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Po debacie LEADER, CZY MOŻNA LEPIEJ 

Komentarze i uwagi zespołu Fundacji Wspomagania Wsi 
 

1. Wprowadzenie 
 

W raporcie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat realizacji LEADERA znajduje 
się opis, czym ma być LEADER i dlaczego ta metoda znalazła się w głównym nurcie 
programów unijnych. 
 

Leader jest metodą osiągnięcia celów polityk UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, 
polegającą na stosowaniu oddolnego podejścia zamiast tradycyjnego podejścia odgórnego. W 
porównaniu z tradycyjnymi metodami finansowania podejście Leader związane jest z wyższym 
poziomem kosztów i ryzyka  ze względu na dodatkowy poziom wdrożenia oraz z przekazaniem 
kontroli nad budżetem UE wielu lokalnym partnerstwom (LGD: lokalne grupy działania).  
Uzasadnieniem dodatkowego poziomu kosztów i ryzyka programu Leader stanowi wartość 
dodana, która powinna być wynikiem przyjęcia podejścia oddolnego i partnerskiego, 
przejawiająca się w lepszym określeniu lokalnych potrzeb i rozwiązań, większym 
zaangażowaniu ze strony lokalnych podmiotów oraz większych możliwościach wdrażania 
innowacyjnych rozwiązań.  
 
Z debaty przeprowadzonej 17 marca 2011 roku „Leader, czy można lepiej” wynika, że 
program obecnie realizowany w naszym kraju w ramach Osi 4 nie spełnia warunków 
podejścia LEADER.  
Nie są spełnione podstawowe założenia tej metody. Nie ma finansowania oddolnego. Decyzje 
o tym, które elementy LSR będą wdrażane, a które nie podejmowane są przez instytucje, które 
często nie znają specyfiki danego terenu i jego zasobów. Często burzy to całą LSR.  Decyzje te 
powinny być podejmowane przez LGD. Podstawowy element metody LEADER, jakim są LGD, 
sprowadzono do roli urzędów zbierających wnioski (a to właśnie LGD powinny pełnić 
kluczową rolę w całym procesie). Część LGD nie spełnia roli, jaką powinna – są realizatorami 
potrzeb samorządów, nie dokonują oceny realizacji lokalnych strategii rozwoju. Lokalne 
strategie rozwoju służą jedynie legitymizowaniu realizacji inwestycji, które są w planach 
samorządów. 
Kontynuacja LEADERa w obecnym kształcie będzie prowadzić do straty pieniędzy, zasobów, 
czasu i inicjatywy ludzkiej, które mogłyby znacznie lepiej służyć rozwojowi obszarów 
wiejskich. 
 

2. Uwagi – co zrobić, by było lepiej 
 

Naszym zdaniem, aby program realizowany w ramach Osi 4 stał się inicjatywą LEADER, 
należy przeprowadzić szereg analiz i dokonać zmian na różnych „poziomach”. 
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• Aby inicjatywa LEADER była tym, czym być powinna, należy przywrócić zasadę 
oddolności finansowania, oddolności wyboru metod i projektów, jakie służą 
realizacji lokalnych strategii rozwoju i odpowiedzialności. Inaczej mówiąc, LGD 
powinny być w pełni odpowiedzialne za całość realizacji podejścia LEADER na 
swoim obszarze. Ocena wniosków i wybór projektów, które mają być realizowane 
przez instytucje inne niż LGD jest sprzeczne z zasadami LEADERa. Podobnie jest z 
zasadą oddolnego finansowania – LGD powinny dysponować funduszami 
(grantami) i podejmować decyzje finansowe. Jeśli obecne przepisy zarówno na 
szczeblu krajowym jak i UE to uniemożliwiają, to trzeba je jak najszybciej 
odpowiednio zmienić.   

 
• Należy zapewnić (albo w ramach grantu „globalnego” albo w inny sposób) komfort 

funkcjonowania LGD poprzez odpowiednie finansowanie ich biur oraz wszystkich 
zadań mających na celu ocenę wniosków, monitoring realizacji LSR, wymianę 
informacji, funkcjonowanie biura, szkolenia, itp.  

 
• Zarządy LGD (jeśli tak nie jest) powinny zadbać, by biura LGD być otwarte i 

dostępne i wspomagać beneficjentów podejścia LEADER i wszystkich 
zaangażowanych w proces realizacji LSR. Wszystkie procesy związane z realizacją 
podejścia LEADER na poziomie LGD powinny być jawne i przejrzyste. 
 

• Członkowie i zarządy LGD powinni ocenić, czy ich LGD spełniają warunki 
inicjatywy LEADER, czy są autentycznymi partnerstwami – jeśli nie, należy jak 
najszybciej dokonać odpowiednich korekt. Jeśli jakaś LGD nie spełnia warunków 
inicjatywy LEADER, nie ma sensu twierdzenie, że realizuje ona to podejście.  

