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Szanowny. Pan  
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Stanowisko Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader do projektu stanowiska Rządu RP 

(przygotowanego przez MRiRW) do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2011)627) 

 

Mając na uwadze harmonijny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, kreowanie 

innowacyjności oraz poprawę warunków życia w kontekście procesów zachodzących w Unii 

Europejskiej i świecie Związek Stowarzyszeń Mazowiecki Leader poniżej przedstawia wnioski i 

rekomendacje, w szczególności dotyczące podejścia Leader. Wyartykułowane wnioski i rekomendacje 

zostały wypracowane w toku wielu dyskusji, konferencji i seminariów, w tym np.  podczas III 

Mazowiecko – Lubelskiego kongresu LGD w Zamościu w 2011 r. Celem podjętych dyskusji było 

wypracowanie rekomendacji dotyczących stworzenia regulacji prawnych na przyszły okres 

programowania, które w sposób jednoznaczny wyeliminowałyby możliwość przeniesienia złych 

praktyk zidentyfikowanych w bieżącym okresie programowania, które deformują istotę podejścia 

Leader.  

 

 Zdecydowanie popieramy stanowisko rządu w zakresie zwiększenia udziału środków finansowych 

przeznaczonych na II filar w budżecie Wspólnej Polityki Rolnej do wartości około 30%, działania 

realizowane w II filarze bezpośrednio przyczyniają się do efektywnego i skutecznego rozwoju 

obszarów wiejskich oraz osiągnięcia celów Strategii  Europa 2020. 

 Oceniamy jako pozytywną zmianę dotyczącą objęcia Wspólnymi Ramami Strategicznymi WPR i 

Umowami Partnerskimi, jednocześnie uważamy, że zmniejszy to obciążenia administracyjne, 

którymi w obecnym okresie programowania jest obciążone wdrażanie PROW. Swoje stanowisko 

opieramy na doświadczeniu płynącemu z wdrażania funduszy strukturalnych, których procedury 

należy określić jako mniej zbiurokratyzowane, transparentne oraz prorozwojowe np. zaliczki 

nawet do 95%-100%, które towarzyszą wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego czy 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 Nie zgadzamy się ze stanowiskiem rządu dotyczącym negatywnej oceny wyznaczenia na 

poziomie UE minimalnego poziomu środków na program Leader. Postulujemy określenie przez 

KE sztywnego poziomu środków jakie powinny być przeznaczone na podejście Leader lub też 

zwiększenia minimalnego poziomu środków do 10%. Dotychczasowe doświadczenia w sposób 

jednoznaczny pokazują, że co najmniej na poziomie UE powinien zostać określony minimalny 

poziom środków na Leader’a, albowiem w przeciwnym razie program Leader w wielu krajach UE 

w ogóle nie będzie realizowany. Należy w tym miejscu odnieść się do doświadczenia w tym 

zakresie z obecnego okresu programowania. Dodatkowo doświadczenia takich państw jak 

Hiszpania pokazują, że większe środki na Leader’a (około 10%) pozwalają na lepsze wdrażanie 

tego podejścia oraz eliminują wiele problemów z tym związanych, zatem zasadne byłoby 

określenie na poziomie UE sztywnego poziomu środków na ten program lub też podniesienie do 

10% minimalnego progu przeznaczonego na podejście Leader. 
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 Popieramy stanowisko rządu co do utworzenia regionów przejściowych ze zwiększoną 

intensywnością pomocy dla regionów przekraczających współczynnik 75% PKB/mieszkańca 

średniej UE-27, co niewątpliwie jest zasadne i konieczne w zawiązku z objęciem WPR 

Wspólnymi Ramami Strategicznymi i zastosowaniem takiego mechanizmu w funduszach 

strukturalnych. Taka zmiana z pewnością uprościłaby zarówno fazę programowania jak i 

wdrażania funduszy europejskich. 

