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Czym jest rozwój 
kierowany przez 

społeczność lokalną? 



Rozwój lokalny kierowany przez społeczność to 
termin używany przez Komisję Europejską do 
opisania podejścia, które wywraca tradycyjną, 
„odgórną” politykę rozwoju do góry nogami.  

W ramach RLKS społeczność lokalna przejmuje stery  

i tworzy partnerstwo lokalne, które opracowuje  

i realizuje zintegrowaną strategię rozwoju. 



historia 
Dawno dawno temu ….. 



• Inicjatywa Leader jako sposób na mobilizowanie  
i realizowanie rozwoju wsi wśród lokalnych 
społeczności wiejskich uruchomiona jako inicjatywa 
Wspólnoty finansowana w ramach funduszy 
strukturalnych UE ( Leader I: 1991 – 1993, Leader II – 
1994-1999, Leader +: 2000 – 2006) 

• W okresie programowania 2007-2013 inicjatywa 
Leader zintegrowana w krajach UE z wszystkimi 
krajowymi programami rozwoju wsi, w Polsce 
realizowana w ramach Osi 4 Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

 

Inicjatywy UE na rzecz rozwoju lokalnych 
społeczności (1991-2013) 



Główne cechy: 
a) społeczność lokalna przygotowuje Lokalną 

Strategię Rozwoju, w której określa m.in. cele 
oraz zasady działania, w tym kryteria wyboru 
projektów służących osiągnięciu tych celów 

b) LSR realizowana jest przez Lokalną Grupę 
Działania (LGD) - partnerstwo złożone z 
przedstawicieli trzech sektorów 

c) obszar realizacji – obszary wiejskie i miasta do 5 
tys. mieszkańców  

 



0 

 

(PROW 2007-2013) 



dzisiaj 
weźmy co najlepsze z historii i dodajmy trochę 

nowego ….. 



a) RLKS może być zastosowany także na obszarach miejskich 

b) w ramach RLKS można wykorzystać nie tylko Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale 
także Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Morski 
i Rybacki 

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność jest 
rozszerzeniem na lata 2014-2020 podejścia LEADER w taki 
sposób, że:  
 



Cele RLKS 
Wg  Umowy  Partnerskiej z dnia 21 maja 2014 r.: 

• Poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju 

• Zrównoważony rozwój danego obszaru poprzez 
lepszą mobilizację na szczeblu lokalnym  

• Wzrost poziomu kapitału społecznego – 
zwiększanie partycypacji społecznej lub szeroko 
rozumianej aktywności obywatelskiej w Polsce. 



Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
jest: 

• Skoncentrowany na konkretnych obszarach poniżej szczebla 
regionalnego; 

• Kierowany przez lokalne grupy działania, w których skład 
wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych 
partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców,  
przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze 
publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani 
żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw 
głosu 

 

 



Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
jest (2): 

 

• Prowadzony na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych 
strategii rozwoju; 

• Zaprojektowany z uwzględnieniem lokalnych potrzeb  
i potencjałów. Zawiera elementy innowacyjne w kontekście 
lokalnym i zakłada tworzenie sieci kontaktów oraz  
w stosownych przypadkach, współpracę; 

• Realizowany przy udziale  4 funduszy (EFRROW, EFRR, EFS, 
EFMR). 





Poziom wojewódzki – obejmuje 
miasta Bydgoszcz i Toruń oraz 

obszar powiązany z nimi 
funkcjonalnie (ZIT) 

Poziom regionalny i 
subregionalny – Obszar 
Strategicznej Interwencji  

dla miasta 
Włocławka/Grudziądza/Inowrocław

ia i obszaru powiązanego  
z nimi funkcjonalnie 

Poziom ponadlokalny – obejmuje 
swym zasięgiem obszar powiatów 
ziemskich. Poziom ten określany 

jest jako „Obszar Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego” 

Poziom lokalny –  
w ramach  

idei rozwoju lokalnego kierowanego  
przez społeczność (RLKS) 

 

 

 

