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STANOWISKO 
 

Międzyregionalnego Konwentu  Północno – Wschodnich Lokalnych Grup 
Rybackich z dnia 16.04.2012 r.  

 
 
 

w sprawie - Stanowiska Rządu RP dot. wniosku Komisji w/s. Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego  i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1083/20061 (dalej rozporządzenie dla funduszy Wspólnych Ram Strategicznych 

2014-2020)  - przyjętego w dn. 19 stycznia 2012 r. 
 

 
 
Program LEADER  jest wdrażany w Polsce od początku naszego członkostwa  

w UE. Podobnie, jednak w wymiarze sektorowym i z dużym opóźnieniem 

wystartowała w okresie programowania 2007 – 2013 oś 4 Programu Operacyjnego 

Ryby 2007 - 2013, w ramach której powołane zostały do życia Lokalne Grupy 

Rybackie działające w formie Stowarzyszeń (48 w skali kraju). 

Doświadczenia zdobyte przez LGD, a obecnie zdobywane przez LGR  są według 

powszechnej oceny bardzo pozytywne. W naszej opinii bardzo istotne znaczenie ma 

dalsza praca i działanie na rzecz rozwoju lokalnych społeczności na obszarach 

wiejskich i zależnych od rybactwa, zarówno Lokalnych Grup Działania jak i Lokalnych 

Grup Rybackich w ramach osi 4 PO Ryby.  

Jesteśmy jednocześnie przekonani, że należy uczyć się na błędach, które zostały 

popełnione w kilkuletniej działalności LGD. W tych latach zarówno administracja, 

jak i lokalne partnerstwa mogły nabrać doświadczenia, które będzie wykorzystane 

w kolejnych latach i pozwoli w naszej opinii sprawniej w partnerstwie zarządzać 

lokalnym rozwojem. Mamy jednocześnie świadomość, że aby pełniej zdobyte 

doświadczenia wykorzystać potrzebna jest refleksja nad dotychczasowymi 

dokonaniami. 



  

 

         

Międzyregionalny Konwent  
Północno – Wschodnich 

Lokalnych Grup Rybackich 
 

  

 

 2

 

Podejście Leader stanowiące podstawę działania LGD oraz LGR, to w naszej opinii 

względnie tania i jednocześnie niezwykle skuteczna metoda wspierania procesów 

rozwojowych na obszarach wiejskich i zależnych od rybactwa. Jej skuteczność 

wynika z dopasowania działania do lokalnych warunków, dającego szansę na lepsze 

wykorzystanie lokalnych zasobów.  

Nie byłoby jednak sukcesów Leadera i osi 4 PO Ryby w Europie i w Polsce, gdyby 

nie rozbudzany i uwalniany entuzjazm i kreatywność rzeszy lokalnych działaczy. 

Uważamy,  że tego entuzjazmu i kreatywności nie można zmarnotrawić. Uzyskiwane 

efekty synergii między nawzajem uzupełniającymi się projektami i ów entuzjazm  

i rozbudzona kreatywność, to  efekty jakościowe trudno mierzalne, mające jednak 

decydujący w naszej opinii wpływ na poprawę jakości życia i poziomu kapitału 

społecznego na obszarach funkcjonowania LGD i LGR. 

 

Mamy jednocześnie świadomość, że stosowanie podejścia Leader może się wiązać  

z większymi kosztami i większym ryzykiem w zakresie zarządzania środkami 

publicznymi. Jednak  te możliwe większe koszty i ryzyko, naszym zdaniem jest  

uzasadnione i opłacalne w efekcie uzyskiwanej wartości dodanej, jakim jest lepsza 

identyfikacja lokalnych potrzeb i stosowanych rozwiązań, oraz coraz szersze 

włączanie się do współpracy lokalnych partnerów i coraz większa innowacyjność 

projektów. 

Jednakże z niepokojem odnotowujemy przyjęty przez Rząd RP (Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi) scenariusz pracy nad rozwiązaniami w tym obszarze          

w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020. Generalnie zawarte tezy          

i proponowane rozwiązania w dostępnym nam „Stanowisku Rz ądu RP w/s  

Rozwoju kierowanego przez lokaln ą społeczno ść”  wyrażone w stosunku            

do wniosku KE w/s. „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego  i Rybackiego” z 12 stycznia 2012 roku, 
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uważamy za zasadne i właściwe do zastosowania w nowym okresie programowania 

2014-2020.  

Nie znajdujemy natomiast uzasadnienia i nie rozumiemy powodów dla stanowiska 

Rządu RP w sprawie wydłużenia terminu opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju 

(LDS) cyt. „Dodatkowo, według Rządu RP wyznaczony na opracowanie strategii 

rozwoju lokalnego (LDS) termin do końca 2015 r. powinien zostać wydłużony np. nie 

później niż 2 lata od zatwierdzenia programu”. 

Przyjęcie takiego rozwiązania w naszej ocenie, może skutkować opóźnieniami 

wdrożenia programów i w rezultacie znacznej utraty z takim trudem budowanego 

potencjału LGD i LGR. W związku z ww. stanowiskiem Rządu RP, prosimy  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odpowiedź na poniższe pytania:  

1. Jak ocenia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi możliwość terminowego 

(2014 czy  później) wdrożenia programów rzutujących na działanie LGD i 

LGR?  

2. Jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako Instytucja Zarządzająca 

zamierza utrzymać  z trudem i dużymi nakładami wypracowany potencjał 

(LGD i LGR)  w okresie pomiędzy zakończeniem programów w ramach 

perspektywy 2007 – 2013, a w rezultacie możliwym jak wynika ze stanowiska 

Rządu RP opóźnionym początkiem wdrażania ww. programów w ramach 

perspektywy 2014 – 2020? 

Z racji dla nas bardzo istotnych, bo dotyczących dalszych losów naszych partnerstw, 

deklarujemy i liczymy jednocześnie  na ścisłą współpracę w procesie tworzenia 

nowych rozwiązań w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020. 

Wierzymy jednocześnie, że Ministerstwo nie dopuści do utracenia z takim trudem 

zbudowanego potencjału.  

  
Andrzej Kolasa 

 
Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

Sprawującej Prezydencję w Konwencie 


