
Wdrażanie instrumentu RLKS w województwie podlaskim

w perspektywie 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
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Realizacja instrumentu RLKS 
w województwie podlaskim w formule bezpośredniej

możliwośd realizacji wielofunduszowych LSR finansowanych z czterech funduszy EFRR, EFS, 
EFRROW, EFMR na całym obszarze województwa

w ramach RPO realizacja wsparcia z różnych celów tematycznych, w zależności od 
zdiagnozowanych lokalnych problemów i potrzeb

kierunki interwencji w oparciu o zidentyfikowane problemy i potencjały na poziomie 
lokalnym

mobilizacja potencjału na szczeblu lokalnym, wzmocnienie i ułatwienie rozwoju 
kierowanego przez lokalną społecznośd z uwzględnieniem lokalnych potrzeb

wykorzystanie możliwości wszystkich oferowanych przez zaangażowane fundusze, a tym 
samym umożliwienie realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w szerszym zakresie

integracja lokalnych społeczności, w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, redukcja ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia
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Rozwój Lokalny Kierowany przez Społecznośd 
w Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Podlaskiego  na lata2014-2020:

PI 9d
Inwestycje dokonywane w 

kontekście strategii na 
rzecz rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 
społecznośd 

finansowane z EFRR 
w ramach Osi 

priorytetowej VIII

Alokacja:
30 000 000 EUR

PI 9vi
Strategie rozwoju lokalnego 

realizowane przez 
społecznośd 

finansowane z EFS
w ramach Osi 

priorytetowej IX
Rozwój Lokalny

Alokacja:
28 960 000 EUR

85%

15%

95%

5%



4

Programowanie interwencji dedykowanych instrumentowi RLKS odbywało się we 
współpracy z Lokalnymi Grupami Działania.

Przeprowadzono szereg spotkao z LGD, mających na celu wypracowania kierunków 
interwencji na zgłoszone potrzeby lokalnych społeczności, przy zachowaniu 

odpowiedniej demarkacji wsparcia. 

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 27 października 2015 r.  w Szczegółowym 
Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach wdrażania RLKS 
LGD dedykował następujące typy operacji:

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Odnawialne źródła energii

Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych 
(z wyłączeniem pieców węglowych)

Wymiana pokrycia dachowego z azbestu

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Ochrona bioróżnorodności i klimatu

Projekty z zakresu społeczeostwa informacyjnego 
w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz 
rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych

Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, w tym 
infrastruktura ukierunkowana na deinstytucjonalizację

usług społecznych

Rewitalizacja małej skali

Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego
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Organizacja opieki nad dziedmi do lat 3 w formach 
pozainstytucjonalnych (opiekun dzienny)

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających 
rozpocząd prowadzenie działalności gospodarczej

Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej

Wparcie małych szkół kształcenia ogólnego na 
obszarach objętych realizacji LSR 

Programy podnoszące aktywnośd i mobilnośd 
zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy 

osób biernych zawodowo

Programy aktywności lokalnej – wsparcie 
skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym, w szczególności 
do lokalnych społeczności na obszarach 
zdegradowanych objętych rewitalizacją 

odbywające się z wykorzystaniem instrumentów 
aktywnej integracji

Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do 
osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem 

społecznym świadczone przez CIS i KIS

Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w 

ramach ZAZ i WTZ

Wsparcie usług opiekuoczych dla osób niesamodzielnych 
oraz usług asystenckich dla osób z 

niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej 
społeczności

Wsparcie usług opiekuoczych dla osób niesamodzielnych 
oraz usług asystenckich dla osób z 

niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej 
społeczności

Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin 
przeżywających trudności opiekuoczo-wychowawcze, 

dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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LSREdukacja 
przedszkolna i 

szkolna

Rewitalizacja 

Odnawialne 
źródła energii

Tworzenie 
nowych miejsc 

pracy

Włączenie 
społeczne i 

redukcja 
ubóstwa

Ochrona 
zabytków

Ochrona 
przyrody

Gospodarka 
wodno-

ściekowa

Aktywna 
integracja

Wsparcie osób 
z 

niepełnospra-
wnościami

Infrastruktura 
usług 

społecznych

Drogi lokalne
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Algorytm podziału środków

Maksymalna wartośd środków przewidzianą na realizację instrumentu RLKS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
pomniejszona została o rezerwę wykonania w wysokości 6,00% oraz rezerwę programową
w wysokości 24,00%.

