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Raport z debaty 

LEADER, CZY MOŻNA LEPIEJ 
Warszawa, 17 marca 2011 roku 

 
I. Wprowadzenie  
LEADER, CZY MOŻNA LEPIEJ to szósta z kolei debata zorganizowana przez Fundację 
Wspomagania Wsi. Poprzednie dotyczyły problemów wykorzystania środków unijnych na 
rozwój Internetu, kondycji samorządu po 20 latach od wejścia w życie ustawy o 
samorządzie terytorialnym, rozwoju technik informacyjnych na terenach wiejskich. 
Sprawozdania z wcześniejszych debat są dostępne na portalu Internet na wsi 
(www.internetnawsi.pl). 
Debaty miały na celu zwiększenie efektywności działań instytucji lub wydatkowania 
środków przeznaczonych na rozwój. Celów tych nie da się osiągnąć bez spokojnej i 
rzeczowej dyskusji o problemach i wyzwaniach, która powinna zastępować wytykanie 
niekompetencji lub złej woli. Nie da się ich również osiągnąć bez wzrostu obopólnego 
zaufania obywateli i administracji.  
 
II. Cele debaty 
Cele debaty, określone w zaproszeniu wysłanym do uczestników, zostały opisane 
następująco: 
Jest początek 2011 roku, pora spojrzeć, jak wygląda program LEADER, tu i teraz. Mamy 
nadzieję, że debata pozwoli nam lepiej zrozumieć efekty programu. Co można poprawić i z 
czego należałoby zrezygnować, jakie opinie prezentowane są z różnych perspektyw i z 
różnych punktów widzenia. Być może sama debata i wnioski z niej wynikające będą impulsem 
do poprawy systemu wdrażania jeszcze w obecnym okresie programowania.  
 
III. Czym jest LEADER 
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 
przekazaniem kontroli nad środkami UE wielu lokalnym partnerstwom (Lokalnym Grupom 
Działania, LGD). 
Uzasadnienie 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 
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zaangażowaniu ze strony lokalnych podmiotów oraz większych możliwościach wdrażania 
innowacyjnych rozwiązań.1 
 
 
IV. Uczestnicy 
Uczestnikami debaty były osoby zaangażowane w realizację programu: przedstawiciele 
organizacji wchodzących w skład Lokalnych Grup Działania (samorządy, organizacje 
pozarządowe, biznes), przedstawiciele biur LGD, przedstawiciele urzędów 
marszałkowskich, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednym z uczestników był 
przedstawiciel Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika prowadzącego badania inicjatywy 
LEADER. Mimo wcześniejszego potwierdzenia, na debatę nie przyszedł przedstawiciel 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
 
V. Przebieg debaty 
Przebieg debaty można obejrzeć na portalu Witryna wiejska www.witrynawiejska.org.pl.  
 
VI. Wyniki debaty  

1. Pozytywne rezultaty programu LEADER w Polsce 
W odpowiedzi na pytanie: Jakie pozytywne rezultaty widzą Państwo w dotychczasowej 
realizacji Osi 4 PROW? uczestnicy wymienili: 

 
a) Rozwój współpracy trzech sektorów na terenach wiejskich: samorządów, 

organizacji pozarządowych i biznesu. Do tej pory nie było tak intensywnych 
spotkań i rozmów. 

b) Powstanie instytucji współpracy na poziomie lokalnym, opracowujących i 
wdrażających lokalne strategie rozwoju. 

c) Powstanie niezależnego od samorządu potencjału administracyjnego, 
zajmującego się rozwojem obszaru działania Lokalnych Grup Działania. Zmusza 
to samorządy do podejmowania działań wspierających rozwój. 

d) Wzrost zainteresowania wśród mieszkańców rozwojem obszaru działania 
Lokalnych Grup Działania i zainteresowanie ich odpowiedzialnością za kondycję 
terenu, na którym mieszkają. 

e) Rozszerzenie odpowiedzialności za rozwój obszaru poza samorząd lokalny (na 
inne grupy i instytucje). 

f) Udział mieszkańców w tworzeniu Lokalnych Strategii Rozwoju.   
g) Wprowadzenie do instytucji działających na terenach wiejskich (samorządów) 

myślenia o rozwoju w perspektywie wieloletniej. 
h) Powstanie lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych platform współpracy. 

                                                 
1 Na podstawie Sprawozdania nr 5 / 2010 „Wdro�enie podej�cia LEADER w zakresie rozwoju obszarów wiejskich” 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/6094734.PDF). 
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i) Stworzenie szansy na powstanie silnych struktur sieciowych o dużym kapitale 
politycznym. 

j) Wzrost aktywności mieszkańców, zwiększenie liczby podejmowanych przez 
nich inicjatyw społecznych i ekonomicznych. 

k) Inwentaryzacja zasobów lokalnych i ich wykorzystanie w rozwoju.  
l) Lepsza komunikacja między mieszkańcami a samorządami. 
m) Możliwość wpisywania działań przedsiębiorców (przez nich samych) w strategie 

lokalne i tym samym wzmacnianie przedsiębiorstw. 
n) Zainteresowanie mieszkańców rozwojem kulturalnym. 
o) Włączenie do działań osób (mieszkańców), którzy dotychczas byli bierni i 

niezainteresowani jakimikolwiek działaniami. 
 
