
Sprawozdanie ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego pt.                                              

"Czy LEADER jest skutecznym narzędziem zrównowaŜonego rozwoju obszarów 

wiejskich ukierunkowanego na budowę kapitału społecznego                                                   

i aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich" –                                                                    

Opole - 19 kwietnia 2011 r. 

 
W spotkaniu poświęconemu dotychczasowym doświadczeniom, identyfikacji problemów 

i dobrych praktyk w trakcie wdraŜania działań w ramach Osi IV PROW 2007 - 2013, LEADER, 

wzięli udział przedstawiciele 9 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa opolskiego oraz 

przedstawiciele Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (wg listy obecności). 

Celem spotkania była dyskusja nt. doświadczeń z dotychczasowego wdraŜania podejścia 

LEADER oraz próba wypracowania rekomendacji co do rozwiązań prawnych  

i instytucjonalnych, mogących być podstawą do stworzenia załoŜeń tego podejścia po 2013 r., 

które mogłoby być zaprezentowane na forum europejskim podczas polskiego przewodnictwa  

w Radzie Unii Europejskiej. 

Wspólne stanowisko wypracowane podczas spotkania, jako część ogólnopolskiej debaty 

przedstawicieli instytucji zaangaŜowanych w realizację podejścia LEADER zostanie 

wykorzystane w Projekcie sieciującym nr 6 - "Konferencja dotycząca przyszłości podejścia 

Leader w Polsce i Europie" rekomendowanym uchwałą Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich nr 10 z dnia 26 listopada 2011 r. Głównym celem tego projektu jest 

organizacja międzynarodowej, eksperckiej konferencji, podczas której przedstawione zostaną 

stanowiska  środowisk związanych z realizacją podejścia LEADER w Polsce co do jego kształtu 

w Europie po 2013 r.   

W celu uporządkowania debaty i wypracowania konkretnych wniosków zebranym drogą 

mailową rozesłane zostały ankiety z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z informacją  

i zaproszeniem na spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego  

z jednoczesną prośbą, aby zostały przekazane do wszystkich zainteresowanych, związanych  

z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

Spotkanie otworzyła Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – 

Alicja Kłopeć, która przywitała zebranych i zaprezentowała cel spotkania. 

Moderatorem był Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich – Tomasz Karaczyn, który dokonał podsumowania dwuletniego okresu wdraŜania 

działań Osi IV LEADER w województwie opolskim:   

• zarówno Lokalne Grupy Działania jak i Samorząd Województwa Opolskiego uczyły się: 

-  wdraŜać LEADERA  

- oraz ciągłych zmian procedur, 

• jest coraz lepiej jeśli chodzi o wdraŜanie działania 4.31 w 2011 roku, 

• do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego od 2008 roku wpłynęło 928 wniosków o przyznanie pomocy 



w ramach działań PROW 2007-2013, z czego w ramach Osi IV Leader – 566 

wniosków. Na 411 wszystkich umów – 205 umów podpisano z beneficjentami Osi IV 

w ramach tylko dwóch działań: Odnowa i rozwój wsi oraz małe projekty,  

• jakość składanych wniosków jest coraz lepsza, poprawna treść wniosków coraz bardziej 

oddaje treść, sens i myśl działania Osi IV Leader,  

• takie spotkanie jest bardzo waŜne, aby móc przekazać wszelkie uwagi, by wspólnie 

wypracować kształt polityki rolnej, by łatwiej było wypracować stanowisko w sprawie 

przyszłości Osi IV. 

 

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Alicja Kłopeć 

informując zebranych o dalszej dyskusji dotyczącej ewentualnych wniosków i sformułowań, 

które zostaną przekazane zebranym oraz Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprosiła 

zebranych przedstawicieli LGD do wzięcia udziału w dyskusji ukierunkowanej pod kątem: jakie 

chcielibyśmy uzyskać rezultaty na podstawie w/w wspólnie wypracowanych wniosków, aby  

w następnym okresie słuŜyły one wypracowaniu wspólnych rozwiązań? Prowokując dyskusję 

pytała: Jakie zebrani widzą pozytywne rezultaty? Jakie są negatywne relacje? Jakie zauwaŜają 

problemy i przeszkody w sprawnym realizowaniu działań? 

 

Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki ankiet rozesłanych wcześniej do 

wszystkich 12 opolskich Lokalnych Grup Działania. Do Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wpłynęło  

6 wypełnionych ankiet zwrotnych, które stanowią niekompletny odzew wśród grup LGD 

(stanowią tylko 50%). 

W trakcie dyskusji nad wynikami tych ankiet, pojawiły się następujące wnioski:  

Pozytywne: 

1. NaleŜy podkreślić waŜność LEADERA jako działania oddolnego zmieniającego 

podejście mieszkańców obszarów wiejskich do tego typu działań. 

2. Rozwój współpracy trzech sektorów na terenach wiejskich: samorządów, organizacji 

pozarządowych i biznesu. 

3. Powstanie instytucji współpracy na poziomie lokalnym, opracowujących i wdraŜających 

lokalne strategie rozwoju. 

4. Wzrost zainteresowania wśród mieszkańców rozwojem obszarów działania Lokalnych 

Grup Działania, a co za tym idzie wzrost aktywności mieszkańców, zwiększenie liczby 

podejmowanych przez nich inicjatyw społecznych i ekonomicznych oraz udział 

mieszkańców w tworzeniu Lokalnych Strategii Rozwoju.  