Poziomy polityki 
terytorialnej 

166,8 

mln euro 

166,3 

mln euro 

77,5  

mln 

euro 

76 mln 

euro 



RLKS  ponad 36 mln euro z EFS 

Oś 11 RPO WK-P 2014-2020 

 

 

RLKS  blisko 40 mln euro z EFRR 

Oś 7 RPO WK-P 2014-2020 

 Rozwój lokalny 
kierowany przez 

społeczność 

 



 
 

 
Realizacja RLKS w województwie kujawsko-pomorskim 

 
 
 

 

RLKS realizowany będzie na obszarach wiejskich i miejskich zgodnie z 

następującym podziałem terytorialnym wg. programów: 

Obszar terytorialny 

• obszary wiejskie i miasta do 20 tys. mieszkańców 

• miasta powyżej 20 tys. mieszkańców RPO WK-P  

• obszary wiejskie (tj. obszar całego województwa z 
wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców 
większej niż 20 tys.) 

PROW 

• obszary rybackie PO RYBY  



 
 

 
Realizacja RLKS w województwie kujawsko-pomorskim 

 
 
 

Obszar terytorialny 

Możliwe do utworzenia są dwa rodzaje LGD: 

 

1. Obejmujące obszary wiejskie i rybackie oraz miasta do 20 tys. 

mieszkańców  

•   liczba ludności objęta LSR powinna wynosić minimum 30 tys., a maksimum 150 tys. 

mieszkańców, 

•   obszar realizacji LSR musi obejmować co najmniej dwie gminy. 

 

2. W miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

•   minimalna liczba mieszkańców powinna dotyczyć całego miasta, dzielnicy lub grupy 

dzielnic 

•   liczba ludności objęta LSR powinna wynosić od powyżej 20 tys. do 150 tys. 

mieszkańców 

 

1 LGD – 1 obszar – 1 LSR 



 
 

 
Realizacja RLKS w województwie kujawsko-pomorskim 

 
 
 

Zakres tematyczny  

Zakres tematyczny, który możliwy będzie do realizacji poprzez instrument RLKS 

wynika z zapisów RPO WK-P, PROW oraz PO RYBY.  

 

W przypadku RPO WK-P instrument RLKS realizowany będzie w ramach dwóch osi 

priorytetowych: 

•  oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  

(finansowana z EFRR – PI 9d., obszary wiejskie i miasta do 20 tys. mieszkańców), 

•  oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  
(finansowana z EFS – PI 9vi., obszary wiejskie i miasta do 20 tys. mieszkańców, miasta pow. 20 

tys. mieszkańców). 

 

LGD na obszarach miast pow. 20 tys. mieszkańców wspierane będą 

wyłącznie ze środków EFS w ramach osi priorytetowej 11. 



Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem  

i wszelką dyskryminacją 

 
PI 9iv – Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność 

 

 



 Oś priorytetowa 11  
   



OŚ PRIORYTETOWA 11 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ – EFS 

 

 

Cel szczegółowy: wzrost aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju 

 

Typy projektów: 

 

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie 
wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:  

a) kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze 
doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),  

b) świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym 
obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),  

c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze 
doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),  

d) kluby pracy,  

e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające 
nowe umiejętności zawodowe i społeczne),  

f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym .  

  

 

 

DZIAŁANIE 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 



Typy projektów (cd..): 

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i 
animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:  

a) usług wzajemościowych, samopomocowych,  

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,  

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji 
społecznej .  

3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, 
w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-
społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne 
wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej .  

4. Wsparcie przygotowawcze w przypadku LGD w miastach powyżej 20 tys. 
mieszkańców.  

5. Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne 
dotyczące LSR w przypadku LGD w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców.  

6. Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne 
dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym będzie EFS.  

  



Uwarunkowania programowe: 

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9vi będą zgodne z Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020 w tym będą zakładały efektywność społeczno – zatrudnieniową.  