 Zdecydowanie popieramy stanowisko w sprawie możliwości realizacji lokalnych strategii rozwoju 

z wykorzystaniem innych środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz jesteśmy za 

ujednoliceniem procedur wdrożeniowych w zakresie zdań instytucji wdrożeniowej i płatniczej 

oraz delegowaniem tych zadań do lokalnych grup działania. Obserwując zachodzący proces 

konsolidacji struktur europejskich jaki zachodzi na przestrzeni ostatnich dwóch lat postulujemy 

uregulowanie kwestii wielofunduszowości lokalnych strategii rozwoju na poziomie europejskim, 

tak aby to LGD decydowało o charakterze wdrażanej przez nie LSR, a nie poszczególne 

instytucje. Identyfikujemy zagrożenie w postaci ograniczenia przez poszczególne państwa 

członkowskie możliwości realizacji wielofunduszowych lokalnych strategii rozwoju. 

 Jako pozytywne oceniamy stanowisko rządu dotyczące wdrożenia jednego z dwóch modeli 

rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność, w tym podejścia Leader przy czym 

rekomendujemy aby propozycja rządu była koniunkcją a nie alternatywą tj. aby równocześnie 

było wydzielone podejście Leader i szerzej rozwoju, kierowanego przez lokalną społeczność, 

niezależnie od źródła finansowania oraz LGD otrzymywało grant globalny na realizację LSR, w 

tym wydzielenia budżetu, którym LGD będzie dysponowała na realizację własnych projektów.  

 Rekomendujemy wprowadzenie w ramach wdrażania działań WPR (II filar) zaliczek dla 

wszystkich beneficjentów do 100% wartości dofinansowania dla projektów małych tj. do 

1 000 000 bez konieczności przedkładania gwarancji bankowej w oparciu o doświadczenia 

płynące z wdrażania funduszy strukturalnych tj. EFS i EFRR. W sposób zdecydowany przyjęcie 

takiego rozwiązania na poziomie UE wpłynęłoby na efektywność realizacji poszczególnych 

programów. Niewątpliwe takie rozwiązanie również ujednolici system wdrażania WPR z uwagi na 

jej objęcie WRS.  

 Pozytywnie odnosimy się do propozycji rządu dotyczącej wprowadzenia mechanizmu 

finansowego na czas przejściowy dla lokalnych grup działania oraz jak najszybszego zakończenia 

procesu legislacyjnego na poziomie UE tak aby od roku 2014 możliwa była faktyczna realizacja 

programów z perspektywy finansowej 2014 – 2020.  

 Z zadowoleniem przyjmujemy propozycję dotyczące nowych działań np. Europejskiego 

Partnerstwa Innowacji. 

 Rekomenduje rozszerzenie zaproponowanych przez UE działań w ramach drugiego filaru o 

inwestycje w odnawialne źródła energii, które przy pomocy odpowiednich instrumentów 

finansowych mogłyby dynamicznie rozwijać się na obszarach wiejskich w oparciu o potencjał 

jakim dysponują. Takie działania byłyby zgodne z politykami horyzontalnymi i 

długoterminowymi celami jakie wyznaczyła sobie UE. 

 Wspieramy rząd w staraniach o zmianę systemu podziału środków w ramach I filara w oparciu o 

obiektywne  kryteria odzwierciedlające aktualne oraz przyszłe problemy obszarów wiejskich.  

 

Przedstawione powyżej wnioski i rekomendacje mają na celu wsparcie rządu w negocjacjach z UE 

dokumentów programowych na przyszły okres programowania z jednoznacznym zaznaczeniem 

istotnych dla środowiska zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich i program Leader zagadnień i 

problemów, które obecnie utrudniają wdrażanie WPR, a które chcielibyśmy wspólnie z MRiRW 

wyeliminować, aby się nie powtórzyły w okresie programowania 2014-2020. Pragniemy zapewnić 

Pana Ministra o pełnej gotowości współpracy z naszej strony przy pracach związanych z nowym 

okresem programowania.   

 

         Łączę wyrazy szacunku, 