Maksymalne kwoty na realizację poszczególnych LSR* w ramach funduszu EFS uzależnione
były od liczby ludności zamieszkującej obszar objęty daną lokalną strategią rozwoju –
waga 60% i odsetka osób objętych pomocą społeczną na obszarze danej LSR – waga 40%.

Maksymalne kwoty na realizację poszczególnych LSR* w ramach funduszu EFRR
uzależnione były od liczby ludności zamieszkującej obszar objęty daną lokalną strategią
rozwoju – waga 30% i powierzchni objętej daną LSR – waga 70%.

*algorytm podziału środków nie uwzględniał wskaźników odnoszących się do miasta wojewódzkiego oraz ośrodków subregionalnych wskazanych
w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, tj. miast: Suwałki, Łomża oraz Bielsk Podlaski – zgodnie z zapisami Programu
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Uzgadnianie dokumentacji konkursowej 
na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju

Szereg spotkao przedstawicieli Instytucji Zarządzających:

• PROW 2014-2020, 

• PO RYBY 2014-2020, 

• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na 
lata 2014-2020

• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020.

Uzgadniane dokumenty:

• regulamin konkursu na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju oraz kryteria wyboru, 

• wzór umowy ramowej,

• formularz wniosku o wybór LSR.
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Koordynator na obszarze województwa – Zarząd Województwa

Wspólne kryteria wyboru LSR

Wspólna komisja wybierająca/oceniająca LSR

Wspólny konkurs na wybór LSR

Umowa o realizacji LSR określająca zaangażowanie każdego funduszu

Wspólne zasady wdrożeniowe dla funduszy EFS, EFRR, EFROW i EFMR

Szereg spotkań 

uzgodnieniowych z 

przedstawicielami IZ 

PROW, IZ PO RYBY i IZ 

RPO kujawsko-

pomorskiego

W skład komisji powołano 

pracowników wszystkich 

Departamentów 

zaangażowanych we 

wdrażanie RLKS+ 

eksperci zewnętrzni

ocena wstępna oraz 

zgodności z warunkami 

udziału w Konkursie została 

przeprowadzona przez 

dwóch losowo wybranych 

pracowników 

z Departamentów 

zaangażowanych we 

wdrażanie RLKS
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W naborze wniosków o wybór Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR)
trwającym od 02.11.2015 r. do 30.12.2015 r. wpłynęło 

13 wniosków o wybór LSR, które zostały ocenione przez
Komisję do spraw wyboru strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd. 

W dniu 26 kwietnia 2016 r. ww. Komisja podjęła decyzje 
o wyborze 13 strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społecznośd (LSR).

W dniu 17 maja 2016 r. Zarząd Województwa Podlaskiego 
podpisał ze wszystkimi wybranymi do realizacji LSR Lokalnymi  

Grupami Działania umowy ramowe.
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Lista Lokalnych Grup Działania, których Strategie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność zostały wybrane do dofinansowania (układ losowy):

Lp. Lokalna Grupa Działania
Środki EFS

(euro)

Środki EFRR

(euro)

Środki EFRROW

(euro)

Środki EFMR

(euro)

RAZEM

1 Stowarzyszenie NA.R.E.W. – Narwiaoska Akcja Rozwoju 

Ekonomicznego Wsi
1 940 237,00 1 775 770,00 1 431 675,00 - 5 147 682,00

2 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
1 367 970,00 1 473 765,00 2 227 050,00 - 5 068 785,00

3 Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyoska 2 096 471,00 2 469 516,50 1 749 825,00 - 6 315 812,50

4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem 

Płynąca”
1 610 399,00 1 312 127,00 954 450,00 - 3 876 976,00

5 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
2 186 573,00 2 431 990,00 1 590 750,00 - 6 209 313,00

6 Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 1 090 179,00 919 413,00 755 606,25 - 2 765 198,25

7 Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzaoski 2 036 921,00 2 485 120,00 1 431 675,00 - 5 953 716,00

8 Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” 1 692 632,00 2 311 341,00 795 375,00 - 4 799 348,00

9 Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneoska” Lokalna Grupa Działania
1 761 579,00 2 250 669,50 1 113 525,00 - 5 125 773,50

10 Lokalna Grupa Działania Biebrzaoski Dar Natury 1 870 604,00 1 550 749,00 954 450,00 - 4 375 803,00

11 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski 1 406 134,00 1 147 562,00 954 450,00 - 3 508 146,00

12 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”
1 003 873,75 871 976,00 - - 1 875 849,75

13 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko –

Augustowskie
- - - 2 675 000,00 2 675 000,00 

SUMA: 20 063 572,75 20 999 999,00 13 958 831,25 2 675 000,00 
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Praktyka w zakresie kontroli systemowej

 W celu uniknięcia nakładania się terminów i dublowania zakresów kontroli w ramach
RPOWP 2014-2020 i PROW 204-2020, skoordynowano proces kontroli systemowych.

