European LEADER Associaton
for Rural Development

ELARD jest międzynarodową, pozarządową organizacją
non-profit założoną w 1999 r. skupiająca LGD i ich
organizacje przedstawicielskie. Założycielami było
5 krajowych sieci LGD z Francji, Grecji, Irlandii, Włoch
i Hiszpanii. Obecnie skupia organizacje, głównie sieci
krajowe, reprezentujące ponad 1600 LGD z Austrii,
Czech, Danii,
Chorwacji, Estonii,
Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy,
Łotwy, Macedonii, Niemiec, Polski, Portugalii, Serbii,
Słowacji, Słowenii, Szkocji (pojedyncze LGD), Szwecji,
Węgier i Włoch.
Główne cele ELARD to:
 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
przez prowadzenie kampanii o filozofii
podejścia LEADER opartego o osiem jego
zasad (traktując współpracę i sieciowanie LGD
jako osobne zasady),
 Wpływ na polityki europejskie
i krajowe przez reprezentowanie interesów
lokalnych grup działania wobec instytucji
i organizacji
Cele szczegółowe ELARD w obecnym okresie
przewodnictwa Estonii (Kriistina Tammets) oraz
wiceprzewodnictwa Portugalii (Pedro Brosei) i Czech
(Radim Srsen):
 obrona zasad podejścia LEADER/RLKS jako
mechanizmu rozwoju w dokumentach
określających polityki europejskie i narodowe
po 2020 r.,
 przyczynie się do rozwoju podejścia
wielofunduszowego w oparciu doświadczenia
z obecnego wdrażania RLKS,
 współpraca z innymi sieciami wiejskimi
dla osiągniecia wspólnych celów,
 wzmocnienie współpracy obecnych
i włączenie nowych członków ELARD.
Działania ELARD to:
 Sieciowanie,
 Usługi i wsparcie dla członków,
 Organizacja szkoleń, seminariów
 Narzędzia komunikacyjne
- strona internetowa, newsletter (dwa razy
w roku), media społecznościowe













Współpraca z Punktem Kontaktowym
Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (ENRD),
Popularyzacja podejścia LEADER
Obecność w Brukseli
(Udział w wydarzeniach/spotkaniach),
Udział
w
pracach
grup/komitetów
europejskich,
Współpraca
z
innymi
europejskimi
organizacjami pozarządowymi,
Platforma współpracy międzynarodowej,
Wymiana dobrych praktyk,
Promocja międzynarodowej współpracy LGD,
Prowadzenie i udział w projektach,
Zwiększenie dochodów organizacji, przykłady:
ACORD w Bośnii, ENPARD
w Gruzji.

ELARD uczestniczy w pracach takich grup jak:
 Podgrupa Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich ds. podejścia LEADER,
 Grupa Sterująca Europejskiej Sieci
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 Grupa Dialogu Obywatelskiego,
 Grupa Dialogu Strukturalnego
 Grupa Sterująca Europejskiego Parlamentu
Wiejskiego,
 Europejski Ruch na rzecz Wsi.
W tym roku ELARD wykonał ankietę wśród członków
i na podstawie jej wyników - analizę sytuacji w zakresie
podejścia LEADER/RLKS. ELARD zorganizował w dniach
2-23 listopada w Tartu (Estonia), wspólnie z innymi
partnerami z Estonii, konferencję “Renewing
LEADER/CLLD for 2020+; Celebrating 25 years of
LEADER in Europe!” (około 120 uczestników) oraz
seminarium “CLLD – how does it really work?” podczas
European Week of Regions and Cities w Brukseli (około
90 uczestników ).ELARD przygotowuje wraz z innymi
partnerami wspólne stanowisko wobec Deklaracji
z konferencji w Cork, które będzie propagować
w mediach.

