Wsparcie wdrażania lokalnych strategii rozwoju
- czyli Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność szansą na wsparcie
przedsiębiorczości
Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli rozwój lokalny kierowany przez
społeczność w skrócie RLKS. Instrument RLKS oparty jest na metodzie stosowanej
w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w ramach polityki spójności w osi
4 Leader w PROW 2007-2013.
RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, czyli:
1)
2)
3)
4)

oddolność - szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii,
terytorialność - lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru,
zintegrowanie - łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu,
partnerstwo - lokalna grupa działania jako partnerstwo, w którym uczestniczą różne
podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego,
5) innowacyjność – podejście w skali lokalnej,
6) decentralizacja zarządzania i finansowania,
7) sieciowanie i współpraca - wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk.
W swoich założeniach metoda Leader zbudowana jest na oddolnych inicjatywach dotyczących
kierunków rozwoju obszarów wiejskich, realizowanych we partnerskiej współpracy sektora
prywatnego i publicznego. Sprawdzonym rezultatem stosowania tej metody jest aktywizacja
mieszkańców i budowa tzw. kapitału społecznego.
Planowanie strategiczne w zarządzaniu rozwojem lokalnym polega na spojrzeniu na rozwój
w dłuższym okresie czasu. Takie podejście sprawia, iż mamy możliwość selekcji celów
priorytetowych, tworzenia hierarchii tych celów oraz określenia celów operacyjnych
i zaplanowania zadań (projektów), które będziemy realizować i dla których będziemy tworzyć
szczegółowe harmonogramy realizacji wraz z określeniem wszystkich niezbędnych zasobów
do terminowej, skutecznej i efektywnej realizacji. Zaplanowany rozwój lokalny powinien
uwzględniać oczekiwania i aspiracje środowisk lokalnych, a równocześnie realizować politykę
gospodarczą i społeczną państwa i regionu.
Wsparcie eksperckie i doradcze zarządzania rozwojem lokalnym
Podejmując temat wsparcia eksperckiego i doradczego lokalnych grup działania w zarządzaniu
rozwojem lokalnym należy postawić podstawowe pytania – czy LGD oczekują lub wymagają
takiego wsparcia, w jakiej dziedzinie i w jakim zakresie oraz na jakich zasadach i w jakiej formie
ma ta pomoc być udzielana. Zakładając, że dostrzegamy potrzebę wsparcia wyrażaną ze strony
LGD, to powinniśmy zastanowić się nad metodami wspierania działań LGD. Wśród wielu
metod i technik, które mogą wykorzystać doradcy i eksperci wymienić należy: metody
informacyjne, edukacyjne, uświadomionych celów planowania i przygotowania określonych
projektów. Każde wsparcie instytucjonalne, czy też zespołu ekspertów w zakresie informacji,

edukacji, jest korzystne dla LGD jej członków i rozwoju lokalnego. Warto więc podjąć wyzwanie
i rozpocząć budowę systemu wsparcia doradczego i eksperckiego LGD w racjonalnym
zarządzaniu środkami jakimi dysponuje LGD na cele związane z realizacją działań PROW 20142020 w obszarze kompetencji LEADER.
Podejście Leader będzie realizowane na następujących obszarach kwalifikujących się do
wsparcia:
Terytorium kraju bez miast powyżej 20 tys. mieszkańców, tj.
1) gminy wiejskie 2) gminy miejsko-wiejskie i gminy miejskie z wyłączeniem miast powyżej 20
tys. mieszkańców.
Wnioski w konkursie na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
zostały złożone w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Z terenu Dolnego Śląska złożonych zostało 17
Strategii. Wyboru dokonuje się spośród strategii spełniających warunki określone w ustawie
o rozwoju lokalnym oraz dodatkowe warunki wyboru określone w regulaminie konkursu.
Powoływana przez zarząd województwa Komisja Wybierająca dokona wyboru LSR w terminie
4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków. Zgodnie z przyjętymi wytycznymi 50
proc. budżetu przeznaczone będzie na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub
utrzymaniem miejsc pracy.
Rozwój przedsiębiorczości będzie wspierany w przypadku:
a) podejmowania działalności gospodarczej
Pomoc na operację w tym zakresie będzie przeznaczona dla osób, które nie są ubezpieczone
w KRUS. Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, gdy podejmowana będzie działalność
gospodarcza, która dotyczy produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów.
Warunkiem jest aby w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, osoba
zainteresowana wsparciem nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej. W wyniku
realizacji operacji zostanie utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie
zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.
b) utworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących
przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest prowadzona działalność w zakresie
produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub
wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego przedsiębiorstwa
jest przetwarzanie.
Pomoc będzie przyznawana, jeżeli podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na
operację w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów. Operacja
zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego również przez inne
podmioty niż tylko przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie pomocy.
c) rozwijania działalności gospodarczej

Pomoc na operację będzie przyznawana, podmiotom już prowadzącym zarejestrowaną
działalność gospodarczą. W wyniku realizacji operacji zostanie utworzone operacja zakłada
utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,
będzie to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a ta osoba zostanie zatrudniona na
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.
Pomoc nie będzie przyznawana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą
w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

działalności usługowej wspomagającej rolnictwo i następująca po zbiorach;
górnictwa i wydobywania;
działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie;
przetwarzania i konserwowania ryb, skorupiaków i mięczaków;
wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
produkcji chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych;
produkcji metali;
produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli;
transportu i gospodarki magazynowej.

d) Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie podejmowania
działalności gospodarczej, lub tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego
produktów rolnych lub rozwijania działalności gospodarczej.
Pomoc na operację w zakresie określonym powyżej jest przyznawana, jeżeli: podmiot
ubiegający się o jej przyznanie ubiega się jednocześnie o przyznanie pomocy na operację
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej lub tworzenia lub rozwoju inkubatorów
przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, lub rozwijania działalności gospodarczej i spełnia
warunki przyznania pomocy w tym zakresie.
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