 Członkami każdego zespołu kontrolującego są zarówno pracownicy IZ RPOWP, jak i
pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Kontrola odbywa się w oparciu o listy kontrolne, które zostały opracowane wspólnie
przez departamenty zaangażowane we wdrażanie RLKS.

 Proces związany z przeprowadzeniem kontroli systemowych w LGD jest realizowany
zgodnie z Rocznym planem kontroli w Lokalnych Grupach Działania (LGD)
wykonywanych w celu weryfikacji prawidłowości realizacji lokalnej strategii rozwoju
oraz potwierdzenia wykonywania przez LGD zobowiązao wynikających z § 5 „Umowy
o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społecznośd” zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
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1. Brak ujednoliconych ram prawnych dla wdrażania RLKS w formule bezpośredniej.

2.    Brak spójności w zapisach pomiędzy ustawą o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, a ustawą o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. 
wdrożeniową). Projekt zmian Ustawy o RLKS wypracowano dopiero na początku 2018r.

3.    Zmiennośd Wytycznych horyzontalnych wobec niezmienności zapisów poszczególnych Strategii (zatwierdzenie 
Strategii w określonym stanie prawnym). Uwzględnienie specyfiki instrumentu RLKS w zmianach zapisów Wytycznych 
horyzontalnych.

4. Brak możliwości dokonywania elastycznych zmian w zapisach LSR, uwzgledniających zmieniające się regulacje prawne 
czy zmiany rynkowe.

5. Rozbieżnośd w terminach na zgłoszenie przez LGD zastrzeżeo do wystąpienia pokontrolnego przewidzianych w ustawie 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 
ustawie o kontroli w administracji rządowej.

6. Skomplikowany proces wyboru projektów do dofinansowania przez LGD połączony z potwierdzeniem poprawności jego 
przeprowadzenia, a następnie weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia wybranych projektów. 

Instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 
wdrażany w formule bezpośredniej wskazywany jest jako „dobra praktyka”, wzbudza uznanie Komisji 

Europejskiej, lecz jednocześnie ze względu na brak wypracowanych dotychczas dobrych wzorców 

oraz odpowiednich regulacji, szczególnie na szczeblu krajowym, jego wdrażanie napotyka wiele 

barier.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
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W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
przewidziano:

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 

19.1 Wsparcie przygotowawcze

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecznośd:

– Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

19.3 Przygotowanie i realizacja działao w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania:

– Wdrażanie projektów współpracy

19.4  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji:

– Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji
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Perspektywa 2007-2013 i 2014-20120
RÓŻNICE WE WDRAŻANIU (1)

2007-2013 2014-2020

 Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań: 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw były składane 

za pośrednictwem LGD do ARiMR

 Wnioski realizowane w ramach działania Wdrażanie 

LSR „Małe projekty” i „Odnowa i rozwój wsi” były 

składane za pośrednictwem LGD do ZW

 Wszystkie wnioski składane są za pośrednictwem LGD 

do ZW

 LGD nie posiadało kompetencji dot. wzywania 

podmiotów ubiegających się o wsparcie do złożenia 

wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny 

zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia 

kwoty wsparcia.

 LGD posiada kompetencje dot. wzywania podmioty 

ubiegające się o wsparcie do złożenia wyjaśnień lub 

dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji 

z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Projekty rozliczano na podstawie poniesionych  kosztów

Podejmowanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej

Dotacje w postaci premii
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Perspektywa 2007-2013 i 2014-20120
RÓŻNICE WE WDRAŻANIU (2)

2007-2013 2014-2020

 Ocena operacji na poziomie LGD ograniczona

wyłącznie do zgodności z LSR (TAK-NIE)

LGD ma poszerzone kompetencje dotyczące wdrażania 

LSR. 

