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WSTĘP

WSTĘP
Opracowanie niniejszej publikacji ma na celu
upowszechnienie informacji dotyczącej wykonania projektów objętych wdrażaniem Działania 2.7 Pilotażowy
Program Leader+ w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego (SPO) „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich,
2004-2006”.
Mamy nadzieję, że publikacja przybliży Czytelnikom niełatwą problematykę, związaną z programowaniem i wdrażaniem instrumentów finansowego wsparcia
modernizacji i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.
Podstawowymi problemami, z jakimi muszą uporać się
instytucje uczestniczące w procesie wdrażania programów
dla rolnictwa i obszarów wiejskich, jest rozległość potrzeb
i zadań do wykonania oraz duża liczba potencjalnych
beneficjentów.
W Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
realizacją Pilotażowego Programu Leader+ (PPL+) zajmuje się Zespół Rozwoju Wsi. Zadania zespołu obejmują
bieżące wdrażanie Schematów I i II PPL+, w tym prowadzenie szkoleń oraz udział w spotkaniach dla beneficjen-

tów, przygotowywanie procedur wdrożeniowych oraz
wsparcie merytoryczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, przy opracowywaniu dokumentów do realizacji
Programu Leader w Polsce w okresie programowania
2007-2013.
************
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
została utworzona w 1992 roku przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, działającego w imieniu
Skarbu Państwa. Nieprzerwanie od 15 lat realizuje
przedsięwzięcia, których głównym odbiorcą jest
Ministerstwo Rolnictwa oraz instytucje i stowarzyszenia
działające na rzecz sektora rolnego i obszarów wiejskich
w Polsce. Beneficjentami pracy Fundacji są m.in. samorząd terytorialny, samorząd rolniczy, jednostki doradztwa rolniczego, instytuty naukowe, członkowie parlamentu, rolnicy i przedsiębiorcy sektora rolno-żywnościowego, studenci, kadra naukowa uczelni
rolniczych, ekonomicznych oraz mieszkańcy obszarów
wiejskich.
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WSTĘP
FAPA wspiera działania mające na celu rozwój
obszarów wiejskich, rolnictwa, rynków rolnych oraz sektorów związanych z rolnictwem. Prowadzi działalność
analityczną i informacyjną oraz pełni funkcje wdrożeniowe i doradcze.
W ramach prac Fundacji opracowywane są analizy z
zakresu rynków rolnych, Wspólnej Polityki Rolnej oraz
rozwoju obszarów wiejskich. Fundacja posiada zaplecze
informacyjne i analityczne wykorzystywane przez
Ministerstwo Rolnictwa, jak również odbiorców z całego
kraju zainteresowanych problematyką wsi.
Przez kilka ostatnich lat FAPA wdrażała dwa działania Programu SAPARD Szkolenia zawodowe dla rolników
oraz Pomoc techniczna. Od 1992 r. wspiera resort w
realizacji Programu Phare w sektorze rolnym.
Fundacja jest Instytucją Wdrażającą dla trzech
działań Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006:
1.3 Szkolenia, 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego oraz 2.7 Pilotażowy Program Leader+. W
ramach działaniał 1.3 przeszkolono bezpłatnie ponad 190
tys. rolników oraz członków ich rodzin zajmujących się
rolnictwem. Aktualnie prowadzonych jest 118 projektów
szkoleniowych, z których wg wstępnego planu skorzysta
prawie 210 tys. uczestników. W ramach działania 1.4
Wsparcie doradztwa rolniczego w latach 2005 2007 FAPA zarządzała 33 projektami polegającymi na
świadczeniu bezpłatnej pomocy doradczej dla rolników na
terenie całej Polski. W działaniu 2.7 Pilotażowy
Program Leader+, Fundacja przeprowadziła proces
utworzenia 167 Lokalnych Grup Działania oraz podpisała
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umowy ze 150 grupami, na realizację Zintegrowanych
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakłada się, że
realizacja powyższych działań Sektorowego Programu
Operacyjnego wpłynęła na podwyższenie konkurencyjności i dochodowości polskich gospodarstw rolnych oraz
przyczyniła się do pozytywnych przeobrażeń w sektorze
rolnym i na obszarach wiejskich w Polsce.
Fundacja zorganizowała konsorcjum, które realizuje projekt pt. Krajowa Sieć Leader+, wspierający
Pilotażowy Program Leader+ w Polsce, a w szczególności
Lokalne Grupy Działania wdrażające zintegrowane strategie rozwoju obszarów wiejskich.
W 2003 r. w uznaniu znaczenia i dorobku w działaniach pomocowych Komisja Europejska przyznała Fundacji
status tzw. „mandated body”, czyli instytucji upoważnionej do współpracy z partnerami europejskimi, w zakresie
wykonywania zadań finansowanych w kraju i zagranicą ze
środków Unii Europejskiej.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewidziało
również rolę FAPA we wdrażaniu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Fundacja ma
realizować w szerokim zakresie zadania związane z
wdrażaniem działania Szkolenia zawodowe dla
osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.
Ponadto MRiRW przewiduje powierzenie FAPA niektórych
zadań informacyjnych i promocyjnych w zakresie podejścia Leader, jak i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Wieloletnie doświadczenie Fundacji oraz jej potencjał
instytucjonalny powinien być nadal wykorzystywany w
taki sposób, aby mógł służyć rozwojowi obszarów
wiejskich w Polsce.
Zespół FAPA
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Wprowadzenie
do programu LEADER
w opracowywanie lokalnych strategii rozwoju oraz ich
późniejsze realizowanie. Celem działania Programu
Leader jest stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich, poprzez budowanie Lokalnych Grup Działania (LGD), na zasadzie partnerstwa
trójsektorowego, przy udziale sektora publicznego,
prywatnego i społecznego. Program LEADER sprzyja
lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego obszarów wiejskich, służy poprawie ich konkurencyjności, jako
miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyczynia się do współpracy mieszkańców.

