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W związku z trwającymi na poziomie Samorządów Województw rozmowami dotyczącymi
możliwości wydzielenie w ramach EFS i EFRR puli środków na wdrażanie RLKS w przyszłej
perspektywie finansowej, Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD pragnie
zwrócić uwagę na konieczność pilnego ustalenia systemu instytucjonalnego dla wdrażania
Działania LEADER w ramach przyszłego PROW 2021 – 2027. Prowadzone w regionach
rozmowy i konsultacje zostały zainicjowane pismem Grupy Tematycznej ds. podejścia
LEADER skierowanym do Marszałków Województw, z prośbą o informację odnośnie woli
wdrażania w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO) w przyszłej perspektywie
finansowej instrumentu terytorialnego pn. rozwój lokalny kierowany przez społeczność
(RLKS), z EFRROW jako funduszem wiodącym.
Przeprowadzone dotychczas konsultacje wskazują, że większość Zarządów Województw
wyraża wstępną akceptację dla proponowanej w piśmie Grupy Tematycznej LEADER
wielofunduszowej formuły RLKS z EFRROW jako funduszem wiodącym, jednakże pod
warunkiem, że nie będzie się to wiązać z utratą wpływu na zarządzanie przekazanymi z EFS
lub EFRR środkami. Zarządy Województw chcą mieć wpływ na kierunki dystrybucji tych
środków poprzez delegowanie im – tak jak to było w obecnym okresie – zadań wdrożeniowych
i rozliczeniowych w ramach działania Leader w przyszłym PROW 2021-2027.
Polska Sieć LGD zwraca uwagę, że akceptacja postulowanego przez Grupę Tematyczną ds.
podejścia LEADER rozwiązania oraz wstępna deklaracja jego wprowadzenia przez większość
województw, stwarza niepowtarzalną szansę na wprowadzenie formuły RLKS w dużo
szerszym niż obecnie zakresie oraz wypracowanie dla jego wdrażania takich rozwiązań
systemowych, które w przyszłości dałyby się przełożyć na proste i przejrzyste procedury
jednolite dla wszystkich funduszy. Byłoby to z korzyścią dla środowisk lokalnych, a także dla
rozwoju obszarów wiejskich na terenie całego kraju. Aby tak się stało, konieczne jest powzięcie

wiążących ustaleń na bardzo wczesnym etapie prac nad dokumentami programowymi,
zwłaszcza w odniesieniu do programów finansowanych z

EFS i EFRR. Rozpoczęcie

wiążących rozmów z Zarządami Województw jest uwarunkowane ustaleniem przez
Ministerstwo Rolnictwa systemu instytucjonalnego dla LEADERA 2021 – 2027,
a przynajmniej wskazanie roli jaką będą odgrywać w tym systemie samorządy województw.
Polska Sieć LGD uważa, że system instytucjonalny dla LEADERA w przyszłej perspektywie,
nie powinien ulegać znaczącej modyfikacji w stosunku do aktualnie funkcjonującego.
Samorządy Województw od lat uczestnicząc we wdrażaniu LEADERA znają specyfikę
lokalnych społeczności, w tym Lokalnych Grup Działania, co na poziomie wzajemnych
kontaktów i współdziałania jest jednym z ważniejszych aspektów efektywnego pozyskiwania
i wykorzystywania środków unijnych. Dysponują zdobytą na przestrzeni lat wiedzą,
doświadczoną kadrą i strukturą warunkującą sprawne przygotowanie i realizację zadań
w zakresie wdrażania wielofunduszowego RLKS i są w sposób naturalny predestynowane do
pełnienia podobnych funkcji w przyszłej perspektywie.
Mając na względzie dobro lokalnych społeczności, a także sprawne przygotowanie warunków
dla szerokiego zastosowania instrumentu RLKS w przyszłej perspektywie finansowej, bardzo
prosimy
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instytucjonalnego dla działania LEADER na lata 2021-2027 w możliwie najkrótszym terminie.
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