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LEADER

• LEADER – to narzędzie rozwoju obszarów wiejskich,
wykorzystywane w Europie od 1991 roku, które ma pomóc
włączyć mieszkańców wsi w proces oddolnego podejmowania
decyzji i działań mających na celu poprawę jakości ich życia. W
metodzie tej społeczność lokalna to najważniejszy podmiot
tego procesu.

• LEADER to z jednej strony pula środków przeznaczonych na
rozwój wsi, z drugiej specyficzne podejście integrujące i
nadające podmiotowość społecznościom lokalnym.



Lokalne Grupy Działania

• Stowarzyszenia trójsektorowe – sektor 
publiczny, gospodarczy i społeczny

• Idea Leadera – oddolna inicjatywa

• Lokalna Strategia Rozwoju – nowa 
perspektywa 2021-2027



Rola Lokalnych Grup Działania 
w społecznościach lokalnych: 
– integrują, animują, angażują
– słuchają (ze zrozumieniem), 
– pomagają w realizacji pomysłów, 
– nie przeszkadzają.



7 cech podejścia Leader

• oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji 
strategii),

• terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, 
spójnego obszaru),

• zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych 
grup interesu),

• partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym 
uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i 
gospodarczego),

• innowacyjność (w skali lokalnej),

• decentralizacja zarządzania i finansowania,

• sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie 
dobrych praktyk).



Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest dokumentem 
oddolnie tworzonym przez lokalną społeczność (sektor 
społeczny, gospodarczy i publiczny) dla danego obszaru 
wiejskiego określającym kierunki jego rozwoju na 
podstawie przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz 
identyfikacji lokalnych potrzeb.

LEADER – LGD, LSR



LEADER ukierunkowany jest na budowanie 
lokalnej tożsamości bazującej na 
aktywizacji społecznej i 
przy wykorzystaniu miejscowych zasobów
w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie 
potrzeb społeczności wiejskich, w tym poprzez 
wykorzystanie wiedzy, 
innowacji
i rozwiązań cyfrowych.



Nowa perspektywa finansowa – PS WPR 2023–2027

Zakresy wsparcia za pośrednictwem LGD: 

1. Rozwój przedsiębiorczości. (podejmowanie i rozwijanie, PS) 

2. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych. (GA, ZE, GO) 

3. Rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych. (KŁŻ) 

4. Poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności. (z wyłączeniem 
inwestycji produkcyjnych i 1 i 2). 

5. Przygotowanie koncepcji inteligentnych wsi (Smart Villages) 

6. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej. 

7. Kształtowanie świadomości obywatelskiej. (zrównoważone rolnictwo, 
gospodarka rolno spożywcza, zielona gospodarka, biogospodarka, ochrona 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi, wzmacnianie programów 
edukacji liderów życia publicznego i społecznego) 

8. Włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji.



W ramach działania „Współpraca” PROW 2014–2020, w Polsce powstało ponad 
200 Grup Operacyjnych tworzących krótkie łańcuchy dostaw, które powinny mieć 
szansę na wsparcie dalszego rozwoju i co najistotniejsze, przyczyni się do 
utrzymania swojej działalności polegającej na rzeczywistej współpracy lokalnych 
producentów. 

Polska Sieć LGD wnioskuje do MRiRW, aby w ramach interwencji I.13.1 
nie wykluczać wsparcia już istniejących grup operacyjnych w ramach krótkich 
łańcuchów żywnościowych, co przyczyni się do bardzo pozytywnego rozwoju 
lokalnych społeczności, zwłaszcza, że to działanie ma być uruchomione za 
pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, które działają w oparciu o współpracę 
lokalnych środowisk z różnych sektorów. 

Należ promować projekty komplementarne (wykorzystujące stworzony 
potencjał w postaci inkubatorów, świetlic, targowisk, ośrodków promocji 
produktu lokalnego, a szczególnie tych, które powstały w ramach PROW, czy 
nawet wsparcia LGD). Nie należy wykluczać, ale promować przykłady dobrych 
praktyk istniejących i rozwijających się inicjatyw KŁŻ, co jest bardzo ważne dla 
utrzymania trwałości już podjętych działań.

Nowa perspektywa finansowa – PS WPR 2023–2027
KŁŻ przez LGD – „mała współpraca” (do 350 000 zł)



Można się spodziewać, że większość środków przeznaczona na 
rozwijanie GO w KŁŻ zostanie wydatkowana na:

• zwiększenie możliwości przetwórczych, produkcyjnych, przechowalniczych, magazynowych 
producentów, którzy działają już w GO (przy rozwijaniu istniejących GO można zweryfikować na 
podstawie zrealizowanej umowy zakres, który nie powinien być powielany a rozwijany z 
właściwym uzasadnieniem). 

• wprowadzenie do oferty nowych produktów, poprzez inwestycje w sprzęt do przetwórstwa, 
przechowalnictwa, konserwacji itp. 

• przyłączanie nowych lokalnych producentów.

• poprawę jakości produktów dostępnych w KŁŻ, ograniczenie marnowania surowca, zwiększenie 
wydajności produkcyjnych, kontrolę jakości.

• otwarcie nowych kanałów sprzedażowych. 

• zwiększenie rozpoznawalności marki przez dodatkowe środki na kampanie reklamowe dla 
marek, które już istnieją.

• wsparcie dotyczące rozliczeń finansowych, logistyki, koordynacji, transportu.

• wsparcie merytoryczne rolników w przepisach prawa żywnościowego (RHD jest wciąż mało 
popularne), przepisy weterynaryjne, sanitarne, podatkowe itp.

• sposobów promocji i sprzedaży, (e-commerce, media społecznościowe to wciąż trudny temat 
dla lokalnych producentów, co wykorzystują pośrednicy, kupujący lokalne produkty i 
dostarczający je do mieszkańców miast – nowy rodzaj pośrednika)



Należy tu zwrócić uwagę na pewne kwestie, związane z 
przesunięciem KŁŻ do LGD, które należy wziąć pod uwagę:

• Co w przypadku, gdy GO będzie się składała z producentów mieszkających i 
działających na terenie 2 LGD? (rozwiązaniem jest rozpatrywanie lokalizacji na 
terenie działania LGD bez względu na korzystających producentów – dostępność 
również dla producentów spoza obszaru działania LGD).

• Co w przypadku gdy na danym obszarze nie funkcjonuje LGD, a producenci z niego 
są zainteresowani udziałem w KŁŻ?
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To nie o to chodzi!!!3





Dobre bo Nasze 
Warmińsko-Mazurskie













Tomasz Piłat 

Dziękuję za uwagę