Niniejsza broszura dotycząca programu LEADER
stanowi aktualizację i dalszy ciąg opublikowanej przez
FAPA, w III kwartale 2006 r. książki pt. „Inicjatywa
LEADER – pierwsze doświadczenia i szanse
rozwoju”. Przywołano tu najistotniejsze informacje
dotyczące programu LEADER oraz dane z realizacji Pilotażowego Programu Leader+ w Polsce (PPL+).
LEADER to akronim wyrażenia pochodzącego z
języka francuskiego od Liaison Entre Actions de
Development de L’Economie Rurale, co oznacza
„powiązania pomiędzy działaniami na rzecz rozwoju
gospodarczego obszarów wiejskich”. Program LEADER jest
wdrażany w Unii Europejskiej od 1991 r. jako odrębna
inicjatywa (modyfikowana i udoskonalana w kolejnych
latach - LEADER I, LEADER II, LEADER +), w odpowiedzi na
rosnącą potrzebę zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich i zaktywizowanie społeczności lokalnych na tych
terenach. W odróżnieniu od większości programów,
LEADER opiera się na włączeniu i zaangażowaniu mieszkańców oraz organizacji i instytucji z obszarów wiejskich

W Polsce program LEADER wdrażany jest pilotażowo
od 2004 r. jako jedno z działań Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego i rozwój obszarów Wiejskich, 2004 2006” (SPO). Pierwotnie przeznaczono na realizację
programu 18.750.000 EUR, natomiast decyzją Komitetu
Monitorującego, w dniu 5 lutego 2007 r. kwota ta została
zwiększona do 30.443.952 EUR. Na tą decyzję miała
wpływ bardzo dobra dotychczasowa realizacja programu.
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II. Wprowadzenie do programu LEADER
W ramach schematu I wnioski o dofinansowanie
składane były przez gminy wiejskie i miejsko – wiejskie,
związki międzygminne, osoby prawne: fundacje, stowarzyszenia, związki stowarzyszeń lub inne organizacje
pozarządowe posiadające osobowość prawną. Maksymalna wysokość projektu wynosiła do 150.000 PLN. Do FAPA
wpłynęło 248 wniosków o dofinansowanie na łączną
kwotę 31,2 mln. zł. Wymogi formalne spełniało 225
wniosków. Eksperci dokonali oceny jakościowej wniosków,
które zostały umieszczone na liście rankingowej. Z uwagi
na kwotę dostępnych środków, FAPA przygotowała i podpisała 178 umów o dofinansowanie. W trakcie realizacji z
umów zrezygnowało 11 beneficjentów i ostatecznie
zrealizowanych zostało 167 projektów. W ramach tych
projektów powstało 167 Lokalnych Grup Działania,

