Grupa tematyczna ds. podejścia Leader przy Grupie Roboczej ds. KSOW

Grupa tematyczna ds. podejścia Leader została utworzona na mocy uchwały Grupy Roboczej
ds. KSOW. W skład Grupy tematycznej wchodzi 16 wojewódzkich przedstawicieli lokalnych
grup działania a także przedstawiciele Ministerstwa. Przewodniczącym Grupy jest Zastępca
Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Pan Paweł Pacek, zastępcą
przewodniczącego jest Pani Urszula Pużanowska – przedstawicielka LGD. W spotkaniach
Grupy biorą także udział zaproszeni eksperci oraz przedstawiciele samorządów województw
i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zadaniami Grupy są:
- konsultowanie zasadniczych zmian w zakresie wdrażania osi 4 Leader,
- wypracowywanie wspólnych rozwiązań odnośnie bieżących problemów we wdrażaniu osi 4
Leader,
- określenie propozycji priorytetów do realizacji w ramach Planów Działania KSOW,
- określenie potrzeb szkoleniowych LGD i pozostały beneficjentów osi 4 Leader,
- konsultowanie kierunków wymiany doświadczeń pomiędzy LGD.
Od chwili utworzenia Grupa tematyczna spotkała się trzy razy: 12 stycznia br., 4 marca br.,
oraz 7/8 czerwca br.
W trakcie I spotkania omówiono projekty nowelizacji rozporządzeń dotyczących działań:
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Powołane zostały także do życia następujące zespoły
tematyczne:
1. Zespół ds. wdrażania małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju”;
2. Zespół ds. Planu Działania KSOW oraz dobrych praktyk w zakresie podejścia Leader;

3. Zespół ds. wdrażania działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie
umiejętności i aktywizacja;
4. Zespół ds. zmiany zasad wdrażania podejścia Leader w ramach PROW 2007-2013.
W trakcie II spotkania członkowie Grupy tematycznej poruszyli tematy zagrożeń wdrażania
lokalnych strategii rozwoju w kontekście procedury oceny wniosków oraz zmian
rozporządzenia dot. działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Omówione zostały
także uwagi lokalnych grup działania zgłoszone do nowelizacji rozporządzeń dot. „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” oraz „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie
umiejętności i aktywizacja”. Grupa tematyczna zapoznała się także z wynikami wstępnego
raportu z kontroli ETO oraz omówiła propozycje dotyczące tematów szkoleń związanych
z wdrażaniem osi 4 Leader.
Trzecie, dwudniowe spotkanie Grupy tematycznej dotyczyło m.in. omówienia aneksu do
umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju. Odbyła się także
dyskusja nt. bieżących kwestii związanych z wdrażaniem lokalnych strategii rozwoju. W
trakcie dyskusji członkowie grupy poruszyli nurtujący ich temat zaliczek. Kwestie zaliczek
wyjaśniały przedstawicielki ARiMR, członkowi Grupy zgłosili uwagę by zaliczkami objąć
także nieinwestycyjne małe projekty.

Szczegółowo omówione zostały kryteria oceny

efektywności LGD oraz realizacji LSR stanowiące załącznik nr 1 do projektu nowelizacji
rozp. dot. wyboru LGD. Obecny kształt projektu ww. rozporządzenia w zakresie kryteriów
stanowi więc efekt pracy Grupy tematycznej. Członkowie grupy pochylili się także nad
kwestią limitów przyznania dodatkowych środków na realizację LSR – stwierdzono, ze kwota
środków dodatkowych może stanowić procent środków obecnie przyznanych z zastrzeżeniem
2 gwarantowanych LGD na poziomie województwo, które muszą osiągnąć minimalną
punktację.
Omawiając nowelizację rozporządzenia dot. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
zdecydowano się wydłużyć okres przejściowy, na dostosowanie do nowych przepisów, do 5
miesięcy.
Trzecie spotkanie Grupy zakończyło się omówieniem prac Grup roboczych przy
Podkomitecie ds. podejścia Leader.

