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Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność w Polsce 

 
W województwie mazowieckim podejście RLKS będzie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz tam gdzie to będzie możliwe w ramach 
Funduszu Rybackiego. 

LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które (odmiennie niż jest to określone we 
wspólnych definicjach dla niniejszego programu) rozumieć należy obszar całego kraju, z 
wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20000. 

EFRROW będzie realizował podejście RLKS przede wszystkim w ramach celu szczegółowego  
6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.  
W celu uproszczenia procesu monitorowania i zarządzania, całość budżetu EFRROW przeznaczonego 

na RLKS (tj. na działanie LEADER) przypisana zostanie do tego właśnie celu szczegółowego. 
Ponadto EFRROW będzie wspierał podejście RLKS w następujących celach szczegółowych: 

3A – poprawa konkurencyjności głównych producentów w drodze lepszego ich zintegrowanie z 
łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy zapewnienia jakości, dodawanie wartości do 
produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje 
producentów i organizacje międzybranżowe. 
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- 6A - ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw i 
tworzenia miejsc pracy. 
- 6C - zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach 
wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości. 
 
EFMR będzie realizować RLKS w ramach priorytetu Unii 4. Zwiększenie zatrudnienia i 

spójności terytorialnej przez realizację następujących celów szczegółowych: 
a) promowanie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego, tworzenia miejsc pracy oraz 
wspieranie mobilności na rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych i 
śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury; 
b) różnicowanie działalności związanej z rybołówstwem również w kierunku innych sektorów 
gospodarki morskiej. 
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Obszar terytorialny realizacji RLKS 
Przyjmuje się ogólne zasady (dla strategii wielofunduszowych oraz finansowanych z EFRROW i 

EFMR): 
1. liczba ludności objęta LSR wynosić powinna minimum 30 000, a maksimum  
150 000 mieszkańców; 
2. podstawowym obszarem realizacji LSR, na którym funkcjonuje tylko jedna LGD, jest obszar gminy; 
3. LSR powinna obejmować co najmniej dwie gminy; 
4. podział na obszary realizacji LSR nie może przebiegać wewnątrz granic gmin. 
 
Na jednym obszarze nie może być realizowanych więcej niż jedna LSR przez jedną LGD (zasada 

1 LGD – 1 obszar – 1 LSR). W praktyce obszar jednej gminy może być objęty jedną wybraną 
do realizacji LSR .  

 
Wyjątek może dotyczyć obszarów zdominowanych przez sektor rybacki, na których w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach zarząd województwa może dopuścić funkcjonowanie dwóch 
spójnych LSR – ogólnej i branżowej rybackiej. Rozwiązanie to powinno być traktowane jednak 
wyjątkowo i należy przede wszystkim dążyć do realizacji zasady 1 LGD – 1 obszar – 1 LSR. 
W przypadku LSR obejmujących swym zakresem gminy dwóch lub większej liczby województw, 
decyzja o zakresie finansowania danej LSR lub poszczególnych projektów podejmowana jest w 
uzgodnieniu danych IZ RPO. 
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Obszary wsparcia 
W ramach głównego celu szczegółowego 6B (wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich) 

wspierane będą operacje mające na celu: 
1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie 

partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR; 
2)rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych; 
3)dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. 

infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom 
(produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych; 

4)podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub 
dywersyfikacją źródeł dochodów lub podejmowaniem zatrudnienia w szczególności rolników i osób 
długotrwale pozostających bez pracy; 

5) rozwój produktów lokalnych; 
6) rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk; 
7)zachowanie dziedzictwa lokalnego; 
8)rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: 
a)turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, 
b)technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu będzie realizowane m.in. poprzez obowiązkowe  
wskazanie w LSR grup defaworyzowanych, które uzyskają wsparcie w ramach LSR wraz z opisem 

stosowanego podejścia. 
Operacje realizowane w ramach LSR powinny wykorzystywać lokalne zasoby: surowce, miejscową 

infrastrukturę, lokalizację (położenia geograficzne), dziedzictwo, potencjał mieszkańców, itp. 
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Cele szczegółowe powiązane 
3A – poprawa konkurencyjności głównych producentów w drodze lepszego ich  
zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy zapewnienia jakości,  
dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i 

organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe. 
W ramach LEADER wspierane będą operacje z zakresu małego przetwórstwa oraz tworzenie sieci w 

zakresie utworzenia krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działań promocyjnych i 
marketingowych. 