Wdrażanie odbywa się w dwóch następujących po sobie etapach, zwanych schematami:
1. Schemat I, realizowany był od końca 2004 r. i miał na
celu doprowadzenie do utworzenia Lokalnych Grup
Działania oraz opracowanie Zintegrowanych Strategii
Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). Ponadto miał
zapoznać społeczność wiejską z podejściem typowym
dla programu LEADER, a więc z inicjatywą oddolną,
osadzoną w regionie i zintegrowaną, gdzie istotną
postawą jest partnerstwo oraz innowacyjne podejście
do realizacji projektów. Ponadto pierwszy etap programu PPL+ miał przygotować społeczność obszarów
wiejskich do pełnego wykorzystania potencjału oraz
doświadczeń, w nowym okresie programowania, tj. w
latach 2007-2013.
2. Schemat II, którego wdrażanie rozpoczęto w 2006 r.
ma na celu wsparcie działalności LGD oraz wdrażanie
opracowanych wcześniej strategii, poprzez realizację
projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających w szczególności rozwój turystyki, ochronę
oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i
zasobów historyczno-kulturowych, popularyzację i
rozwój produktów regionalnych, a także działania
szkoleniowe.
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II. Wprowadzenie do programu LEADER
mających status prawny stowarzyszenia, fundacji bądź
związku stowarzyszeń. Wykaz zrealizowanych projektów w rozbiciu na województwa został przedstawiony w
Tabeli 1.
Tabela 1 Wykaz zrealizowanych projektów w schemacie I PPL+
Województwo

Wartość
1 167 826
1 274 817
917 187
443 460
1 197 122
2 797 541
2 024 286
594 916
1 572 961
800 041
1 301 218
1 026 038
1 291 482
1 008 499
1 405 274
733 069
19 555 736

Dolnośląskie
kujawsko - pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolski
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
warmińsko - mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Suma
Lokalne Grupy Działania, przy wsparciu eksperckim
i po szerokich konsultacjach społecznych, opracowały
Zintegrowane Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich,
będące podstawą do dalszego uczestnictwa w PPL+ i
ubiegania się o dofinansowanie wdrażania strategii w
ramach schematu II. Ostatnie zlecenia płatności w ramach
schematu I PPL+ zrealizowane zostały przez FAPA w
grudniu 2006 r., kończąc tym samym wdrażanie schematu I. Łączna kwota wypłaconych środków na zrealizowane
projekty wyniosła 19.555.736,42 zł. Taką liczbę zakoń-

Liczba
10
13
8
4
9
23
15
6
13
6
12
8
13
9
12
6
167

czonych projektów należy uznać za sukces biorąc pod
uwagę, iż działanie to ma charakter pilotażowy. Podsumowując przebieg realizacji schematu I PPL+ można
zauważyć, że zdecydowanie największym zaangażowaniem, w zakresie złożonych wniosków i ilości gmin, wykazały się społeczności lokalne z województw małopolskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Najmniejszą aktywność możemy zauważyć w województwach
lubelskim, łódzkim oraz mazowieckim.
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III

LEADER+ - schemat II
(2006-2008)
Na początku 2006 roku, równolegle z wdrażaniem schematu I, rozpoczęte zostały prace w ramach
schematu II. Okres składania wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 18 kwietnia i trwał do 19 czerwca
2006 r. W celu ułatwienia beneficjentom składania
poprawnych wniosków, w II kwartale 2006 r. FAPA
zorganizowała szkolenia oraz spotkania informacyjne
dla potencjalnych wnioskodawców. Beneficjenci mogli
ubiegać się maksymalnie o kwotę dofinansowania w
wysokości 750.000 PLN.

Bardzo pozytywnie należy ocenić zgłoszenie się
aż 32 nowych beneficjentów, którzy nie brali udziału w
schemacie I. Wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie w podziale na województwa przedstawiony jest
w Tabeli 2.

Ogółem do FAPA wpłynęło 187 wniosków na
kwotę około 125 mln PLN. Najwięcej wniosków złożono
z województw małopolskiego (22), podkarpackiego i
wielkopolskiego (po 18) oraz kujawsko-pomorskiego i
mazowieckiego (po 15). Najmniej zaś z lubuskiego
(4), opolskiego i zachodnio-pomorskiego (po 6). Wśród
187 wnioskodawców aż 155 było beneficjentami
schematu I, natomiast pozostałych 12 bądź zrezygnowało z udziału w schemacie II, bądź nie zdążyło z
rejestracją LGD w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sierpień 2007 r.
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III. LEADER+ - schemat II (2006-2008)
Tabela 2 Wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie w schemacie II PPL+
Województwo

Ilość złożonych wniosków
w schemacie II

dolnośląskie
kujawsko - pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko - mazurskie
wielkopolskie
zachodnio - pomorskie

