 2007–2013 odnoszą się wprost do 

budowania kapitału społecznego, co zostało zapisane w następujący sposób: „Celem 

Osi czwartej Leader jest przede wszystkim aktywizacja mieszkańców obszarów 

wiejskich poprzez budowanie kapitału społecznego na wsi, a także polepszenie 

zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja21”. W stanowisku Komisji 

Europejskiej do tworzenia założeń Umowy Partnerstwa czytamy m.in.: „Należy dalej 

zwiększać proporcję funduszy przeznaczonych na inicjatywę LEADER, biorąc pod 

uwagę proponowane podejście polegające na finansowaniu rozwoju kierowanego 

przez lokalne społeczności z wielu funduszy”22. Jednym z problemów okresu 2007-

2013 był stopień komplikacji procedur, co również należy zmienić myśląc 

o przygotowaniach do okresu 2014-2020. Tu również pojawiają się rekomendacje 

Komisji Europejskiej: „Działania w ramach funduszy objętych WRS w tym celu 

powinny obejmować: dalsze upraszczanie procedur wyboru projektów oraz 

zwiększanie przejrzystości i obiektywności procesu wyboru i kryteriów wyboru, aby 

beneficjenci mogli z góry oszacować, czy ich projekty mogłyby pozytywnie przejść 

procedurę oceny. Niezbędne jest również przygotowanie i rozpowszechnienie na 

czas wytycznych dotyczących realizacji i procedur przed rozpoczęciem programów 

a także bardziej powszechne korzystanie z systemu uproszczonych kosztów”.23 

Przygotowania do wdrażania mechanizmu RLKS są niestety w Polsce przede 

wszystkim znacznie spóźnione. Większość samorządów województw (wszystkie 

poza kujawsko – pomorskim) na skutek niewystarczającej wiedzy i obawiając się 

potencjalnych komplikacji, zrezygnowała z utworzenia osobnej osi wdrażanej za 

pomocą instrumentu RLKS. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej mają do tego 

prawo, trzeba jednak pamiętać że mechanizm RLKS jest rekomendowanym 

sposobem radzenia sobie z wyzwaniami budowania kapitału społecznego i rozwoju 

endogennego na obszarach zagrożonych marginalizacją. Nawet w przypadku 

rezygnacji z tego mechanizmu, problemy rozwojowe lokalnych społeczności 

prawdopodobnie pozostaną. 
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