•ustalanie kwoty wsparcia 

•wybór operacji na podstawie kryteriów określonych na 

podstawie LSR

•Wyrażanie zgody na zmianę umowy z beneficjentem

•Weryfikacja zgodności operacji z programem

 Brak możliwości realizacji projektów

grantowych/operacji własnych w ramach realizacji

LSR

 Możliwośd realizacji projektów grantowych/operacji 

własnych w ramach LSR

 ogłoszenia LGD o naborze wniosków o

dofinansowanie weryfikował ZW.

 obowiązek umieszczania ogłoszeo w lokalnej

prasie i na stronie urzędu.

 LGD jest podmiotem odpowiedzialnym za treśd i 

formę ogłoszenia o naborze wniosków o 

dofinansowanie.

 LGD, w uzgodnieniu z ZW, może wprowadzad 

ograniczenia w ogłoszeniu o naborze wniosków o 

udzielenie wsparcia w celu zapewnienia 

prawidłowości realizacji LSR
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Różnice w podejściu
poszczególnych funduszy do RLKS

• Ryczałtowe rozliczanie kosztów 
bieżących i aktywizacji

• 4-miesięczny okres rozpatrywania 
wniosków

• Stabilnośd przepisów w zakresie 
kryteriów określonych w LSR

• Jednolite przepisy dla całego kraju

• Ujednolicone słownictwo we 
wszystkich przepisach i wytycznych

• 6-miesięczny okres rozpatrywania wniosków
• Zmiany wykładni, wytycznych i SZOOP, które 

wpływają bezpośrednio na realizację LSR 
(często uniemożliwiają osiągnięcie 
wskazanych w LSR wskaźników)

• Różne podejście do RLKS w poszczególnych 
województwach

• Niejednolite nazewnictwo (np. kwota 
wsparcia i kwota pomocy)

PROW RPOWP
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Maksymalne kwoty środków działania LEADER przewidziane na 
poddziałanie 19.2 PROW 

w odniesieniu do pojedynczej LSR 

Ludność wiejska zamieszkała 

na obszarze objętym LSR

Maksymalna kwota na poddziałanie 19.2 PROW

kwalifikowalne wydatki 

publiczne
w tym wkład EFRROW

EUR

PLN 

(indykatywnie) EUR

PLN 

(indykatywnie)

od 30 000 do 39 999 1 250 000 5 000 000 795 375 3 181 500

od 40 000 do 49 999 1 500 000 6 000 000 954 450 3 817 800

od 50 000 do 59 999 1 750 000 7 000 000 1 113 525 4 454 100

od 60 000 do 69 999 2 000 000 8 000 000 1 272 600 5 090 400

od 70 000 do 79 999 2 250 000 9 000 000 1 431 675 5 726 700

od 80 000 do 89 999 2 500 000 10 000 000 1 590 750 6 363 000

od 90 000 do 99 999 2 750 000 11 000 000 1 749 825 6 999 300

od 100 000 do 109 999 3 000 000 12 000 000 1 908 900 7 635 600

od 110 000 do 119 999 3 250 000 13 000 000 2 067 975 8 271 900

od 120 000 do 129 999 3 500 000 14 000 000 2 227 050 8 908 200

od 130 000 do 139 999 3 750 000 15 000 000 2 386 125 9 544 500

od 140 000 do 150 000 4 000 000 16 000 000 2 545 200 10 180 800
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Niedoskonałości wdrażania RLKS

• Brak elastyczności Programów

• Brak możliwości zwiększania wskaźników w PROW

• Brak możliwości finansowania kosztów w ramach projektów współpracy z 
partnerem spoza UE np. wąski katalog kosztów w przygotowaniu projektu 
współpracy (np. niekwalifikowalnośd diet),

• Brak możliwości ponoszenia, w ramach projektów współpracy, kosztów na rzecz 
innych podmiotów niż LGD (uczniowie, przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie)
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Walory RLKS

• Kierowanie interwencji w obszar najbardziej istotny z punktu widzenia 
lokalnej społeczności

• Łatwiejszy dla mniejszych projektodawców dostęp do środków RPO

• Równomierna interwencja EFS na terenie całego województwa, a nie 
wyłącznie w większych miastach

• Możliwośd realizacji mniejszych projektów, o istotnym lokalnym 
oddziaływaniu, ale niewielkim znaczeniu regionalnym

• Zacieśnienie współpracy mieszkaoców z LGD na poziomie dużo większym 
niż wynika to z PROW

• Podniesienie wiedzy i umiejętności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 
przez mieszkaoców obszarów wiejskich

• Budowanie potencjału organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich
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Dziękujemy za uwagę