6A – ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw i tworzenia 
miejsc pracy. 

W ramach LEADER realizowane będą operacje w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości oraz  
wspierane będą działania mające na celu wyposażenie w niezbędną wiedzę lub umiejętności oraz 
kwalifikacje m.in. osób planujących rozpoczęcie działalności dodatkowej do działalności rolniczej 
oraz osób odchodzących z rolnictwa. Celem będzie aktywizowanie bezrobotnych, grup 
defaworyzowanych, współpraca LGD z przedsiębiorcami w celu identyfikowania potencjalnych 
możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR, sieciowanie podmiotów zaangażowanych w pracę 
z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi takich jak: ośrodki opieki społecznej, powiatowe urzędy 
pracy, ośrodki doradztwa rolniczego. 

6C – zwiększanie dostępności TIK na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich 
i poprawianie ich jakości. 

W ramach LEADER wspierane będą operacje z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych w 
rozwoju pozarolniczych miejsc pracy czy udostępniania zasobów kulturowych, przyrodniczych i 
turystycznych obszarów wiejskich. 
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Poddziałanie 1 - Wsparcie przygotowawcze  
Wsparcie przygotowawcze ma na celu przygotowanie lokalnych strategii, które będą 

realizowane w okresie 2014-2020 oraz utrzymanie potencjału administracyjnego 
istniejących LGD lub zbudowanie potencjału na obszarach dotąd nieobjętych podejściem 
Leader  

Wsparcie w formie płatności ryczałtowej.  
Kwota i wielkość wsparcia zostanie określona na podstawie przeprowadzonej analizy 

kosztów.  
Beneficjent:  
− stowarzyszenie, fundacja lub związki stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek 

samorządu terytorialnego. 
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Poddziałanie 2 - Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju (LSR)  
Beneficjent (w zależności od zakresu operacji):  
− osoba fizyczna,  
− osoba prawna: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe i 

inne,  
− jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.  
W przypadku projektów parasolowych beneficjentem jest Lokalna Grupa Działania (LGD) a odbiorcami 

realizującymi „mikro-projekt” są:  
− osoba fizyczna,  
− inne niż LGD osoba prawna,  
− jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.  
Odbiorcami realizującymi mikro-projekt mogą być również grupy nieformalne, tj. np. koła gospodyń wiejskich. 
Wsparcie:  
− maksymalna kwota pomocy dla operacji ustalana przez LGD,  
− 2 mln zł w przypadku beneficjenta w zakresie infrastruktury technicznej  
− do 500 000 zł na inkubatory przetwórstwa lokalnego,  
− do 400 000 na projekty parasolowe,  
− jednostki sektora finansów publicznych do 500 000zł na jedną miejscowość w zakresie innym infrastruktura 

techniczna,  
− do 300 000 zł dla pozostałych beneficjentów,  
− mikro-projekty w ramach „projektów parasolowych” – do 50 000 zł (maksymalnie 100 000 zł na jedną 

nieformalną grupę),  
− minimalna całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem „parasolowym” - 50 000 zł. 
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Poddziałanie 3 - Wdrażanie projektów współpracy  
Wsparcie:  
− całkowity planowany koszt jednego projektu międzyterytorialnego wynosi minimum 50 000 zł,  
− limit pomocy na LGD: do 5% wsparcia kierowanego z Programu na daną LSR w ramach poddziałań 

„Realizacja operacji”…, oraz „Koszty bieżące…”.  
Beneficjent:  
− LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu. 
 
