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Silesian Leader Network
Sieć Lokalnych Grup Działania
województwa śląskiego

Szanowny Pan
Grzegorz Puda
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szanowny Panie Ministrze,

na wstępie chcielibyśmy bardzo podziękować za zaangażowanie Pana oraz Ministerstwa,
którym Pan kieruje we wspieranie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Lokalne Grupy Działania, jako instytucje z wieloletnim doświadczeniem, skupiające swą
aktywność wokół lokalnych społeczności, mogą pochwalić się konkretnymi efektami swojej
pracy. W ramach PROW 2014-2020, dzięki wsparciu Lokalnych Grup Działania na obszarach
wiejskich województwa śląskiego, według danych na koniec grudnia 2020 r. podjęto szereg
działań o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, w efekcie czego powstało, m.in:
•
•
•

1 003 miejsca pracy,
491 nowych firm,
384 obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

Dodatkowo:
•

ponad 300 grantobiorców z obszaru działania 14 śląskich LGD, wśród których były koła
gospodyń wiejskich, parafie, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, realizowało
463 zadania służące kultywowaniu tradycji, podnoszeniu świadomości społecznej,
związanej między innymi z koniecznością ochrony środowiska, przeciwdziałaniem
wykluczeniu społecznemu, aktywizacją i integracją mieszkańców oraz wiele innych.

Podjęto także ogromną ilość niemniej istotnych lokalnych inicjatyw własnych LGD, budujących
kapitał społeczny poprzez aktywizację mieszańców obszarów wiejskich, wokół
najważniejszych dziedzin życia.
Są to dane pokazujące, jak aktywność Lokalnych Grup Działania wpływa na rozwój obszarów,
na których funkcjonują.
W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €. Zgodnie z informacjami
zawartymi w rozdziale Plan finansowy projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki
Rolnej na działanie LEADER w nowym okresie programowania zostanie przeznaczonych 5%
budżetu II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, co oznacza 1/3 obecnej kwoty dla tej interwencji.
Mając na uwadze przyjęte wyżej założenia, rola LGD zostanie w znacznym stopniu

ograniczona, przy założeniu zwiększonych oczekiwań i potrzeb mieszkańców, zważywszy na
obciążające skutki epidemiologiczne. Tak znaczny spadek kwoty wsparcia, będzie szczególnie
negatywnie oddziaływał na miejsca pracy, ilość nowopowstających firm, ale także ograniczy
możliwości rozwoju obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, czy też realizację innych
działań wzmacniających więzi społeczne mieszkańców wsi, kultywujących dziedzictwo
historyczno-kulturowe, wspierających koła gospodyń wiejskich, licznie rejestrowane
w ostatnim czasie w ARiMR.
Na uwagę zasługuje fakt wdrożonych założeń projektu PS WPR w ramach działania LEADER,
w którym przewidziano szerszy w stosunku do dotychczasowego katalog operacji, które mogą
uzyskać wsparcie w ramach realizowanych przez LGD lokalnych strategii rozwoju. Dodatkowo,
warto zauważyć, iż:
•

działanie LEADER będzie, odmiennie niż dotychczas, jedynym działaniem w ramach
którego gminy będą mogły finansować inwestycje istotne dla społeczności lokalnej
z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich.

•

w poddanym konsultacjom projekcie PS WPR, LEADER jest jedynym działaniem,
w ramach którego będzie możliwe wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy na
obszarach wiejskich w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach
niezwiązanych z rolnictwem. Dotychczas rolę tę pełniła także ARIMR, w ramach
działania Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, wdrażanego przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szanowny Panie Ministrze, mając na uwadze powyższe, a mianowicie pozytywny wpływ
działań LGD na rozwój obszarów wiejskich, jak również brak innych działań w Planie
Strategicznym dla WPR skierowanych na wsparcie inwestycji przedsiębiorców i gmin,
zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o alokowanie w Planie Strategicznym dla Wspólnej
Polityki Rolnej 10% budżetu przeznaczonego na II filar Wspólnej Polityki Rolnej. Pozwoli nam
to kontynuować działania LGD i wzmacniać z niesłabnącym zaangażowaniem siłę i potencjał
obszarów wiejskich, które za sprawą środków w ramach działania LEADER, nabierają coraz
większego znaczenia.

Z wyrazami szacunku

Załączniki:
Listy poparcia przedmiotowego pisma - … sztuk.