12
15
9
4
13
22
15
6
18
9
10
10
10
10
18
6
187

Weryfikacja i ocena wniosków składała się z
kilku etapów, a mianowicie:
1. Weryfikacja formalna oraz ocena merytoryczna
wniosków, dokonywana przez FAPA,
2. Ocena jakościowa, tj. ocena zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz ocena potencjału administracyjnego i doświadczenia lokalnej
grupy działania przeprowadzona przez Grupę
Roboczą Komitetu Sterującego,
3. Przyjęcie przez Komitet Sterujący (KS) wyników
oceny i propozycji listy rankingowej projektów
oraz zatwierdzenie tej listy przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnioskowana
kwota
7 772 185,64
9 690 330,00
4 927 951,00
2 996 170,00
8 950 100,00
14 373 971,00
10 127 142,00
4 113 840,00
12 078 804,00
5 954 969,00
5 942 341,00
6 437 579,00
7 345 146,00
7 100 663,68
12 689 373,00
4 440 186,00
124 940 751,32

Weryfikacja była prowadzona przez FAPA w
oparciu o kryteria:
- Dochód podatkowy na mieszkańca- max. 2 pkt.,
- Obszar objęty projektem- max. 2 pkt.,
-% udział ludności wiejskiej na terenie objętym
projektem- max. 2 pkt oraz
- Zrównoważony udział mężczyzn i kobiet w zarządzie
(>40% każdej z płci)- 1 pkt.
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III. LEADER+ - schemat II (2006-2008)
Do połowy września 2006 r. FAPA zweryfikowała
pozytywnie 155 wniosków, zaś 32 odrzucono lub pozostawiono bez rozpoznania. Główną przyczyną odrzucenia
wniosku był brak uzupełnienia dokumentów przez beneficjentów, szczególnie dotyczący braku rejestracji w
Krajowym Rejestrze Sądowym, a także niespełnienie
kryterium formalnego jakim była np. gęstość zaludnienia.
Należy podkreślić, że wszystkie wnioski wymagały uzupełnienia bądź poprawienia przez wnioskodawców. W wyniku
procedury odwoławczej liczba wniosków pozytywnie zweryfikowanych wzrosła do 162. Wszystkie wnioski przekazano
do dalszej oceny.

i kwalifikacje osób odpowiedzialnych w LGD za zarządzanie
projektem - max. 3 pkt. oraz (3) doświadczenie LGD –
max. 2 pkt. Jakość przygotowanych strategii była najbardziej ważącym elementem oceny i miała podstawowy
wpływ na ocenę wniosku i miejsce projektu na liście
rankingowej. Zintegrowana strategia wyznacza bowiem
kierunki działania LGD na najbliższe kilka lat i jest podstawą do ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Tu należy podkreślić, że
zdecydowana większość strategii została oceniona
pozytywnie, z czego 30 % uzyskało ocenę zbliżona do
maksymalnej, natomiast zaledwie 5% uzyskało mniej niż
połowę możliwych punktów. Odpowiednio do uzyskanej
łącznej liczby punktów, projekty zostały umieszczone na
liście rankingowej, która w dniu 10 listopada 2006 r.
została przyjęta uchwałą Komitetu Sterującego, a następnie zatwierdzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Oceny jakościowej projektów dokonali eksperci
Grupy Roboczej, powołani przez Komitet Sterujący, w
trzech zakresach: (1) Zintegrowana Strategia Rozwoju
Obszarów Wiejskich – max. 8 pkt., (2) doświadczenie

Sierpień 2007 r.
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III. LEADER+ - schemat II (2006-2008)
W dniu 13 stycznia 2007 r. opublikowany został
wzór umowy o dofinansowanie i FAPA rozpoczęła podpisywanie umów z beneficjentami. Powszechnym wymogiem
było udokumentowanie przez wnioskodawcę, że co
najmniej 50% członków zarządu LGD reprezentuje partnerów społecznych lub gospodarczych i posiada ich rekomendacje. Pierwszy etap podpisywania umów objął 80
wnioskodawców z listy rankingowej, co wynikało z limitu
dostępnych środków finansowych. Do marca 2007 r.
podpisano 79 umów (jeden wnioskodawca wycofał się).
Drugi etap podpisywania umów miał miejsce do 13 kwietnia 2007 r., po otrzymaniu z MRiRW decyzji o przekazaniu oszczędności z innych działań SPO, na rzecz realizacji
projektów w ramach schematu II PPL+. Podpisanych zostało kolejnych 71 umów. W sumie zawartych zostało

150 umów na kwotę 98,5 mln zł., tj. średnio po ok.
650.000 PLN na 1 projekt. Tabela 3 przedstawia liczbę
zawartych umów w rozbiciu na województwa.
Projekty schematu II PPL+ realizowane są w 865
gminach, czyli porównywalnie jak to miało miejsce w
schemacie I, który objął 862 gminy. Obejmują one
swym zasięgiem obszar 125,5 tys. km2, z prawie 7 mln
mieszkańców. Wśród LGD realizujących schemat II formę
prawną stowarzyszenia bądź związku stowarzyszeń
posiada 68% (102) LGD, natomiast 32% (48) LGD stanowią fundacje. Zarówno jedne jak i drugie muszą być
zarejestrowane w krajowym rejestrze sądowym, co nie
jest wymogiem powszechnym w krajach starej piętnastki
UE.