Poddziałanie 4 - Koszty bieżące i aktywizacja  
Wsparcie nie może dotyczyć kosztów zrefundowanych w ramach innych programów 

współfinansowanych ze środków funduszy EFSI.  
Beneficjent:  
− LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu. 
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Grupy robocze: 
1. Administracyjna – przedstawiciele urzędów – zajmująca się uzgadnianiem i pozyskiwaniem niezbędnych 

informacji statystycznych, historycznych oraz podejmująca działania w sprawie budowy strategii 
wielofunduszowej. 

2. Ds. podstawowych usług i odnowy wsi 
3. Ds. młodzieży i organizacji społecznych 
4. Ds. kobiet, równości, kultury, edukacji, usług społecznych 
5. Ds. rolnictwa, środowiska,  
6. Ds. przedsiębiorczości, zatrudnienia, szkoleń 

 
Każda grupa będzie rozważała jakie wskaźniki zastosować, czy finansować działania w ramach projektów 

parasolowych, jakie limity środków ustalić (oprócz limitów ustawowych). 
Każda grupa robocza roześle prosty kwestionariusz i odpowie na cztery podstawowe pytania: Co 

osiągnęliśmy?    Co pozostaje do zrobienia?    Jakie są priorytety na przyszłość?  
Jakie są nowe pomysły dotyczące realizacji tych priorytetów w praktyce?  
Zorganizowany zostanie konkurs, aby pozyskać pomysły od wszystkich szkół wiejskich, a także kilka 

wydarzeń dla osób starszych. Wyniki następnie zostaną omówione podczas seminarium dla 
mieszkańców całego LGD. 

Wyniki tych prac stanowić będą podstawę analizy SWOT, analizy potrzeb oraz określenia priorytetów strategii 
lokalnej. Następnie społeczność zostanie zaangażowania w dostosowywanie strategii, przygotowanie 
planu działania i podejmowanie decyzji dotyczących podziału środków finansowych między różne 
priorytety i zadania. 
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Procedura i harmonogram wyboru lokalnych strategii rozwoju 
Wybór LSR do ich realizacji przez LGD będzie dokonywany przez samorząd województwa, jako instytucję 

odpowiedzialną zgodnie z art. 33 ust 3 rozporządzenia ramowego.  
Na poziomie regionalnym będzie ustanowiony komitet wybierający. 
Ogłoszenie konkursu na wybór LSR nastąpi w terminie jednakowym w całym kraju, a ocena LSR i LGD 

zostanie dokonana w oparciu o kryteria dostępu i wyboru jednolite w całym kraju. 
W celu zapewnie nia, że wsparcie z Programu będzie wystarczające dla osiągnięcia celów określonych w 

LSR, wyznaczona zostanie podstawowa kwota przypadająca na każdą wybraną LSR (zarówno na 
realizację operacji w ramach LSR jak i wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji). 

Dla zapewnia dostatecznego zróżnicowania budżetu w zależności od liczby ludności objętej LSR, kwota 
podstawowa zwiększana będzie maksymalnie o iloczyn liczby tej ludności wykraczającej ponad przyjęte 
minimum (30 tys. mieszkańców) oraz dodatkowej kwoty. 

Po dokonaniu oceny LSR, ostateczny budżet będzie ustalony z uwzględnieniem otrzymanej liczby punktów. 
Wsparcie przygotowawcze zostanie uruchomione najpóźniej w I kwartale 2015 roku. 
Wybór LSR nastąpi nie później niż 2 lata po zatwierdzeniu przez KE Umowy Partnerstwa.  
Opublikowanie zaproszenia dla LGD do wniosków na wybór ich LSR nastąpi nie później niż 9 miesięcy 

przed ostateczną datą przewidzianą na wybór LSR do ich realizacji przez LGD. 
Odpowiednia jakość realizacji LSR oraz działalności LGD zostanie zapewniona poprzez prawidłowo 

skonstruowane kryteria wyboru LSR przygotowane w oparciu o zewnętrzną ekspertyzę. Ponadto w 
proces oceny zostaną zaangażowani eksperci wybrani na poziomie regionalnym zgodnie z wytycznymi 
wydanymi przez instytucję zarządzającą. W ramach oceny, LGD będą miały możliwość korekty tych 
elementów strategii, które zostaną wskazane przez ekspertów jako wymagające poprawy.  