Uwaga: W jednej z wypowiedzi wskazano jednakże, że pozytywy odnoszą się do 
pierwszego okresu (cztery pierwsze lata) wdrażania LEADER-a w Polsce. Po 
włączeniu podejścia LEADER do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 
sytuacja uległa zmianie i zaczęły powstawać trudności w jego realizacji. 

 
2. Przeszkody w procesie wdrażania programu LEADER. 

Kolejne pytanie dotyczyło przeszkód w procesie wdrażania Osi 4 PROW. Proszono w nim  
również o podanie procedur, przepisów prawa lub rozwiązań organizacyjnych, które stoją 
na przeszkodzie właściwej realizacji programu (Jakie były przeszkody  w procesie wdrażania 
Osi 4 PROW? Proszę również podać procedury, przepisy prawa lub rozwiązania 
organizacyjne stojące na przeszkodzie właściwej realizacji programu.). 
Przeszkody wymienione przez uczestników można pogrupować według następujących 
zagadnień: administracyjne – proceduralne i organizacyjne po stronie UM, finansowe, 
związane z kondycją LGD, wpływem samorządów, zagubieniem zasad inicjatywy LEADER. 

 
Wymieniono następujące przeszkody administracyjno-proceduralne: 
a) Długi czas rozpatrywania wniosków (małe projekty) oraz podpisywania umów 

powoduje, że ludzie się zniechęcają i potem nie chcą realizować projektów. 
b) Brak równości stron: urzędy mogą bezkarnie przekraczać terminy określone w 

przepisach, natomiast wnioskodawcy (organizacje składające projekty) są 
karane odrzuceniem wniosku za dzień spóźnienia lub z innych błahych 
powodów formalnych.  

c) Brak informacji o procedurze oceny wniosków przez urzędy marszałkowskie 
utrudnia dobre przygotowanie wniosku oraz właściwe przeszkolenie 
beneficjentów. 

d) Koszt przygotowania wniosku (związany z jego obszernością i zdobywaniem 
zaświadczeń) jest tak duży, że przekracza potencjalne korzyści z uzyskanego 
dofinansowania. 

e) UM nie są przygotowane organizacyjnie i merytorycznie do rozpatrywania dużej 
liczby wniosków, jakie do nich napływają. 
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f) Urzędnicy nie znają zasad LEADERa. Mają obawy przed podejmowaniem 
wiążących decyzji, nie radzą sobie ze sprawdzaniem wniosków i bojąc się 
odpowiedzialności, żądają bardzo szczegółowych wyjaśnień. 

g) W przypadku protestów UM powołują się na przepisy i wymagania nałożone 
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), z kolei ARiMR 
powołuje się na wymagania UE. 

h) Brak zaufania. UM wymagają dostarczenia wszystkich dokumentów osobiście. Z 
każdą poprawką wniosku lub fakturami trzeba jeździć do oddalonego nieraz o 
kilkadziesiąt a nawet kilkaset kilometrów urzędu, przy czym koszty podróży nie 
są kosztami kwalifikowanymi. 

 
Wśród problemów finansowych wymieniono: 
a) Organizacje pozarządowe nie mają środków na prefinansowanie projektów, a 

także na wkład własny. Jeśli chcą realizować projekt (nawet po pozytywnej 
decyzji co do finansowania), muszą zaciągać pożyczki. Koszt pożyczki nie jest 
kosztem kwalifikowanym i organizacja musi zdobyć te środki z zewnątrz. 

b) Wielomiesięczne opóźnienia w wypłatach pieniędzy (chodzi o wnioski 
zaakceptowane) powodują, że organizacje wiejskie i LGD naruszają prawo 
(przekraczane są terminy wypłat).  

c) Brak finansowania uniemożliwia przeprowadzenie zaplanowanych działań w 
terminach, w których te działania mogą się odbywać. 