Tabela 3 Liczba umów zawartych w schemacie II PPL+
województwo
Wartość
dolnośląskie
7 081 744
kujawsko - pomorskie
8 803 040
lubelskie
4 111 380
lubuskie
2 953 270
łódzkie
5 880 284
małopolskie
10 478 149
mazowieckie
5 798 534
opolskie
2 728 425
podkarpackie
9 438 844
Podlaskie
5 064 373
pomorskie
4 289 063
Śląskie
5 576 844
świętokrzyskie
6 456 125
warmińsko - mazurskie
5 592 300
wielkopolskie
9 886 457
zachodniopomorskie
4 391 436
Suma
98 530 268
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9
4
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8
7
9
9
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III. LEADER+ - schemat II (2006-2008)
Podstawowym wymaganiem w stosunku do beneficjentów w schemacie II jest zachowanie warunków
realizacji projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie (§ 6 ust. 1 pkt.10). Każda ewentualna zmiana
wymaga zgody Fundacji, ze względu na ocenę wniosku o
dofinansowanie, która dokonywana była na etapie jego
weryfikacji. Istotnym elementem przejrzystości działania
jest podawanie informacji o realizacji projektu do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez zamieszczanie
na stronie internetowej LGD, „Zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji projektu” oraz „Informacji o
postępach w realizacji projektu”, stanowiących załączniki
do wniosku o płatność.

Na podstawie doświadczeń schematu I, w realizacji
schematu II wprowadzone zostały pewne ułatwienia.
Podstawowym wydaje się być nowy mechanizm pierwszych płatności (zaliczek), w wysokości do 20% kosztów
projektu, który ułatwił Lokalnym Grupom Działania rozpoczęcie realizacji zadań. Wnioski o pierwszą płatność
złożyło 140 grup na kwotę 17.868.871,50 zł. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła środki
139 beneficjentom, gdyż jeden wnioskodawca wycofał się
ze starań o zaliczkę i nie uzupełnił wymaganej dokumentacji. Należy podkreślić, że przy staraniu się o zaliczki
beneficjenci napotykali trudności, które były związane
przede wszystkim z uzyskaniem poręczenia. Należy na to
zwrócić uwagę w przyszłym okresie programowania, tak
aby zminimalizować pojawiające się utrudnienia.
Innym istotnym ułatwieniem zastosowanym przez
FAPA jest odejście od dzielenia projektów na etapy
realizacji. Takie rozwiązanie zmniejsza konieczność
częstego aneksowania umów. Miejsce etapów, które
występowały w schemacie I, zajęły transze, których ewentualne zmniejszenie w trakcie realizacji projektu nie
powoduje zmian w umowie. Zmiany takie, wprowadzane
anaksem do umowy, wymagane są jedynie w przypadku:
(1) modyfikacji zakresu rzeczowego lub wprowadzenia
nowego zadania, (2) zwiększenia wysokości transzy i (3)
przesunięcia terminu złożenia wniosku o płatność, np. z
powodu przeniesienia zaoszczędzonych wcześniej
środków.

Obowiązek prowadzenia wyodrębnionego rachunku
bankowego ułatwia przejrzystość obrotów finansowych
dokonywanych przez LGD, co jest szczególnie istotne gdy
realizują one projekty nie tylko w ramach Pilotażowego
Programu Leader+.
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Kolejnym ułatwieniem jest umożliwienie rozpoczęcia realizacji projektu jeszcze przed podpisaniem umowy.
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Refundacja poniesionych wydatków może być dokonywana na zadania zrealizowane przed dniem podpisania
umowy, ale po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
nie wcześniej niż przed 25.04.2006 r., tj. przed wejściem
w życie rozporządzenia MRiRW.
Z wnioskiem o płatność mogą być przedstawiane
poświadczone kopie faktur i dowody poniesienia wydatków, bez konieczności okazywania oryginałów. Oryginały
sprawdzane są w trakcie kontroli w siedzibie beneficjenta.
Wprowadzono także możliwość wysyłania wniosków o
płatność pocztą.
Podstawowym dokumentem, który oceniany był
na etapie wniosków o płatność oraz w oparciu, o który
realizowane są projekty, są Zintegrowane Strategie
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z uzupełnieniem
SPO strategie te powinny obejmować co najmniej jeden
z następujących tematów wiodących (zagadnień):

1. Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych
technologii w celu podniesienia konkurencyjności
produktów i usług terenów wiejskich.
2. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.
3. Podnoszenie wartości lokalnych produktów, zwłaszcza
przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym
dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom.
4. Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturalnych, w
tym potencjału obszarów należących do sieci Natura
2000.
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III. LEADER+ - schemat II (2006-2008)
Z przeprowadzonej analizy treści wszystkich strategii, w ramach zawartych 150 umów o dofinansowanie,
wynika że:

Średnio statystycznie jedna strategia obejmuje 2
zagadnienia. Wykaz tematów w poszczególnych strategiach przedstawiony jest w tabeli 4.

