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1. Marszałkowie województw
2. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej 

Dotyczy: zwiększenia limitu środków na interwencję LEADER w ramach PS WPR 
oraz zmiany sposobu podziału środków

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na przekazywane w ostatnim czasie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi pisma dotyczące wniosków o zmianę sposobu podziału środków w ramach 

planowanej interwencji LEADER objętej projektowanym Planem Strategicznym dla 

Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR), która miałaby spowodować 

umożliwienie wyboru wszystkich strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność (LSR) także w województwach wdrażających rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność (RLKS) z wykorzystaniem jedynie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), dokonaliśmy w Ministerstwie ponownej analizy 

zagadnienia dotyczącego realizacji LSR w nadchodzącej perspektywie. 

Mając na celu zachowanie potencjału LGD zbudowanego przez ostatnich kilkanaście lat 

realizacji podejścia LEADER w Polsce oraz potrzebę wsparcia obszarów wiejskich w 

możliwie jak największym stopniu, zdecydowaliśmy, że przedstawione Państwu w 

konsultacjach roboczych zasady dotyczące podziału środków i ustalania wysokości 

budżetów poszczególnych LSR, która miały mieć zastosowanie jedynie do województw 

wielofunduszowych będą miały także zastosowanie do województw monofunudszowych.
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Zmiana ta umożliwi województwom niewdrażającym wielofunduszowego RLKS adekwatne 

obniżenie budżetów przeznaczonych na komponent „wdrażanie LSR” oraz „zarządzanie 

LSR”, które pozwolą na wybór w tych województwach wszystkich LSR spełniających 

warunki wyboru w konkursie na wybór LSR. Województwa monofunduszowe będą miały 

również możliwość zarezerwowania środków, które pozwolą gminom nieobjętym żadną 

wybraną LSR w wyniku konkurencyjnego wyboru LSR, przyłączyć się do tej LSR, która 

została wybrana. Takie rozwiązanie może skutecznie ograniczyć powstaniu tzw. „białych 

plam”, czyli obszarów nieobjętych żadną LSR.

Aby jednak możliwość obniżenia budżetów LSR w województwach monofunduszowych 

nie doprowadziła do zbyt niskich budżetów poszczególnych LSR, w toku uzgodnień PS 

WPR z Komisją Europejską zaproponujemy podwyższenie limitu środków EFRROW w 

interwencji LEADER o dodatkowe 14 580 000 euro (26 509 091 euro ogółem). W efekcie 

dokonanej zmiany, limit wydatków publicznych w interwencji LEADER będzie wynosił 708 

509 091 euro środków ogółem (EFRROW + wkład krajowy), a całość środków będzie 

rozdzielone pomiędzy wszystkie 16 województw według realnego zapotrzebowania 

ustalanego według jednolitych zasad, dotąd proponowanych jedynie województwom 

wielofunduszowym. 

Opisane wyżej zmiany będą miały odzwierciedlenie w obecnie projektowanym 

Regulaminie konkursu o wybór LSR, który w najbliższym czasie w kolejnej wersji zostanie 

przesłany do Państwa w ramach konsultacji. 

Wierzymy, że zmiany te spowodują dalszy, zrównoważony rozwój polskich wsi przy 

pomocy podejścia LEADER.

Z poważaniem

Henryk Kowalczyk

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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