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Marszałkowie województw

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do spotkania z dnia 14 czerwca 2021 r. z przedstawicielami 

samorządów województw w związku z projektowaniem rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność oraz do posiedzenia grupy tematycznej do spraw 

podejścia LEADER, które odbyło się w dniu 2 lipca 2021 r., pragnę podsumować 

przedstawione na tych spotkaniach przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

najistotniejsze propozycje odnoszące się do sposobu wyboru strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w kontekście budżetu 

projektowanej interwencji LEADER w ramach Krajowego Planu Strategicznego na 

lata 2023-2027.

W obecnej perspektywie zapotrzebowanie na etapie konkursu na wybór LSR na 

realizację poddziałań 19.2 i 19.4 wynosiło w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) około 752,7 mln euro ogółem (EFRROW + 

wkład krajowy). Natomiast w ramach projektowanego budżetu Planu Strategicznego 

WPR wstępna kwota przeznaczona na interwencję LEADER wynosi 682 mln euro 

ogółem. W perspektywie mniejszych środków w nowym okresie programowania i 

planowanym zachowaniu tych samych stawek dla odpowiedników poddziałań 19.2 i 

19.4 oraz podobnym (nie mniejszym) zapotrzebowaniu na środki ze strony lokalnych 

grup działania (LGD), należy być przygotowanym na sytuację, że może nie udać się 

sfinansować takiej samej liczby LSR co w obecnie realizowanej perspektywie.



Mając na uwadze powyższe proponujemy podejście do  wyboru LSR oraz podziału 

budżetu, przy zachowaniu następujących założeń:

 budżet interwencji LEADER będzie budżetem krajowym, który nie będzie 

jednak dotyczył województw wdrażających wielofunduszowy RLKS w pełnej 

formule, dla których będą zapewnione środki na wybranie LSR spełniających 

warunki wyboru (LGD z tych województw nie będą konkurować o środki z LGD 

z pozostałych województw),

 stawki budżetów LSR monofunduszowych (EFRROW) będą analogiczne do 

stawek obowiązujących na etapie wyboru LSR w ramach PROW 2014-2020 

(12 stawek od 1,25 mln euro do 4 mln euro),

 wielofunduszowe LSR otrzymają budżet EFRROW w wysokości ok. 80% 

budżetu monofunduszowych LSR, przy założeniu, że łączny budżet 

EFRROW+RPO będzie odpowiadał co najmniej 140% budżetu 

monofunduszowych LSR (EFRROW). Przykładowo LSR, która obejmuje 

obszar zamieszkały przez 35 tys. ludności wiejskiej otrzyma budżet 

w wysokości 80% z 1,25 mln euro ogółem=1 mln euro ogółem w ramach 

Krajowego Planu Strategicznego (KPS) (środki EFRROW) oraz dodatkowo 

750 tys. euro ogółem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, co 

daje łączny budżet 1,75 mln euro ogółem (podczas gdy monofunduszowa LSR 

w województwie, które nie wdraża wielofunduszowego RLKS w pełnej formule 

otrzyma budżet 1,25 mln euro ogółem w ramach KPS (wyłącznie EFRROW)), 

 budżety dla województw wdrażających wielofunduszowy RLKS w pełnej 

formule zostaną ostatecznie wydzielone na etapie wyboru LSR w oparciu 

o faktyczne zapotrzebowanie, które będzie dopiero znane po etapie weryfikacji 

warunków wyboru LSR. Województwa wdrażające wielofunduszowy RLKS w 

pełnej formule mają jednak zapewnienie, że wszystkie LSR spełniające 

warunki wyboru zostaną sfinansowane,

 w województwach wdrażających wielofunduszowy RLKS w pełnej formule, na 

obszarach kwalifikujących się do objęcia przez EFRROW, będą mogły zostać 

wybrane LSR wielofunduszowe zawierające komponent EFRROW. Oznacza 

to, że na obszarach kwalifikujących się do objęcia przez EFRROW nie będą 

mogły być wybrane LSR monofunduszowe oraz wielofunduszowe bez 

EFRROW. Na obszarach niekwalifikujących się do EFRROW będą mogły być 



wybrane LSR monofunduszowe lub wielofunduszowe bez EFRROW,

 w województwach niewdrażających wielofunduszowego RLKS w pełnej 

formule nadal będzie obowiązywać konkurencyjny tryb wyboru na danym 

obszarze (dwa lub więcej podmiotów na danym obszarze).

Powyższe założenia są, w naszej opinii, szansą dla województw, które zamierzają 

wdrażać wielofunduszowy RLKS w pełnej formule, aby posiłkując się środkami 

pochodzącymi z funduszy EFS+ oraz EFRR stworzyć możliwości realizowania LSR 

na nie niższym poziomie kwotowym niż w obecnym okresie programowania oraz aby 

jednocześnie zapewnić, że wszystkie LSR z komponentem EFRROW spełniające 

warunki wyboru zostaną sfinansowane. Jeżeli zaproponowany poziom budżetu 

wielofunduszowych LSR w wysokości co najmniej 140% monofunduszowych LSR 

(EFRROW) odbiega od założeń przyjętych w poszczególnych Regionalnych 

Programach Operacyjnych, zachęcam te województwa do kontaktu w celu 

przedyskutowania powyżej zaproponowanego przez MRiRW poziomu %.

Chciałabym szczerze zachęcić wszystkie województwa, które do tej pory nie 

zamierzały wdrażać wielofunduszowego RLKS w pełnej formule, aby mając na 

względzie przedstawioną wyżej propozycję, jeszcze raz przeanalizowały możliwości 

wdrażania wielofunduszowego RLKS w pełnej formule w programie regionalnym. 

Z poważaniem

Do wiadomości: 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Anna Gembicka
Sekretarz Stanu
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