16% ZSROW obejmuje 1 z 4 tematów wiodących,

Największą popularnością spośród czterech
tematów wiodących w ZSROW cieszy się temat czwarty tj.
wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturalnych, w tym
potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000,
natomiast najmniej popularny jest temat pierwszy. W
ramach tematów wiodących najczęściej występującymi
celami w poszczególnych strategiach są:

54% ZSROW obejmuje 2 tematy wiodące,
19% ZSROW obejmuje 3 tematy wiodące,
11% ZSROW obejmuje 4 tematy wiodące.

Tabela 4 tematy wiodące zawarte w ZSROW

Lp.
1
1.
2.

3.

4.

Nazwa tematu wiodącego w ZSROW
2
Zastosowanie nowych informacji know-how
i nowych technologii w celu
podniesienia konkurencyjności
produktów i usług terenów wiejskich.
Poprawa jakości życia na obszarach
wiejskich.
Podnoszenie wartości lokalnych
produktów zwłaszcza przez ułatwianie
małym jednostkom produkcyjnym
dostępu do rynków dzięki wspólnym
działaniom.
Wykorzystanie zasobów naturalnych
i kulturalnych, w tym potencjału obszarów
należących do sieci Natura 2000.

Liczba
ZSROW
w których
występuje
dany temat
3

%
ZSROW
w których
występuje
dany temat
4

45

30

105

70

63

42

124

83

Uwaga:
W każdej ZSROW może występować więcej niż 1 temat wiodący dlatego suma w kol. 3 jest większa od całkowitej
liczby ZSROW tj. 150, a w kolumnie 4 od 100%.
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Jednym z elementów umożliwiającym szybszą
ocenę wniosków, w ramach Schematu II miała być ich
weryfikacja w oparciu o próbę dokumentów. Założeniem
dla takiej weryfikacji była kontrola wybranych dokumentów wniosku. W przypadku znalezienia uchybień, należało
sprawdzić cały wniosek. Niestety mechanizm ten w
praktyce nie zadziałał, gdyż wśród wszystkich wniosków,
które wpłynęły, nie znalazł się ani jeden bezbłędny
wniosek. Z jednej strony świadczy to głównie o tym, iż
Program jest złożony i skomplikowany, a sama procedura
przygotowywania wniosków przez beneficjentów, jak
również późniejszy proces ich weryfikacji, są bardzo szczegółowe. Z drugiej strony, należy wziąć pod uwagę fakt, że
do Pilotażowego Programu LEADER+, na poziomie
regionalnym, włączane są osoby nowe, które nie miały
wcześniej możliwości nabycia doświadczeń i kwalifikacji,
w tego typu przedsięwzięciach. Program jest realizowany
w Polsce po raz pierwszy i ma charakter innowacyjny,
także w wymiarze administracyjnym.

1. Rozwój agroturystyki w szeroko rozumianym pojęciu
poprzez promocję gospodarstw i obszaru, wytyczanie
szlaków rowerowych, pieszych, przyrodniczych, itp.,
2. Wykorzystanie potencjału obszaru w aspekcie
historycznym, przyrodniczym oraz kulturalnym do
celów turystycznych,
3. Promocja obszaru na którym działa LGD poprzez
festyny, targi, publikacje, itp.
4. Rozwój i promocja produktów lokalnych, wyrobów
rękodzieła artystycznego, itp.
5. Aktywizacja mieszkańców poprzez szkolenia i zachęcenie do udziału w organizacji inicjatyw lokalnych,
6. Rozwój drobnej przedsiębiorczości.
Ważnym elementem realizowanych projektów jest
umożliwienie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi Lokalnymi Grupami Działania w kraju, jak
i z innymi grupami z państw Unii Europejskiej.
W ramach programu Leader refundowanych jest
100% kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez
beneficjentów. Refundacja wydatków dokonywana jest po
wykonaniu zadania. Beneficjenci przygotowują i składają
w FAPA wnioski o płatność pośrednią wraz z dokumentami
potwierdzającymi wykonanie prac i potwierdzającymi
dokonane płatności. Wnioski o płatność pośrednią składane są od marca br. W celu pomocy beneficjentom w
przygotowywaniu wniosków o płatność przeprowadzone
zostały szkolenia, w których w sumie wzięło udział prawie
150 przedstawicieli wszystkich LGD. Do końca sierpnia
2007 r. wpłynęło 140 wniosków o płatność pośrednią na
kwotę 14,8 mln zł.