 

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”  

2014 



RLKS 2014 - 2020 

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na obiektywność, przejrzystość i mierzalność kryteriów wyboru 
operacji zastosowanych przez LGD. W przypadku kryteriów jakościowych (np. związanych z 
innowacyjnością) wymagany będzie szczegółowy opis podejścia do oceny tego kryterium. Dodatkowo 
w przypadku wniosku LGD o zmianę kryteriów, ponownie będą podlegały one takiej samej analizie jak 
podczas oceny LSR w ramach konkursu na wybór. 

Jednocześnie podmiot wdrażający będzie odpowiedzialny za kontrolę i monitorowanie realizacji LSR i 
działalności LGD. 

LGD zobowiązana również będzie do zawarcia w LSR przejrzystej procedury aktualizacji LSR. Każda 
zmiana LSR wymagać będzie uzasadnienia i będzie zatwierdzana przez podmiot wdrażający. Zmiana 
LSR w zakresie celów szczegółowych powinna wynikać z konsultacji ze społecznością lokalną. 

LGD zobowiązana będzie również do przedstawienia przejrzystej procedury postępowania w przypadku 
wystąpienia konfliktu interesów. Wytyczne w tym zakresie zostaną sformułowane przez instytucję 
zarządzającą i będą wymagały wyłączenia co najmniej w przypadku, gdy członek organu LGD 
wybierającego operacje jest wnioskodawcą, reprezentuje wnioskodawcę, jest z nim powiązany 
służbowo lub jest z nim spokrewniony.  

Dodatkowo zostanie sformułowany obowiązek publikowania protokołów z posiedzeń dotyczących wyboru 
operacji zawierających informację o wyłączeniach w związku z wystąpieniem konfliktu interesów. 
Przewiduje się okresową weryfikację osiągania przez LGD założonych wskaźników realizacji LSR oraz 
budżetu LSR (tzw. kamieni milowych). W przypadku nieosiągnięcia określonego poziomu realizacji 
wskaźników oraz budżetu we wskazanym czasie, możliwa będzie redukcja budżetu LSR. Powstające w 
ten sposób oszczędności mogłyby być wykorzystane na dodatkowe wsparcie najbardziej efektywnych 
LGD na realizację dodatkowych zadań. 
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Kryteria dostępu i wyboru LSR 
Kryteria dostępu zostały określone w art. 32 – 34 rozporządzenia ramowego. 
Wybrana może zostać LSR, która będzie realizowana przez LGD działającą w formie prawnej 

stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną przewidzianego w przepisach ustawy o realizacji 
Programu oraz o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność (RLKS). 

Kryteria wyboru dotyczą oceny potencjału i doświadczenia LGD oraz jakości LSR (wynika z wytycznych KE 
do RLKS). Premiowane będą LSR, które już na etapie wyboru zawierają opis projektu współpracy. 

LEADER ma na celu m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wzmocnienie kapitału  
społecznego, stworzenie warunków umożliwiających podjęcie pracy. Dlatego też, w procesie  
wyboru LSR dodatkowe punkty zostaną przyznane obszarom o niekorzystnej sytuacji społeczno- 
gospodarczej uwzględniając: 
1)poziom bezrobocia, w tym wśród: 
- osób młodych, 
- osób powyżej 50 lat, 
- kobiet; 
2)PKB. 
Premiowane będą kryteria oceny operacji opracowane przez LGD, które są powiązane z celem 

szczegółowym 6B „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”. Ponadto kryteria oceny 
operacji powinny zapewniać wybór takich operacji, które w sposób komplementarny i zintegrowany 
odpowiadają na zidentyfikowany w LSR problem. 