2. Zgodność projektu ze LSR. 

3. Inne limity i ograniczenia wynikające z: 

•  Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 
2014-2020  

•  Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 
lata 2014-2020 

•  opracowanych przez IZ RPO WK-P zasadach realizacji wsparcia w zakresie 
CT 9. 



 

Potencjalni beneficjenci: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie 
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych). 
 
 
Grupy docelowe: 
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów:  

- wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców pełniących rolę centrów społeczno-
gospodarczych w regionie objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju 

- miast powyżej 20 tys. mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju; 

• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  (w takim 
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie) w 
tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze 



Montaż finansowy  

• 95% EFS 

• 5% wkład własny  



Osie priorytetowe EFRR w euro  EFS  w  euro 
% 

alokacji 

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i 

konkurencyjności gospodarki regionu  
429 623 387,00   22,7% 

Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region 50 169 580,00   2,6% 

Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna w regionie 
282 225 573,00   14,7% 

Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku 118 698 279,00   6,2% 

Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność 

zewnętrzna regionu 
205 973 078,00   10,9% 

Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne 

kadry 
241 624 704,00   12,6% 

Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 39 768 991,00   2,1% 

Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy   183 554 649,00 9,6% 

Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo   124 636 401,00 6,6% 

Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja   131 079 539,00 6,9% 

Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność   36 254 560,00 1,9% 

Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna   59 931 546,00 3,2% 

  
1 368 083 592,00 535 456 695,00 100% 

RAZEM 1 903 540 287,00 



Środki na wsparcie przygotowawcze z RPO - EFS 

• 110 000 zł – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co 

najmniej 20 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców 

• 132 000 zł - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co 

najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców 

• 154 000 zł - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co 

najmniej 100 000 i mniej niż 150 000 mieszkańców 



Środki na LSR z RPO - EFS 

Maksymalne kwoty z EFS na realizację poszczególnych LSR uzależnione są od 

następujących wskaźników:  

• liczba ludności zamieszkującej obszar objęty daną lokalną strategią rozwoju – waga 60 %, 

• udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej na obszarze danej LSR w ludności ogółem – waga 15%, 

• udział osób bezrobotnych zarejestrowanych na obszarze  danej LSR w liczbie ludności w 

wieku produkcyjnym – waga 15%,  

• podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności, na 

obszarze danej LSR – waga 10%. 



Lokalna Grupa Działania 
• Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności LGD 

działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną 

• Siedziba LGD znajduje się w miejscowości położonej w województwie, którego obszar jest 
objęty lokalną strategią rozwoju a w przypadku gdy LSR obejmuje obszar więcej niż 
jednego województwa – w miejscowości położonej w jednym z tych województw 

• Do tworzenia i działania LGD stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) 

• Członkami zwyczajnymi LGD mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki 
samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw 

• Nadzór nad LGD sprawuje marszałek województwa  

• LGD, w zakresie określonym w jej statucie, może prowadzić działalność gospodarczą 
służącą realizacji LSR 

• Oprócz organów wymaganych na podstawie art. 11 ustawy z dna 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach jest zobowiązana posiadać organ, do którego właściwości należy wybór 
operacji. 

 



Główne zadania lokalnych grup działania 

Opracowanie LSR 

(w tym procedury wyboru i kryteriów operacji) 

Opracowanie  

i publikowanie naborów wniosków oraz ich ocena 

Wybór operacji i ustalenie kwoty wsparcia 

Monitorowanie wdrażania LSR 



Zasady tworzenia LSR: 

• LSR powinna być spójna z krajowymi i unijnymi 
dokumentami strategicznymi oraz planistycznymi.  
Na etapie opracowania LSR  należy zapewnić spójność  
w szczególności ze: strategią rozwoju województwa, 
Strategią ZIT (jeśli obszar realizacji RLKS nakłada się na 
obszar realizacji ZIT) oraz innymi dokumentami szczebla 
gminnego i powiatowego. 