Zakończenie realizacji projektów przez LGD i złożenie wniosków końcowych planowane jest na czerwiec
2008 r., natomiast ostateczne rozliczenie i zamknięcie
PPL+ na grudzień 2008 r.

15

Sierpień 2007 r.

Realizacja Pilotażowego Programu LEADER+ w Polsce

IV. LEADER w propozycji PROW 2007-2013

IV

LEADER w propozycji
PROW 2007-2013
wzrost w stosunku do 30,5 mln EUR z poprzedniego
okresu. Dodatkowo przedsięwzięcia typu Leader będą
wdrażane w ramach wspomnianej osi 3. Działania realizowane w ramach osi Leader będą obejmowały: (1) wspieranie funkcjonowania Lokalnych Grup Działania i realizowanych przez nie Lokalnych Strategii Rozwoju; (2) projekty składane przez beneficjentów do LGD, przyczyniające
się do osiągnięcia celów osi 3 oraz (3) wdrażanie projektów współpracy.

W nowym okresie programowania 2007 – 2013,
program LEADER będzie realizowany jako tzw. Oś 4
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
(PROW). W dniu 24 lipca 2007 r. Komisja Europejska
zatwierdziła PROW przygotowany i przedstawiony przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na stronie internetowej www.minrol.gov.pl dostępna jest wersja ostateczna
tego dokumentu.
W PROW 2007 – 2013 oś 4 Leader ma prowadzić
do budowania kapitału społecznego, poprzez aktywizację
mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania
nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Dzięki
włączeniu lokalnych grup działania w system podejmowania decyzji na danym obszarem, polepszy się zarządzanie
lokalnymi zasobami oraz docelowo wzrośnie ich wartość.
Realizacja osi 4 w dłuższej perspektywie przyczyni się do
osiągnięcia celów osi 3 zatytułowanej Jakość życia na
obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
Kwota środków planowanych do wykorzystania na lata
2007-2013 wynosi 787,5 mln EUR, czyli jest to znaczny
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Obecnie opracowywane są rozporządzenia
wykonawcze do PROW 2007 – 2013 oraz kryteria podziału środków na województwa. Natomiast pewne podstawowe zasady wdrażania programu Leader można już
określić.
W nowym okresie programowania podstawową zmianą
jest włączenie w proces realizacji samorządów
województw (SW), które będą pełniły funkcje wdrożeniowe dla osi 4 i dwóch działań osi 3. Samorządy będą
odpowiedzialne za cały proces naboru i weryfikacji
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wniosków oraz nadzór nad projektami realizowanymi
przez LGD. Wybór LGD do realizacji lokalnej strategii
rozwoju (LSR) dokonywany będzie przez samorząd
województwa w oparciu o kryteria dostępu i wyboru. Jako
podstawowe można wyróżnić następujące z nich:

spójny i może obejmować gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców. Obszar ten może obejmować też gminy
miejskie nie większe niż 5 tys. mieszkańców.
4. Na danym obszarze może działać wyłącznie jedna LGD.

1. Lokalna Grupa Działania musi być partnerstwem
trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli
sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.
Członkiem LGD mogą być osoby fizyczne i osoby
prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego.
Nowoutworzona LGD powinna posiadać osobowość
prawną i przybrać formę stowarzyszenia, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. LGD dotychczas działające w
ramach programu PPL+ mogą ubiegać się o pomoc w
nowym okresie programowania nie zmieniając formy
prawnej.
2. LGD musi posiadać potencjał administracyjny, do
zarządzania środkami publicznymi oraz do wdrożenia
lokalnej strategii rozwoju. Struktura organizacyjna
LGD musi zapewnić rozdzielenie funkcji zarządczej od
decyzyjnej. W składzie organu decyzyjnego LGD powinno znaleźć się co najmniej 50 % partnerów społecznych i gospodarczych.