Podczas opracowywania kryteriów zostaną wykorzystane wyniki badania nt. kryteriów wyboru LGD i LSR, 
będą one także podlegały konsultacjom z podmiotami zaangażowanymi w działaniu LEADER. 

Kryteria zostaną skonsultowane z Komitetem Monitorującym. 
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Opis mechanizmów koordynacji i komplementarności z innymi działaniami PROW 2014-2020 
Mając na uwadze doświadczenia związane z dwutorowym wdrażaniem operacji w ramach i poza podejściem 

Leader (w ramach PROW 2007-2013) na tym samym obszarze oraz zalecenie KE do programowania 
działania LEADER jako działania PROW 2014-2020, odchodzi się od wskazywania konkretnych działań, 
które będą wdrażane w ramach działania LEADER na rzecz wskazania typów operacji odpowiadających 
na wyzwania zidentyfikowane w SWOT, które nie są powiązane z żadnym konkretnym działaniem 
PROW 2014-2020 (innym niż LEADER). Na poziomie poszczególnych LSR wymagane będzie 
dookreślenie w planie działania zakresu wsparcia z PROW 2014-2020, sposobu osiągnięcia celów LSR, 
mierzalnych wskaźników i planowanego budżetu. Jednocześnie jednak przewiduje się, że LGD opracują  

kompleksową strategię z szeroko określonymi celami, nie ograniczającą się do wsparcia z EFRROW czy 
innych funduszy EFSI. Strategia powinna stanowić dokument odpowiadający na zdiagnozowane w 
ramach analizy SWOT problemy. Dopuszczalna jest sytuacja, w której jedynie jej część znajdzie źródło 
finansowania w perspektywie najbliższych kilku lat. 

Uznano, że podstawową wartością dodaną podejścia Leader jest jego zintegrowanie i oddolny charakter. 
Dlatego też wymagane będzie badanie na poziomie LGD operacji pod ww. kątem. Celem jest holistyczne 
rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez wspieranie grupy operacji, które w sposób komplementarny 
i zintegrowany odpowiadają na zidentyfikowany problem. Przewiduje się kontrole krzyżowe mające na 
celu zapobieżenie podwójnemu finansowaniu operacji, w szczególności w zakresie operacji, których 
zakres może pokrywać się z zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi dla ludności 
wiejskiej. Dodatkowo  w przypadku działania Współpraca przewiduje się wdrożenie następującego 
mechanizmu koordynacji: LGD w ramach kosztów aktywizacji mogą inicjować powstawanie grup  

operacyjnych na rzecz innowacji, o ile z ich strategii wynikać będzie zasadność i wartość dodana takiej 
działalności. Ma to szczególne znaczenie w przypadku LSR, które nastawione będą na skracanie 
łańcucha dostaw. W ramach LEADER planuje się również umożliwienie tworzenia i wspierania sieci. 
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LGD Kasvu w Finlandii ustanowiła system wzajemnej oceny z sąsiednią LGD. W jego ramach LGD 

wzajemnie zbadały szereg swoich projektów i przeprowadziły wywiady na ich temat. 
Informacje zwrotne od organizacji stojącej przed podobnymi wyzwaniami, ale niezaangażowanej 

bezpośrednio w realizację strategii, dostarczyły obu uczestnikom cennych danych. 
 
Na mocy art. 34 ust. 3 zadania lokalnych grup działania obejmują: 
a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania operacji, 
w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; 
b) opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz 
obiektywnych kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów 
interesów, gwarantują, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących 
wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi i 
umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej; 
c) zapewnianie spójności ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność podczas wyboru operacji poprzez uszeregowanie tych operacji w 
zależności od ich wkładu w realizację celów i strategii; 
d) opracowanie i publikowanie naborów wniosków lub ciągłej procedury składania 
projektów, w tym określanie kryteriów wyboru; 
e) przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie; 
f) wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz, w stosownych przypadkach, 
przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację 
kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem; 
g) monitorowanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność i operacji będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie 
szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych z tą strategią. 
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• Co Komisja rozumie przez „rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do 
opracowywania i wdrażania operacji, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania 
projektami”? (art. 34 ust. 3 lit. a) RWP) (kroki 3 i 5 rozdziału 2) 
Jeden z najważniejszych wniosków wynikających z dotychczasowych doświadczeń jest taki, że partnerstw 