5. Inwentaryzacja zasobów lokalnych i ich wykorzystanie w rozwoju.  



 

Przeszkody: 

1. Długi czas rozpatrywania wniosków (małe projekty) oraz podpisywania umów.  

2. Koszt przygotowania wniosku (związany z jego obszernością i zdobywaniem 

zaświadczeń) jest tak duŜy, Ŝe przekracza potencjalne korzyści z uzyskanego 

dofinansowania.  

3. Przepisy i wymagania nałoŜone przez Instytucję Zarządzającą i Agencję Płatniczą. 

4. Organizacje pozarządowe nie mają środków na prefinansowanie projektów. 

5. Brak finansowania uniemoŜliwia przeprowadzenie zaplanowanych działań w terminach, 

w których te działania mogą się odbywać.  

6. W biurach LGD brakuje odpowiednio przygotowanych osób, które mogą pomóc  

w przygotowaniach wniosku. Aktualnie LGD doradza beneficjentom. Gdyby biura LGD 

przejęły zadania dodatkowe np. formalną i merytoryczną ocenę wniosków, to byłoby 

konieczne zatrudnienie dodatkowych osób. 

7. LGD mają za mało pieniędzy, aby zatrudniać wykwalifikowanych pracowników.  

8. Biura LGD zamieniają się w powolnie działające urzędy, nieróŜniące się w sposobie 

działania od innych przez skomplikowane procedury narzucone przez Polskę a nie Unię 

Europejską. 

9. LGD nie mają obowiązku, a nawet prawa, merytorycznego sprawdzania wniosków.  

10. Samorządy lokalne dominują w wykorzystywaniu środków z Osi IV LEADER posiadając 

swój budŜet są w stanie realizować więcej projektów. 

11. Projekty czasami nie mają nic wspólnego z opracowaną LSR.  

12. Zmiany lub odrzucanie niektórych wniosków przez UM nie pozwalają na pełną realizację 

opracowanej LSR. W związku z tym chwieje się cała „konstrukcja” lokalnego rozwoju 

oparta na wypracowanej LSR i często znika wartość dodana, którą trzeba wykazać  

w podejściu LEADER.  

 

PODSUMOWANIE DYSKUSJI: 

Na zakończenie spotkania, sformułowano wnioski, które pojawiły się podczas dyskusji oraz 

omawiania ankiet. Wnioski te naleŜy rozumieć, jako wstęp do dalszej dyskusji nad kształtem Osi 



4 w następnym okresie programowania. Jednak niektóre postulaty powinny być wprowadzone 

jak najszybciej.  

1. Zintegrowanie się trzech sektorów – społecznego, samorządowego i gospodarczego, 

jest wartością dodaną podejścia Leader. Rozpoczęta współpraca pomiędzy tymi trzema 

sektorami na rzecz społeczności lokalnej, jest warta kontynuacji i rozwijania na 

wszystkich szczeblach.  

2. LEADER odkrył i dał moŜliwość pokazania „małych ojczyzn” - efekt projektów Leadera: 

m.in. publikacje, lokalne wydarzenia, aktywizacja społeczności itp. 

3. Niektóre kompetencje powinny zostać przekazane do Lokalnych Grup Działania (np. 

ocena formalna i merytoryczna wniosków). 

4. Grupy LGD widzą potrzebę zmian i po spełnieniu warunków związanych m.in.  

z ilością pracowników z odpowiednimi kompetencjami – są gotowe przyjąć dodatkowe 

obowiązki. 

5. Lokalne Grupy Działania chciałyby umoŜliwienia realizacji projektów ze wszystkich  

4 działań: tj. „Odnowa i rozwój wsi”, małe projekty, „”RóŜnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach 

ogólnej puli projektów typu LEADER, a nie projektów Osi . LGD chciałyby umoŜliwienia 

ogłaszania naborów na przedsięwzięcia LSR – a nie na działania PROW. 

6. LGD wnioskują o zaliczkowanie projektów nie tylko na działania inwestycyjne, równieŜ 

inne, aby byłaby to nie tylko refundacja kosztów.   

7. Powinno nastąpić uproszczenie i ujednolicenie procedur (zwłaszcza polskich, a nie UE). 

LEADER powinien być uproszczony. 

8. NaleŜałoby usprawnić sposób rozpatrywania wniosków wraz ze stworzeniem narzędzi 

ułatwiających ich obsługę. 

9. NaleŜałoby zweryfikować katalog kosztów kwalifikowalnych tak, by w pełni móc 

realizować  zadania postawione Lokalnym Grupom Działania (np. uznanie za koszty 

kwalifikowalne – koszty szkoleń zawodowych, które powiązane będą z realizacją LSR). 

10. W następnym okresie programowania PROW na lata 2014 – 2020 LEADER mógłby 

łączyć róŜne programy operacyjne w jeden program regionalny. Byłoby to korzystne dla 

wszystkich, gdyby ujęto LEADERA w ramach programu regionalnego, gdzie decyzje 

byłyby podejmowane na poziomie województwa. 



Zebrani jednogłośnie opowiedzieli się za potrzebą tego typu spotkań, które poświęcone 

będą przyszłości LEADERA. Pragną, aby spotkania te były nadal kontynuowane oraz 

konsultowane ze wszystkimi „aktorami” działania Osi IV LEADER.    

 

Załącznik:  

1. Ankiety – 6 sztuk 

 

 

 

Opole, 2011-04-20 

Notatkę sporządziła:   

Natalia Ochędzan 


