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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień w sprawie podziału środków na województwa w działaniu „Wspar-

cie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społecz-

ność)”. Zaproponowany obecnie podział powoduje, że, jak wynika z symulacji przeprowadzonej przez pra-

cowników MRiRW, w niektórych województwach zabraknie środków dla wszystkich lokalnych grup działa-

nia (LGD), a w innych jest ich za dużo. Według zapowiedzi kierownictwa Departamentu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich przesunięcie środków nastąpiłoby dopiero po przeprowadzeniu konkursu na wybór LSR – lokalnej 

strategii rozwoju. Takie postępowanie może spowodować to, że LSR oceniane w kraju według jednolitych 

kryteriów wyboru w jednym województwie otrzymają więcej punktów, ale nie zostaną wybrane, podczas gdy 

w innym województwie zostaną wybrane LSR z mniejszą liczbą punktów. Tym samym kluczowym kryte-

rium wyboru LSR stanie się lokalizacja siedziby LGD, a nie jednolite dla całego kraju kryteria wyboru. 

Ponieważ taką sytuację można uznać za naruszenie prawa, dokładnie art. 5 ust. 3 ustawy o rozwoju lokal-

nym z udziałem lokalnej społeczności, który wprost wymienia kryteria wyboru LSR, a nie ma wśród nich 

kryteriów lokalizacji LGD w danym województwie, oczekujemy wyjaśnień w następujących kwestiach. 

1. Kto i na podstawie jakiego przepisu prawa podjął decyzję o dodaniu do kryteriów wyboru LSR kryte-

rium położenia „w lepszym” lub „gorszym” województwie oraz czy dodanie tego kryterium było, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, konsultowane z Komitetem Monitorującym PROW na lata 2014–2020? 

2. Kto i na podstawie jakiego przepisu prawa przyjął takie, a nie inne wskaźniki umożliwiające powstanie 

ogromnych dysproporcji w podziale środków na poszczególne województwa, prowadzących do takich sytua-

cji, że w niektórych województwach pula środków pozwala na pokrycie blisko 200% szacowanych potrzeb? 

3. W jakim celu, poprzez wprowadzenie opisanych mechanizmów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi próbuje dokonać ilościowego wyboru LSR w poszczególnych województwach przed ogłoszeniem kon-

kursu na wybór LSR? 

Ponieważ zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej obszary LGD mają rywalizować ze sobą w zakresie 

jakości opracowanych LSR, a nie na przykład miejsca położenia obszaru objętego LSR, oczekujemy wyczer-

pujących wyjaśnień i odpowiedzi na postawione pytania. 
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