na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nie wolno postrzegać jako ostatniego, 
lokalnego ogniwa w długim łańcuchu realizowania polityki ustalonej na innym szczeblu. Nie są one 
lokalnym punktem kompleksowej obsługi na potrzeby organizowania zaproszeń do składania wniosków 
dotyczących standardowej dotacji czy programów szkoleniowych. Realna wartość partnerstwa wynika z 
jego roli w łączeniu miejscowej ludności w celu zachęcania jej do przedstawiania pomysłów i 
współtworzenia projektów, które nie doszłyby do skutku lub byłyby znacznie trudniejsze do 
opracowania, gdyby partnerstwa nie było. Społeczności lokalne różnią się jednak pod względem 
doświadczenia, poziomu organizacji, swojego „kapitału ludzkiego i społecznego”, a także pod względem 
poziomu wsparcia, które już otrzymują od innych agencji. Jednym z pierwszych i najważniejszych zadań 
partnerstw lokalnych jest zatem ocena potrzeb w zakresie rozwijania zdolności społeczności i 
uwzględnienie tych potrzeb w strategii. Rozwijanie zdolności może mieć postać: 

- sesji informacyjnych i pracy środowiskowej w społeczności; 
- wsparcia służącego zbliżaniu ludzi i organizowaniu społeczności lokalnych; 
- indywidualnego lub zbiorowego doradztwa i wsparcia przy opracowywaniu projektów; 
- szkoleń. 
Jest absolutnie konieczne, by partnerstwo dysponowało własnymi pracownikami odpowiednio 
wykwalifikowanymi do pełnienia tych funkcji lub mogło zaangażować ich z zewnątrz. Wsparcie 
przygotowawcze można wykorzystać do finansowania tego rodzaju rozwijania zdolności w trakcie 

uruchamiania programów. Jeżeli zasoby finansowe i ludzkie nie są udostępniane na potrzeby rozwijania 
zdolności, istnieje duże prawdopodobieństwo, że strategia zostanie „przechwycona” przez najsilniejsze i 
najbardziej wpływowe podmioty w społeczności ze szkodą dla innych zainteresowanych. 
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• Co Komisja rozumie przez „opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury 
wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć 
konfliktów interesów”? (art. 34 ust. 3 lit. b) RWP) 
Ten artykuł został wprowadzony częściowo wskutek sprawozdania Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

LEADER, w którym stwierdzono, że w niektórych przypadkach partnerzy bezpośrednio zainteresowani 
projektami współdecydowali o ich zatwierdzeniu. 

Kontrolowanie procesu decyzyjnego przez istniejące elity lokalne, dominujące sektory czy zainteresowane 
strony stanowi rzeczywiste zagrożenie dla wszystkich lokalnych projektów. 

Jednocześnie stanowi to jednak problem dla partnerstw lokalnych, gdyż najbardziej aktywni i dynamiczni 
członkowie społeczności często mają najwięcej pomysłów i zasobów na potrzeby projektów, a ich 
wykluczenie może pozbawić partnerstwo energii i przywództwa. 

Dlatego z reguły wszyscy partnerzy powinni zgłosić swoje interesy związane z projektem i nie powinni 
uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, które dotyczą ich bezpośrednio. 