 
• LGD powinny dbać o to, by wybierane przez nie projekty służyły realizacji LSR, a 

także by strategie były realizowane w sposób umożliwiający osiąganie założonych 
celów. 

 
• LGD powinny powołać krajowe forum, którego celami powinny być: a) 

reprezentacja LGD wobec władz krajowych; b) opracowanie i wdrażanie we 
współpracy ze wszystkimi członkami standardów działania LGD; c) badanie i 
opracowywanie raportów na temat realizacji inicjatywy LEADER i osiągania celów 
(bądź zlecanie tego rodzaju badań); d) organizowanie szkoleń dla LGD oraz 
wszystkich stron biorących udział w podejściu LEADER; e) organizowanie 
konferencji i spotkań mających na celu wymianę doświadczeń, upublicznienie 
rezultatów oraz doświadczeń z realizacji podejścia LEADER; f) współpraca 
międzynarodowa. 

 
• Krajowe Forum LGD powinno powstać w sposób demokratyczny, a w jego 

funkcjonowanie powinny być wbudowane mechanizmy zapewniające 
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kadencyjność i demokratyczne procedury kontrolowania władz. Powinno ono 
opracować standardy i wytyczne działania, które powinny spełniać wszystkie LGD. 

 
• Odpowiednie instytucje powinny zapewnić właściwe finansowanie krajowego 

forum LGD, tak aby mogło ono być niezależne i pełnić funkcje opisane powyżej. 
• LGD powinny zwrócić szczególną uwagę na możliwość zwiększania obszarów 

swojego działania poprzez połączenia czy fuzje. Wydaje się, że liczba LGD w Polsce 
jest zbyt duża. 

 
• Podejście LEADER wymaga wysokiego poziomu rozumienia (specjalnie nie piszemy 

o poziomie wykształcenia) procesu realizacji przez mieszkańców obszaru działania 
LGD, zatem LGD powinny zwrócić szczególną uwagę na proces edukacji (formalnej 
lub nieformalnej) mieszkańców. Przyczyni się to też do podniesienia poziomu 
kapitału ludzkiego. 

 
• Formularze projektów powinny być proste i zrozumiałe dla wypełniających. Koszty 

przygotowania wniosku nie mogą być nieracjonalnie wysokie stosunku do korzyści, 
jakie można osiągnąć. W przeciwnym razie inicjatywa i chęć działania osób 
zaangażowanych w realizację projektów (czyli realizację LSR) zostaną szybko 
wyczerpane. 

 
• Trudno zrozumieć wymóg dowożenia dokumentów z odległości kilkudziesięciu 

kilometrów w celu naniesienia poprawki czy ostemplowania, gdy na terenie 
działania LGD są inne urzędy, gdy są faksy, internet. Trzeba znaleźć inne 
rozwiązanie. Problem zniknie po przywróceniu LGD właściwej roli i właściwego 
miejsca w LEADERze. 
Rozumiemy oczywiście konieczność kontroli wynikającą z przepisów unijnych, ale 
zwracamy uwagę, że w wielu krajach obowiązują te same przepisy unijne, a 
procedury dotyczące dokumentów, płatności są proste i przyjazne dla ludzi.  

 
Zdajemy sobie sprawę, że przedstawione rekomendacje mogą pomijać inne ważne sprawy 
związane z wdrożeniem inicjatywy LEADER w Polsce. Mamy jednak nadzieję, że będą 
przydatne w procesie poprawiania realizacji inicjatywy LEADER w Polsce i w kolejnych 
dyskusjach na ten temat. 
 

3. Uwagi o metodzie Leader 
 
Leader w UE uważany jest za najważniejszą metodę rozwoju terenów wiejskich. W podejściu 
LEADER nie chodzi tylko o to, by wydać środki i zrealizować jakieś projekty. Kluczowe 
znaczenie ma zastosowanie metody LEADER, która polega na przestrzeganiu następujących 
zasad: 
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1) Podejście LEADER, jeśli jest prawidłowo realizowane, angażuje władze publiczne 
(samorządy), biznes (przedsiębiorców, w tym także rolników) oraz mieszkańców gminy 
(organizacje społeczne). Te trzy sektory, działając w partnerstwie, powinny utworzyć 
platformę współpracy w postaci lokalnej grupy działania (LGD) Forma prawna tej platformy 
to stowarzyszenie utworzone na podstawie ustawy o stowarzyszeniach z dodatkową 
możliwością członkostwa osób fizycznych.  
 
2) Korzystając z platformy współpracy jaką jest LGD, jej członkowie powinni przedyskutować 
swoje role i wkład w cały proces, możliwości rozwoju obszaru swojego działania, a następnie 
razem opracować lokalną strategię rozwoju (LSR). To wymaga zidentyfikowania i 
oszacowania dostępnych zasobów. 
 