 



Zasady tworzenia LSR: (2) 
 

 

 

 

• LSR powinna zawierać system wskaźników, na podstawie 
którego każda LGD będzie oceniana z osiąganych efektów. 
Jest to niezbędne gdyż LSR będą podlegały monitorowaniu  
i rozliczaniu na kolejnych etapach wdrażania LSR. 

 
 

• LSR będzie stanowić załącznik do umowy o sposobie 
realizacji LSR pomiędzy zarządem województwa a daną LGD.  

 



Kryteria wyboru LSR (projekt) 

1. Charakterystyka obszaru objętego LSR 

•  sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym LSR oraz 
wielkość obszaru; 

 

2. Reprezentatywność składu organu decyzyjnego LGD; 
 

3. Wiedza i doświadczenie osób zaangażowanych w 
opracowanie i realizację LSR oraz standardy wiedzy i 
kompetencji określone dla LGD; 

 

 

 



Kryteria wyboru LSR c.d.projekt 
4. Zasady funkcjonowania LGD  

• jakość planu komunikacyjnego, w tym podejście do grup 
docelowych określonych w LSR; 

• współpraca z innymi LGD albo realizacja projektów 
komplementarnych; 

5. Zasady wyboru operacji 

• jakość procesu oceny i wyboru operacji; 

• poprawność metodologiczna kryteriów i zasady 
ustalania/zmiany kryteriów; 

 



Kryteria wyboru LSR c.d.projekt 

6. Doświadczenie LGD 

• Doświadczenie LGD  lub podmiotu wchodzącego w skład LGD,  
a będącego odrębnym LGD lub LGR w okresie 2007-2013;  

    albo 

• Doświadczenie podmiotu niebędącego LGD lub LGR w okresie 
2007-2013 ani nieposiadającego w swoim składzie podmiotu 
będącego odrębnym LGD lub LSR w okresie 2007-2013;  

 

7. Jakość i spójność wewnętrzna diagnozy oraz analizy 
SWOT  



Kryteria wyboru LSR c.d.projekt 

8. Adekwatność celów i przedsięwzięć do diagnozy  
i wniosków z konsultacji LSR ze społecznością lokalną 
oraz adekwatność wskaźników do celów i przedsięwzięć 
określonych w LSR  
 
 

• adekwatność celów i przedsięwzięć do diagnozy i wniosków z 
konsultacji LSR;  

• adekwatność kryteriów do diagnozy oraz stopień w jakim kryteria 
przyczyniają się do osiągnięcia celów i wskaźników LSR;  

• adekwatność budżetu do celów i przedsięwzięć LSR oraz 
racjonalność planu działania;  

 
 



Kryteria wyboru LSR c.d. 

9. Stopień zgodności LSR z celami określonymi w 
     realizowanych programach; 
 
10. Opracowanie LSR z udziałem społeczności i zasady 
       jej udziału w realizacji; 
 
11. Poprawność metodologiczna określenia    

    wskaźników realizacji LSR; 

 
12. Innowacyjny sposób realizacji LSR; 



Kryteria wyboru LSR c.d. 

13. Zintegrowany charakter LSR; 
 

14. Stopień zgodności i komplementarności LSR z 
       innymi dokumentami planistycznymi opracowanymi 
       dla obszaru objętego LSR; 
 
 

15. Monitoring i ewaluacja; 
 
 

16. Zaangażowanie środków innych niż środki 
programu; 

 
 

 
 
 

 



Realizacja LSR 

 

1. Projekty realizowane w ramach wniosków składanych 
przez beneficjentów innych niż LGD  
i wybieranych przez organ decyzyjny LGD, 

2. Projekty parasolowe, w ramach których LGD jako 
beneficjent organizuje konkursy na realizację 
mikroprojektów, 

3. Projekty „własne” LGD przy zachowaniu 
konkurencyjności wyboru oraz niedyskryminującej  
i przejrzystej procedury wyboru projektów i unikania 
konfliktu interesu (art. 34 rozporządzenia 
ramowego).  



Dziękuję za uwagę 

 

Małgorzata Wiśniewska  
Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego 

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia 

 