LGD powinny opisać swoje procedury służące unikaniu konfliktów interesów w sposób zgodny z 
rozporządzeniem finansowym. Procedury wyboru projektów powinny być niedyskryminacyjne i 
przejrzyste. Należy w nich opisać proces decyzyjny i kryteria  podejmowania decyzji, które mają być 
stosowane. Należy przy tym jasno określić sekwencję zdarzeń, osoby zaangażowane na każdym 
etapie i zapewnić odpowiedni rozdział obowiązków pomiędzy różne elementy procesu. Konieczne jest 
również uwzględnienie jasnych i prostych procedur odwoławczych. Procedury można w przejrzysty 
sposób zaprezentować przy użyciu diagramu sekwencji działań. 
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Należy również sporządzić rejestr interesów członków organu decyzyjnego LGD, w którym 
dokumentuje się charakter wszelkich powiązań pomiędzy członkami komisji selekcyjnej a 
każdym projektem lub wnioskodawcą. 
LGD są uprawnione do finansowania własnych projektów, w przypadku gdy samo partnerstwo 
jest promotorem projektu, ale musi istnieć jasna, przejrzysta procedura wykazywania, że 
projekty te przyczyniają się do realizacji lokalnej strategii rozwoju i mają powszechne poparcie 
społeczności. 
Poprzez stosowanie takich zasad partnerstwa mogą zapewnić podwójną rozliczalność – 
zewnętrzną wobec audytorów, IZ i agencji płatniczych oraz wewnętrzną wobec społeczności 
lokalnej. 
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• Co Komisja rozumie przez zagwarantowanie „że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 
dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi”? 

(art. 34 ust. 3 lit. b) RWP) (kroki 3 i 5 rozdziału 2) 
Celem tego przepisu jest wzmocnienie art. 32 ust. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów, który stanowi, że „na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – 
określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 
49% praw głosu”. Zasada 49% jest od pewnego czasu jedną z podstawowych zasad metodyki 
LEADER. Ma na celu zagwarantowanie, że partnerstwa – tak jak deklarują – są autentycznymi 
partnerstwami, w których każdy członek ma szansę wywierania wpływu na decyzje, a nie dodatkami do 

istniejących struktur i organizacji. 
W przeszłości niektóre gminy i organy publiczne były bardzo podejrzliwe w odniesieniu do LEADER, 

ponieważ zasada ta mogła osłabiać rolę sektora publicznego i wybranych urzędników. 
W rzeczywistości sytuacja była jednak zupełnie odwrotna. Sektor publiczny zazwyczaj zyskuje 
w oczach ludności jako jej przedstawiciel, gdy pokazuje, że potrafi pracować w warunkach 
rzeczywistego partnerstwa z ludnością miejscową, a procedury rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność obejmują szereg mechanizmów kontrolnych i kompensujących, które, gdy są 
prawidłowo stosowane, zapewniają publiczną rozliczalność. 
Komisja uważa, że cały sektor publiczny, a w szczególności gminy, stanowi główny element 
podejścia opartego na RLKS. Istnieje jednak ryzyko, że w następujących przypadkach instytucje 
publiczne mogłyby poważnie osłabić, a nawet podważyć oddolne zasady RLKS: 
  jeżeli instytucje zarządzające lub agencje płatnicze korzystają z kontroli kwalifikowalności do oceny 

szans lub jakości projektów, a nie tylko ich zgodności z prawem i kwalifikowalności; 
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- jeżeli publiczni współfundatorzy (często odpowiedzialni za niewielką część 
finansowania projektów) wykorzystują swój wpływ do podejmowania ostatecznych 
decyzji w sprawie projektów; 
- jeżeli pewne funkcje administracyjne i finansowe są powierzone lokalnemu 
organowi publicznemu (który jest formalnie uznany – lub nie – za instytucję 
pośredniczącą), który następnie wykorzystuje te funkcje do wywierania 
nadmiernego wpływu na wybór projektów przez resztę partnerstwa; 
- jeżeli dominujące partie polityczne wykorzystują swoją obecność w innych organizacjach 

społecznych do utworzenia większości blokującej wraz z sektorem publicznym. 
 
Komisja pragnie pomóc partnerstwom lokalnym uniknąć wszystkich tych pułapek.  
Zasada 50% jest tylko jednym z kroków w tym kierunku. Jeśli to kworum nie jest 
przestrzegane, podjęta decyzja jest nieważna. 
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