Apel uczestników Forum LGD
w Supraślu w dniach 13-14 maja 2013 r.
1. Postulujemy jak najszersze wdrożenie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
(RLKS) na obszarze całego kraju. Nie chcemy pozornych rozwiązań w formie np. projektów
systemowych.
2. Oczekujemy rzetelnej oceny roli i znaczenia Lokalnych Grup Działania dla rozwoju obszarów
wiejskich, która naszym zdaniem jest znacząca. Działalność LGD przyczynia się do aktywizacji
mieszkańców wsi, tworzenia nowych miejsc pracy, głównie w oparciu o lokalne zasoby,
współpracy mieszkańców wsi, w tym tworzenia stowarzyszeń oraz wzrostu ilości
beneficjentów i ich potencjału w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój
swoich społeczności.
3. Oczekujemy od Ministra Rozwoju Regionalnego uruchomienia prac zespołu roboczego
z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich i innych organizacji pozarządowych,
którego propozycję przedstawiono podczas spotkania w dniu 15 października 2012 r. na
spotkaniu w MRR. Prace tego zespołu przyczynią się do lepszej koordynacji prac nad
wdrożeniem Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, które prowadzone są (lub
nie są należycie prowadzone) obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 16
Urzędach Marszałkowskich. Funkcjonowanie w/w zespołu roboczego pozwoli na jednolite
wdrożenie RLKS w Polsce, bowiem nie widzimy uzasadnienia dla braku lub znacznego
zróżnicowania realizacji tego mechanizmu w całym kraju, biorąc choćby pod uwagę wyniki
badań1 w zakresie stanu kapitału społecznego w Polsce.
4. Wydaje nam się, że w warunkach trudnej sytuacji w obszarze finansów publicznych, należy
bezwzględnie skorzystać z szansy, jaką stanowi zapis zawarty w art. 110 Wspólnych Ram
Strategicznych2, mówiący o powiększeniu o 10% maksymalnej stopy współfinansowania ze
środków Unii Europejskiej w przypadku, gdy całość osi priorytetowej jest realizowana m.in.
w ramach rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność.

Supraśl, 14 maja 2013 r.
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Choćby takich jak Diagnoza Społeczna, European Social Survey czy Legatum Prosperity Index
Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, /KOM/2011/0615 wersja ostateczna/
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