 
Problemy związane z funkcjonowaniem LGD: 
a) W biurach LGD brakuje odpowiednio przygotowanych osób, które mogą pomóc 

w przygotowaniu wniosku. 
b) LGD zostały „zepchnięte” do roli biura pocztowego, przekazującego wnioski 

„dalej”.  
c) Często rolą LGD jest „łapanie” beneficjentów zamiast czuwania nad przebiegiem 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). 
d) LGD mają za mało pieniędzy, by zatrudniać wyżej kwalifikowanych 

pracowników. 
e) Szkolenia organizowane przez LGD nie zawsze są na odpowiednim poziomie. 
f) Biura LGD zamieniają się w powolnie działające urzędy, nieróżniące się w 

sposobie działania od innych. 
g) LGD nie dbają o jakość wniosków, UM otrzymują bardzo słabe wnioski, stąd 

konieczność wyjaśniania wielu nieścisłości. 
h) Mieszkańcy często nie wiedzą, że na ich terenie istnieje LGD ani że jest 

realizowany LEADER. 
i) LGD są zamknięte na nowych członków. 
 
Uwagi: 
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W jednej z wypowiedzi wskazano, że badania wykazują „coś w rodzaju cofającej się 
fali” w stosunku do początkowego okresu wdrażania inicjatywy LEADER. Organizacje 
rezygnują z aplikowania o środki na małe projekty. 
 
W czasie debaty wskazano, że skomplikowane procedury muszą być stosowane, 
ponieważ inicjatywa LEADER stała się czwartą osią PROW i w konsekwencji podlega 
unijnym wymaganiom kontroli, stąd np. krzyżowe kontrole faktur. Działania LGD są 
traktowane jak inne „operacje” w tym programie i są tak samo kontrolowane. ARiMR, 
jako instytucja akredytowana, musi stosować takie same procedury do wszystkich 
operacji. 
 
W czasie debaty zwrócono uwagę, że obecnie LGD nie mają obowiązku, a nawet 
prawa, merytorycznego sprawdzania wniosków.  
 
Przedstawiciele LGD zawracali uwagę, że trudno dobrze przygotować wniosek lub 
przeprowadzić szkolenia, jeśli procedura oceny wniosków nie jest znana. 
 
W czasie dyskusji wskazano, że w Polsce stan kontraktacji w podejściu LEADER wynosi 
30%, podczas gdy w Estonii 12%, Portugalii 20%. W naszym kraju jest najwięcej LGD 
w całej Unii Europejskiej i realizuje się program małych projektów – to powoduje 
ogromne obciążenie administracji. 
 
Przeszkody związane z wpływem samorządów na realizację podejścia LEADER oraz 
na LGD: 
a) Duża liczba LGD jest zdominowana lub wręcz utworzona przez samorządy, które 

zamiast realizować inicjatywę LEADER, zdobywają pieniądze na inwestycje i 
działania, którymi zajmują się samorządy. 

b) Uzależnienie LGD od samorządów powoduje, że w wielu z nich zatrudniane są 
osoby wskazane przez wójtów i burmistrzów, a nie kompetentne osoby spoza 
„układu”. 

c) W LGD uzależnionych od samorządów LSR są opracowywane tak, by były 
realizowane cele samorządów, a nie cele wynikające z analiz i konsultacji z 
mieszkańcami. 

d) W LGD, w których dominują samorządy, ustala się z góry, który samorząd 
dostanie środki i ile, a następnie przygotowuje się projekty „pod” z góry ustalone 
kwoty. Projekty te najczęściej nie mają nic wspólnego z opracowaną LSR. 

 
Uwaga: Z badań, na które powołano się w czasie debaty, wynika, że ok. 50% LGD to 
„przedłużenia” samorządów. 
 
Uczestnicy wskazali, że niżej wymienione przeszkody uniemożliwiają realizację 
podejścia LEADER: 

mailto:fww@fww.org.pl
http://www.fww.org.pl/
http://www.ww.org.pl/


 

6 
Fundacja Wspomagania Wsi, ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 22/5362571, e-mail: fww@fww.org.pl; 
www.fww.org.pl; www.ww.org.pl 

a) Zmiany lub odrzucanie niektórych wniosków przez UM nie pozwalają na pełną 
realizację opracowanej LSR. W związku z tym chwieje się cała „konstrukcja” 
lokalnego rozwoju oparta na wypracowanej LSR i często znika wartość dodana, 
którą trzeba wykazać w podejściu LEADER. 

b) Takie same są konsekwencje opóźnień w rozpatrywaniu wniosków.  
 
3. Jak pokonać przeszkody w realizacji podejście LEADER - rekomendacje 

przedstawione przez uczestników.  
W odpowiedzi na pytanie: Proszę podać propozycje zmian przepisów ułatwiających 
realizację celów osi 4 PROW oraz propozycje zmian organizacyjnych? uczestnicy 
postulowali: 
 
a) Zmianę sposobu oceny wniosków: LGD powinny sprawdzać wnioski nie tylko 

pod kątem zgodności z LSR (tak jest dzisiaj), ale też pod względem formalnym i 
merytorycznym. UM będą otrzymywać lepiej przygotowane wnioski. 

