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Szanowni Państwo,

Zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej (KE) zawartymi w pakiecie legislacyjnym 

dotyczącym wspólnej polityki rolnej (WPR), wspólnej polityki rybackiej (WPRyb) oraz polityki 

spójności (PS) po roku 2020, podejście LEADER, oraz szerzej Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność (RLKS), może być wdrażany w nieco odmienny sposób niż dotychczas. 

Na obecnym etapie wdrażania tego podejścia, jest dla nas oczywiste, iż jedna lokalna grupa 

działania (LGD) może realizować strategię obejmującą realizację celów w zakresu więcej niż jednej 

z ww. polityk, z wykorzystaniem środków pochodzących z wielu funduszy Unii Europejskiej (UE). 

Zdobyliśmy w obecnym okresie programowania doświadczenia we wdrażaniu strategii 

wielofunduszowych. Tym samym mamy większy potencjał by właściwie przygotować się do nowych 

wyzwań i zasad wdrażania RLKS w przyszłości, w tym do korzystania z nowych, niedostępnych dotąd 

rozwiązań. Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośną o wsparcie procesu 

programowania rozwoju lokalnego w okresie 2021-2027, bez którego przystąpienie do prac nad 

planem strategicznym wydaje się być sprzeczne z oddolnym charakterem podejścia LEADER/RLKS.

Niezwykle cenne byłyby dla nas informacje dotyczące wyników prowadzonych przez 

Państwa analiz dotyczących zdiagnozowanych lokalnie problemów oraz kreujących się na tej 

podstawie celów przyszłych strategii. Bardzo istotna byłaby Państwa propozycja realizacji pakietu 

celów strategii z wykorzystaniem prawdopodobnie dostępnych interwencji współfinansowanych 

z innych funduszy, także w ujęciu finansowym oraz wskazanie jaką wartość dodaną przyniesie 

realizacja tych instrumentów właśnie przez podejście LEADER/RLKS. Na obecnym etapie prac nad 

planem strategicznym przykładowy zakres wsparcia celowo nie jest prezentowany, gdyż naszą 

intencją jest aby plan strategiczny był jak najbardziej dostosowany do lokalnych potrzeb rozwojowych 



i uwzględniający praktyczne aspekty funkcjonowania LGD. Z tego względu, nie chcemy z założenia 

kierunkować LGD w diagnozowaniu potrzeb i wypracowywaniu zakresu niezbędnych interwencji.

W odniesieniu do wdrażania LSR wielofunduszowych, należy dodać, iż tak jak obecnie, 

wykorzystanie metody LEADER/RLKS jest obowiązkowe jedynie w przypadku Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), natomiast wykorzystanie tego 

podejścia do realizacji celów pozostałych funduszy tj. Europejskiego Funduszy Społecznego (EFS), 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego (EFMR) jest opcjonalne, a decyzja w tym zakresie zostanie podjęta przez właściwe 

instytucje zarządzające programami współfinansowanymi przez te fundusze.

Równie istotne dla procesu programowania byłyby też Państwa opinie o zakresie zasad 

konstruowania nowych strategii oraz ich zawartości tzn. czy w Państwa opinii obecne strategie 

zawierają elementy zbędne, albo wręcz przeciwnie – czy powinny być uzupełnione dla ich 

efektywniejszej realizacji. Ponadto, czy LGD mają przekonanie, że na tyle poznały obszar 

i społeczności lokalne, iż są gotowe by w kolejnym okresie programowania przejść do etapu większej 

specjalizacji, tj. ukierunkowania wsparcia na ograniczony zakres wsparcia, czy nadal potrzebne są 

strategie uniwersalne, zapewniające ofertę szerokiej gamie przyszłych beneficjentów. Doświadczenia 

z wdrażania strategii niedookreślonych/uniwersalnych skłaniają ku refleksji, iż takie strategie pomimo 

swej pojemności i znaczącej elastyczności są trudne do realizacji pod kątem chociażby osiągnięcia 

założonych celów i wskaźników. Nieocenione są Państwa spostrzeżenia w zakresie wdrażania 

projektów grantowych i operacji własnych LGD oraz roli LGD w tym procesie, z odniesieniem do 

ewentualnej potrzeby ich kontunuowania w przyszłości. Niebagatelnym zagadnieniem jest także ocena 

funkcjonowania organów decyzyjnych w świetle ich odpowiedzialności (lub jej braku) za 

podejmowane decyzje.

Mam świadomość, iż tak jak w poprzedniej perspektywie Państwa analiza będzie opierać się 

na projektach regulacji (i to jedynie wspólnotowych) a nie obowiązujących przepisach, jednak jestem 

przekonany, że tak samo jak podejście LEADER/RLKS zakłada oddolność, tak programowanie tego 

instrumentu na poziomie państwa członkowskiego powinno mieć silne oparcie w potrzebach, 

spostrzeżeniach sygnalizowanych oddolnie. Państwa spostrzeżenia zostaną wykorzystane zarówno do 

przygotowania szczegółowych rozwiązań w prawodawstwie krajowym, jak również w rozmowach 

z innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem podejścia LEADER/RLKS, a których decyzje 

będą miały wpływ na ostateczny kształt tego instrumentu w przyszłej perspektywie finansowej.

Ze względu na harmonogram prac nad planem strategicznym proszę o przesłanie Państwa 

propozycji i opinii do 16 września br. 

Ryszard Janusz Zarudzki

Podsekretarz Stanu
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