European LEADER Associaton
for Rural Development

Polska Sieć LGD jest federacją 16 sieci regionalnych,
której celem jest budowanie platformy współpracy
i wymiany doświadczeń pomiędzy lokalnymi grupami
działania oraz ich sieciami regionalnymi, a także
z innymi organizacjami i osobami związanymi
z realizacją podejścia Leader oraz pozostałych osi
PROW. Jest ona najaktywniejszą organizacją w zakresie
promocji wdrożenia mechanizmu RLKS w Polsce, jak
również aktywnie uczestniczyła w konsultacjach PROW
2014 – 2020 oraz na bieżąco wyrażając stanowisko
polskich LGD w stanowionym prawie.
Polska Sieć LGD konsultuje projekty uchwał
i rozporządzeń związanych z podejściem LEADER/RLKS
oraz zmianami w PROW 2014-2020. Wiele zgłoszonych
przez Sieć uwag, korzystnych dla LGD, znalazło się w
ostatecznej wersji wielu ważnych dla LGD aktów
prawnych.
PS LGD wystąpiła do MRiRW o utworzenie Grupy
Tematycznej ds. podejścia LEADER/RLKS (GTL). Nie było
to takie oczywiste, ale na szczęście nasze lobby okazało
się skuteczne.
Przewodniczącym GTL jest Członek Zarządu PS LGD Witold Magryś.
W styczniu 2015 dokonaliśmy wyboru przedstawicieli
PS LGD w strukturach Europejskiej Sieci na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD). Naszym
przedstawicielem w Zebraniu Ogólnym ENRD
i w Podgrupie ds. podejścia LEADER/RLKS jest Krzysztof
Kwatera, a jego zastępcą Janusz Bartczak.
Sieć skutecznie przeprowadziła kampanię w/s zmiany
podziału środków na województwa
w nowym okresie, niekorzystnego dla części
województw w Polsce. Również skutecznie zabiegała o
zmianę rozporządzenia w zakresie tzw. 15% wkładu
własnego LGD.
PS LGD uczestniczy w pracach europejskiej sieci ELARD,
mając dzięki temu dostęp
do aktualnych informacji i planowanych zmianach.
Możemy na bieżąco obserwować
jak funkcjonuje podejście w innych krajach
i proponować korzystne dla nas rozwiązania.

W czerwcu 2016 zorganizowaliśmy w Warszawie
seminarium nt. działalności ELARD i przykładów
wdrożenia podejścia LEADER/RLKS w Szwecji
i Portugalii, gdzie stosuje się RLKS z udziałem
wszystkich funduszy oraz w Czechach i Estonii, a także
zorganizowaliśmy spotkanie przedstawicieli ELARD
z Podsekretarzem Stanu Ryszardem Zarudzkim.
We wrześniu z inicjatywy PS LGD, Biuro Pełnomocnika
Rządu
ds.
Społeczeństwa
Obywatelskiego,
zorganizowało w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
seminarium w sprawie nowych narzędzi terytorialnych
w polityce spójności (w tym RLKS) na lata 2014 – 2020,
zainspirowane przyjęciem przez Parlament Europejski
Rezolucji w tych narzędzi terytorialnych. W Rezolucji
zawarto wiele pozytywnych sformułowań
o mechanizmie RLKS i zalecono KE przeprowadzenie
analizy rozwoju tego mechanizmu, włącznie
z obligatoryjnym zastosowaniem wszystkich funduszy.
We wrześniu sformułowaliśmy nasze uwagi do Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie RLKS.
Raz na kwartał Polska Sieć przygotowuje biuletyn
informacyjny, który jest rozsyłany do wszystkich LGD.
Aktualnie konsultujemy dwa rozporządzenia
ws. szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz
wypłaty pomocy technicznej w ramach PROW 2014 –
2020 oraz ws. szczegółowych warunków i trybu
konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych
w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji…
Wszystkich chętnych do brania udziału
konsultacjach zapraszam do kontaktu z nami
Na bieżąco prowadzimy stronę internetową
polskasieclgd.pl
e-mail: polskasieclgd@wp.pl
Zarząd PS LGD
Janusz Bartczak – prezes PS LGD
Joanna Sokólska – z-ca prezesa
Bożena Pełdiak – członek Zarządu
Witold Magryś – członek Zarządu
Piotr Sadłocha – członek Zarządu