b) Opracowanie nowego prostszego wniosku, szczególnie dla małych projektów. 
c) Utworzenie gminnych funduszy lub funduszy pożyczkowych w celu 

prefinansowania projektów. Po otrzymaniu pieniędzy z urzędu 
marszałkowskiego pożyczka byłaby zwracana. 

d) Wprowadzenie możliwości rozliczania niektórych kosztów (albo podawania 
kwot w projektach) na zasadzie ryczałtu.  

e) Zwrócenie większej uwagi na rozliczanie osiągania celów, a nie na koszty. 
f) Wprowadzenie generatora wniosków (aplikacji on-line). Wykluczy to możliwość 

pomyłek polegających na składaniu niekompletnych wniosków (formularzy).  
g) Ujawnienie procedury oceny wniosków (ten postulat dotyczył zarówno UM jak i 

LGD). Pozwoli to na lepsze przygotowywanie wniosków.  
h) Na poziomie LGD i UM podawanie do publicznej wiadomości, ile punktów 

wnioski otrzymały, a także umożliwienie uzyskania informacji o ocenie wniosku 
(jakie miał braki lub co wpłynęło na taką, a nie inną ocenę).  

i) Przekazanie odpowiedzialności za wybór, wdrażanie i rozlicznie małych 
projektów LGD (jeśli to wydaje się za bardzo ryzykowne – to przynajmniej na 
zasadzie pilotażu).  

j) Zlikwidowanie konieczność wożenia oryginałów wszystkich dokumentów do 
urzędów marszałkowskich w celu ich ostemplowania (chodzi o to, aby faktury i 
inne dokumenty nie były wykorzystywane do rozliczania z innych źródeł). 
Dokumenty mogą być ostemplowane w LGD lub w wyznaczonym urzędzie 
gminnym. 

k) Wprowadzenie jednakowej interpretacji przepisów i pojęć używanych w 
dokumentach związanych z inicjatywą LEADER. 

l) Wprowadzenie możliwości spotkań i uzyskiwania wyjaśnień w biurach zarówno 
UM jak i w biurach LGD. 

m) Prowadzenie ewaluacji i sprawdzanie, czy osiągane są cele lokalnych strategii 
rozwoju jak i cele inicjatywy LEADER (innowacja i wartości dodane). 
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n) Utworzenie lub wyznaczenie instytucji rozstrzygającej bieżące spory między 
poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi w realizację inicjatywy LEADER. 

o) Wyłączenie podejścia LEADER z PROW i realizowanie na zasadzie innych 
programów unijnych, w których dopracowano się łatwiejszych i zrozumiałych 
procedur. 

p) Utworzenie mechanizmu grantów globalnych na opracowanie lokalnych 
strategii rozwoju i na ich realizację. 

 
Uwagi: 
Przedstawiciel ARiMR poinformował, że generator wniosków jest już opracowywany i 
wkrótce będzie dostępny. 
 
Przedstawiciele ARiMR i MRiRW stwierdzili, że procedura oceny wniosków nie jest w 
żadnej mierze tajna ani poufna i powinna być dostępna. 
 
Gdy w gminie nie ma notariusza, wójt ma prawo poświadczać dokumenty. Oznaczanie 
(stemplowanie) dokumentów nawet przez beneficjentów jest powszechne w innych 
programach unijnych w Polsce. 
Przedstawiciel ARiMR twierdził, powołując się na przepisy UE, że nie jest to możliwe w 
bieżącym okresie programowania – zmiany będzie można wprowadzić w następnym 
okresie programowania. 
 
Instytucja szybko rozstrzygająca spory pozwoliłaby na unikanie długiej procedury 
sądowej. 

 
VII. Uczestnicy 
p. Paweł Pacek z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, p. Krzysztof 
Kołodziejak i p. Marzena Cieślak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, p. 
Radosław Rybicki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,  
p. Mirosława Mochocka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,  
p. Sławomir Kopacz i p. Anna Łubek z LGD „Wokół Łysej Góry”, p. Andrzej Olszewski z LGD 
„Partnerstwo Ziemi Kujawskiej”, p. Barbara Gontarek z LGD „Puszcza Kozienicka”,  
p. Marian Poślednik i p. Urszula Pużanowska z LGD „Gościnna Wielkopolska”,  
p. Krzysztof Margol z LGD „Brama Mazurskiej Krainy”, p. Bożena Pełdiak z LGD „Kwiat 
Lnu”, p. Krystyna Wenelska z LGD „Partnerstwo Drawy”, p. Marek Modrzejewski z LGD 
„Wstęga Kociewia”; dr Wojciech Knieć  z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika; p. Witold 
Magryś ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. dr Anna Potok -  Komitet Monitorujący 
PROW,  dr Andrzej Hałasiewicz z Kancelarii Prezydenta RP, p. Krystyna Naszkowska  z 
Gazety Wyborczej (moderatorka debaty). 

 
Warszawa, 25 marca 2011 roku  
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