3) Realizując strategię rozwoju w partnerstwie (a więc razem), członkowie LGD powinni 
zamieniać istniejące zasoby w kapitały. Te z kolei należy wykorzystywać w procesie rozwoju, 
tak aby poprawiać warunki życia mieszkańców i stwarzać możliwości wykorzystania szans, 
jakie pojawiają się na obszarze objętym działaniem LGD i na „zewnątrz” tego obszaru (także w 
wymiarze „globalnym”). 
 
4) Proces wdrażania LSR powinien być monitorowany, podlegać korektom, wynikającym z 
monitorowania procesu realizacji i dostosowywać ją do zachodzących zmian. W LSR powinna 
być przewidziana możliwość zmiany celów i priorytetów lub zmiany metody ich osiągania (a 
także wyznaczania), gdy pojawią się nowe możliwości i odkryte zostaną nowe zasoby. 
 
5) Metoda LEADER jest procesem mającym zapewnić stały rozwój, w którym realizuje się 
kolejne fazy: opracowuje strategię, wdraża się, śledzi się proces jej wdrażania, ocenia osiągane 
cele i rezultaty, poprawia lub zmienia metody zwracając uwagę na innowacyjność, wyznacza 
nowe cele i wdraża się ich realizację. W procesie tym mogą być angażowani nowi partnerzy, 
mogą się tworzyć nowe organizacje, powstawać nowe sieci i obszary współpracy. Jak 
wspomniano powyżej, szczególną uwagę należy zwracać na innowacyjność sposobów 
działania. 
 
Jeśli metoda LEADER ma przynosić oczekiwane rezultaty (a przede wszystkim być „metodą 
LEADER”) zarówno LGD, jak i inne instytucje zaangażowane w proces realizacji powinny 
spełnić szereg warunków: 
 

• Proces tworzenia LGD powinien być oddolny, angażować wszystkie trzy sektory na 
równych prawach.  

 
• Partnerstwo (LGD) musi być autentyczne i demokratyczne, a wszyscy członkowie 

muszą mieć jasno określone prawa i obowiązki. Partnerstwo nie może w żaden sposób 
być zdominowane przez jeden sektor. 
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• Środki pozyskiwane przez LGD w ramach LEADER-a nie mogą być przeznaczane na 
finansowanie inwestycji czy projektów realizowanych przez samorządy (zwrócił na to 
uwagę Europejski Trybunał Obrachunkowy1). 

 
• Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) musi powstawać w drodze demokratycznej i 

powszechnej dyskusji, w której biorą udział wszystkie strony (także indywidualni 
mieszkańcy – nie tylko ich reprezentacje). Cele muszą być jasne dla wszystkich, 
możliwe do osiągnięcia; sposoby osiągania celów muszą być zrozumiałe. W strategię 
powinien być „wbudowany” mechanizm oceny (monitoringu) i sposób 
dostosowywania jej do zmieniających się warunków otoczenia oraz modyfikacji 
różnych jej elementów. 
 

• Zasoby powinny być dobrze zidentyfikowane i oszacowane. Jak największa liczba 
mieszkańców powinna być zaangażowana w ten proces, a także otrzymywać 
informację o działaniach LGD. 

 
• W realizacji LSR powinno się zwracać szczególną uwagę na osiąganie wyznaczonych 

celów, a wszystkie projekty służące do jej realizacji powinny mieć cele zbieżne z tymi, 
które wspólnie uzgodniono i zapisano w LSR. LSR powinna być powszechnie dostępna 
i znana jak największej liczbie mieszkańców obszaru, którego dotyczy. 
 

• Odpowiedzialność za osiąganie celów (a zatem i wybór sposobów realizacji, czy wybór 
małych projektów) powinna całkowicie spoczywać na LGD – na tym m. in. polega 
„oddolność” w podejściu LEADER. Jeśli decyzja o tym, które elementy (czy które małe 
projekty) realizacji LSR mają być realizowane, a które nie, zapadają poza LGD, oznacza 
to odejście od podejścia LEADER. 

 
• System finansowania inicjatywy LEADER musi być elastyczny i dostosowany do jej 

zasad. Jeśli jest zbyt sztywny (np. czas potrzebny na spełnienie wymogów narzuconych 
przez zasady finansowania, okres oczekiwania na decyzję, a potem długi okres 
oczekiwania na środki, koszty nanoszenia poprawek i wielokrotnych kontaktów w 
procesie wyjaśniania), uniemożliwia realizację podejścia LEADER i w rezultacie całe 
działanie traci sens. 

 
Warszawa, 25 marca 2011 roku 
 

Za zespół opracowujący debatę 
Piotr Szczepański  

Prezes Fundacji Wspomagania Wsi 

                                                 
1 Sprawozdanie nr 5 // 2010 „Wdro�enie podej�cia LEADER w zakresie rozwoju obszarów wiejskich” Europejski 
Trybunał Obrachunkowy 
 


