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RLKS jako narzędzie rozwoju 
lokalnego

Doświadczenia europejskie i wnioski dla Dolnego 
Śląska w okresie 2021-2027 w aspekcie priorytetów



Respektowanie zasady wielofunduszowości w 
zakresie wdrażania RLKS wspiera optymalne 
zintegrowane zarządzanie politykami rozwojowymi w 
ramach nowej polityki spójności

RLKS jest sprawdzonym narzędziem efektywnego 
współzarządzania rozwojem lokalnym oraz 
współtworzenia lokalnych polityk publicznych 

Brak RLKS w zintegrowanej polityce rozwoju Dolnego 
Śląska oznacza dalsze osłabianie jego pozycji wśród 
innych regionów Europy i na szczeblu UE



Sprawdzone narzędzie:

• współzarządzania i współtworzenia
• respektowania wartości i standardów europejskich
• skutecznego integrowania polityk
• efektywnego zarządzania publicznego
• włączania interesariuszy rozwoju
• wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego

Oprac: D. Goetz
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Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Wkład KR-u w 
odnowioną agendę terytorialną ze szczególnym naciskiem na rozwój 

lokalny kierowany przez społeczność
(2020/C 39/05)

(Dz.U.UE C z dnia 5 lutego 2020 r.)

1. Apeluje o znacznie większe wykorzystanie instrumentów terytorialnych 
(rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), zintegrowane 
inwestycje terytorialne (ZIT) itp.) w państwach członkowskich i obowiązkowe 
przeznaczanie środków we wszystkich funduszach z myślą o realizacji 
odnowionej agendy terytorialnej i celów spójności.

11. Podkreśla zdolność RLKS do mobilizowania i angażowania społeczności 
lokalnych, w tym władz lokalnych i regionalnych, partnerów społecznych i 
organizacji obywatelskich oraz sektora prywatnego. Dzięki 
partycypacyjnemu podejściu dostosowuje on lokalne strategie rozwoju do 
zmian warunków lokalnych (spójność społeczna, migracja, klastry regionalne, 
zielona gospodarka, zmiana klimatu, inteligentne rozwiązania, technologia itp.).
12. Podkreśla rolę RLKS we wzmacnianiu wiarygodności polityki spójności 
poprzez wykazanie, że różne fundusze UE faktycznie można wykorzystywać 
łącznie w zintegrowany i skuteczny sposób.



Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
38. Zachęca do umożliwienia wprowadzenia obowiązku wykorzystania 
opartego na wielu funduszach RLKS we wszystkich regionach UE, a także do 
dopilnowania, by podejście w ramach RLKS stosowane było odnośnie do 
wszystkich rodzajów terytoriów: obszarów wiejskich (w tym oddalonych, 
wyspiarskich i górskich), miejskich i przybrzeżnych. Każdy region UE musi 
mieć możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych funduszy w celu 
zaspokojenia swoich potrzeb określonych w strategiach rozwoju lokalnego.

39. Wzywa do obowiązkowego przeznaczenia 8 % na RLKS ze wszystkich 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz EFRROW w celu 
pełnego wykorzystania potencjału tego narzędzia i synergii różnych funduszy na 
rzecz zintegrowanego rozwoju lokalnego.

40. Podkreśla potrzebę powrotu do korzeni metodologii LEADER/RLKS, a 
zwłaszcza wzmocnienia zasad dotyczących podejścia oddolnego, 
partnerstwa, aktywizacji i roli zintegrowanych strategii na rzecz rozwoju lokalnego.

41. Sugeruje, aby zarządzanie RLKS w państwie członkowskim było 
dostosowane do poszczególnych obszarów, z poszanowaniem lokalnej 
dynamiki, struktur i sposobów działania.



55. Zauważa, że RLKS/LEADER jest wykorzystywany przez 3 tys. podobnych 
organów w całej Unii Europejskiej. Fakt ten należy rozważyć w celu dalszego 
zacieśnienia współpracy terytorialnej i korzystania z europejskiej 
różnorodności poprzez oddolną współpracę międzynarodową obywateli. W 
celu dalszego wspierania współpracy terytorialnej poprzez RLKS należy 
stworzyć warunki pozwalające lokalnym grupom działania skupić się na 
aktywizującej roli, jaką odgrywają na danym obszarze, a także stymulować i 
wdrażać nowe pomysły. Należy zapewnić odpowiedni budżet na pokrycie 
kosztów bieżących i kosztów aktywizacji oraz na współpracę transnarodową.

56. Przypomina o powiązaniach RLKS z innymi zintegrowanymi narzędziami 
rozwoju: jako instrument fakultatywny przyczynia się on - wraz ze zintegrowanymi 
inwestycjami terytorialnymi - do wdrożenia szerszej strategii rozwoju, która 
umożliwia dopasowanie strategii politycznych do warunków lokalnych. W 
związku z tym apeluje o poprawę synergii między RLKS i ZIT: RLKS może 
zostać wykorzystany w okresie programowania 2021-2027 jako uzupełniający 
instrument w kontekście strategii miejskiej lub terytorialnej, a więc mógłby być 
częścią podejścia ZIT, w ramach którego oparte na partnerstwie podejście 
oferowane przez RLKS może pomóc w rozwiązaniu niektórych konkretnych 
problemów lokalnych.











W celu zmniejszenia dysproporcji terytorialnej niezbędne jest
zastosowanie jednocześnie wszystkich ww. instrumentów
terytorialnych, które powinny się uzupełniać. Intencją jest, by
nie pozostawić bez odpowiedniego wsparcia obszarów
peryferyjnych oddalonych znacznie od dużych ośrodków
miejskich, wspierać bardziej równomiernie rozwój takich
obszarów województwa jak obszary wiejskie oraz
małe/średnie miasteczka.







Oprac. Bogactwo samorządów ’20 Ranking dochodów JST per 
capita w 2019





Miasta na prawach powiatu: 0/48, Legnica (24), Jelenia Góra 
(35), Wałbrzych (40)

Miasta powiatowe (267): Polkowice (1), Oleśnica (12), Głogów 
(21), Środa Śl. (30), Lubin (34), Lwówek Śl. (249)

Powiaty: 0/314, milicki (15), głogowski (22), polkowicki (307)

Gminy wiejskie (1537): Kobierzyce (4), Grębocice (9), 
Jerzmanowa (12), Rudna (18), Radwanice (46), Miękinia (74), 
Długołęka (75), Osiecznica (101), Czernica (115), Żukowice 
(124), Wisznia Mała (166), Wądroże Wielkie (190), Kotla (357), 
Malczyce (461), Kamieniec Z.(794), Lubań (946), Kondratowice 
(963), Mściwojów (1406), Stoszowice (1435), Dzierżoniów 
(1457), Stare Bogaczowice (1459), Przeworno (1484)

Miasta inne (607): Karpacz (4), Świeradów Zdrój (9), 
Bogatynia (16), Szklarska Poręba (17), Siechnice (29), 
Strzegom (135), Sobótka (209), Złoty Stok (360), Nowa Ruda 
(441), Gryfów Śląski (605), Boguszów Gorce (607)
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