Wnioski o dofinansowanie będą składane przez LGD
w urzędzie marszałkowskim województwa, na obszarze
którego znajduje się siedziba grupy. Do wniosku dołącza
się lokalną strategię rozwoju oraz inne dokumenty
niezbędne do dokonania wyboru. Wniosek podlega ocenie
merytorycznej oraz weryfikacji formalnej, pod względem
poprawnego wypełnienia formularza oraz kompletności,
aktualności i ważności załączników. Zarząd województwa
podejmuje uchwałę w sprawie podpisania umowy o
warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju
z wybranymi LGD. Pomoc w ramach tego działania skierowana jest do LGD w celu zapewnienia sprawności i
efektywności pracy grupy oraz doskonalenia zawodowego
osób zaangażowanych we wdrażanie lokalnej strategii
rozwoju. Pomoc przyznawana w ramach działania może w
szczególności dotyczyć: badań nad obszarem objętym
LSR, informowania o obszarze i wydarzeniach na terenie
działania LGD, szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu strategii oraz kosztów bieżących LGD (maksymalnie
do 15% wartości wszystkich działań przeprowadzonych
przez LGD w okresie realizacji strategii).

3. LGD musi funkcjonować na obszarze liczącym od 10 do
150 tys. mieszkańców i realizować działania wynikające z opracowanej LSR. Obszar objęty LSR musi być

W ramach działań dotyczących wdrażania lokalnych
strategii rozwoju beneficjenci będą mogli ubiegać się o
finansowanie przedsięwzięć z zakresu następujących
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działań Osi 3: „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i
„Odnowa i rozwój wsi”, na zasadach określonych w rozporządzeniach do tych działań. Podmioty starające się o
dofinansowanie muszą mieć miejsce zameldowania,
siedzibę lub prowadzić działalność na obszarze LGD.
Ponadto projekty muszą przyczyniać się do osiągnięcia
celów osi 3. Wnioski o pomoc będą składane w siedzibie
przynależnej terytorialnie do LGD. Nabory wniosków
prowadzone będą w trybie zamkniętym, w terminach
ogłoszonych przez samorząd województwa. LGD będzie
oceniać wnioski pod względem zgodności z lokalną strategią rozwoju wg kryteriów określonych w strategii. Tylko
wnioski o przyznanie pomocy na przedsięwzięcia zgodne
z lokalną strategią rozwoju mogą być wybrane do finansowania i przesłane do samorządu województwa, w celu
dokonania oceny formalnej. Środki finansowe wypłacane
będą przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w formie refundacji.
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W ramach projektów współpracy Lokalna Grupa
Działania może ubiegać się o pomoc finansową na
realizację projektów współpracy międzyregionalnej i
międzynarodowej. W projekty tego typu mogą być
zaangażowane partnerstwa będące innymi lokalnymi
grupami, działającymi na obszarach wiejskich krajów
członkowskich, jak również te spoza Unii Europejskiej.
Pomoc może być przyznana zarówno na projekty współpracy zawarte w lokalnej strategii rozwoju, jak i na te,
które nie zostały wcześniej w niej uwzględnione. Oznacza
to, iż w trakcie wdrażania LSR istnieje możliwość wprowadzania zmian w strategii, np. poprzez jej rozszerzenie o
projekt współpracy zgodny z celami strategii. Wyboru
projektów współpracy do finansowania ze środków osi 4
Leader PROW 2007-2013 dokonają właściwe Urzędy
Marszałkowskie.
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Podsumowanie
Podsumowania wdrażania całego Pilotażowego
Programu Leader+ można będzie dokonać pod koniec
2008 r. kiedy nastąpi zakończenie realizacji projektów.
Obecnie można stwierdzić, że realizacja schematu I
zakończona została sukcesem, gdyż utworzonych zostało
167 Lokalnych Grup Działania i opracowane Zintegrowane
Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich, a program objął
40% gmin wiejskich na terenie całego kraju. Zapewne
powstałoby więcej grup, gdyż o dofinansowanie starało
się 248 beneficjentów , jednakże ograniczenia finansowe
spowodowały zmniejszenie liczby realizowanych
projektów. LGD utworzone w ramach schematu I, złożyły

wnioski do schematu II, na kwotę znacznie
przekraczającą środki zaplanowane w działaniu 2.7
Sektorowego Programu Operacyjnego. Wydaje się, iż
dzięki bardzo dobrej realizacji schematu I oraz dużej
aktywności ze strony Lokalnych Grup Działania, Komitet
Monitorujący zwiększył kwotę środków przeznaczonych na
Pilotażowy Program Leader+ , co umożliwiło podpisanie
aż 150 umów na dofinansowanie. Biorąc pod uwagę duże
zaangażowanie beneficjentów w realizację projektów
oraz perspektywę uruchomienia osi 4 Leader już w
trzecim kwartale 2008 r., należy przypuszczać, że
wszystkie projekty ze schematu II zostaną zrealizowane
najpóźniej do połowy 2008 r.
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