
 
 

Notatka ze spotkania zorganizowanego przez Punkt Kontaktowy ENRD 

w dniu 11 lutego 2021 r.  
 

W dniu 11.02.2021 r. odbyło się 19. spotkanie KSOW, które zostało zorganizowane przez Punkt 

Kontaktowy ENRD (Europejska Sieć Obszarów Wiejskich) wspólnie z Luksemburską Siecią Obszarów 

Wiejskich. 

Głównymi celami spotkania były: 

• omówienie roli KSOW we wspieraniu i promowaniu współpracy transnarodowej (TNC), 

działania Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz współpracy transgranicznej Grup Operacyjnych 

EIP-AGRI (OG); 

• zapewnienie przestrzeni do wymiany informacji na temat przyszłych działań w zakresie 

tworzenia sieci obszarów wiejskich oraz ciągłego rozwoju krajowych sieci WPR; 

• rozważenie, w jaki sposób KSOW przyczyniły się do tej pory do opracowania długoterminowej 

wizji dla obszarów wiejskich (LTVRA) i jak mogą się zaangażować w zbliżającą się konferencję 

ENRD na temat LTVRA pod koniec marca 2021 r. 

W spotkaniu wzięło udział blisko 80 uczestników reprezentujących 25 krajów członkowskich UE. 

Najważniejsze aspekty wspierania LGD w realizacji projektów współpracy: 

Przedstawiciel punktu kontaktowego ENRD zaprezentował narzędzie ułatwiające Lokalnym Grupom 

Działania planowanie projektów współpracy międzynarodowej. ENRD udostępnia bazę kontaktów do 

ponad 3000 LGD z całej Europy. Dzięki tej bazie LGD budują sieć współpracy i znajdują partnerów do 

projektów. Dodatkowe filtry ułatwiają wyszukiwanie partnera poprzez wybór kraju czy tematyki 

projektu. Każda LGD może przedstawić tu swoją ofertę współpracy. (Jako LGD korzystaliśmy z tej bazy, 

również poszukując partnera do projektu międzynarodowego nie finansowanego z programu LEADER) 

Luksemburska Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich wypracowała szereg rozwiązań  zachęcających LGD 

do współpracy transgranicznej. Wiąże się to z charakterystyki tego kraju, jako małego, ale zarazem 

wielokulturowego państwa. Czynnikiem sprzyjającym jest fakt, że wielu mieszkańców zna od 3 do 4 

języków obcych, co zdecydowanie ułatwia podjęcie współpracy. Ministerstwo Rolnictwa ustaliło 

warunki ramowe dla projektów współpracy międzynarodowej, którymi są: wsparcie przygotowawcze, 

nabór projektów w trybie ciągłym, wyższy poziom dofinansowania projektów współpracy 

międzynarodowej w porównaniu z projektami współpracy międzyregionalnej, wystarczający budżet. 

Luksemburg był jedynym państwem członkowskim, w którym w poprzednim okresie programowania 

każda LGD realizowała przynajmniej jeden projekt współpracy międzynarodowej. Dodatkowo LGD 

Miselerland był partnerem pierwszej transgranicznej lokalnej strategii rozwoju w Europie. Prowadzony 

jest punkt kontaktowy dla kierowników LGD i jednostka wsparcia projektów międzynarodowych. 



 
 
Dla mieszkańców Luksemburga współpraca międzynarodowa jest bardzo ważna. Podczas konferencji 

zaprezentowano liczne przykłady projektów, przedstawiciele LGD wskazywali szereg korzyści i wartości 

dodanych wynikających z realizacji takich projektów.  

Jednym z argumentów przeważających za podjęciem współpracy międzynarodowej jest fakt, iż inne 

obszary wiejskie mają podobne problemy i mogą posiadać sprawdzone innowacyjne rozwiązania.  

Zdobywanie wiedzy, pewności siebie, sieci kontaktów, dzięki którym można rozwijać kolejne projekty. 

Obok działań wspólnych ważne są działania lokalne. Projekty międzynarodowe polegają na współpracy 

różnych grup ludzi, którzy szukają lepszych rozwiązań dla swoich regionów. Bardziej opłaca się 

pracować razem niż w pojedynkę. Takie projekty sprzyjają wymianie doświadczeń i dobrych praktych, 

a w myśl za tym lepszemu rozwojowi obszarów wiejskich. Ważne by pracować razem nad wspólnym 

celem. 

Podczas warsztatów uczestnicy omawiali działania KSOW wspierające realizację międzynarodowych 

projektów współpracy, a także trudne aspekty realizacji tych projektów.  Ponadto uczestnicy wskazali 

innowacyjne rozwiązania stosowane w projektach w czasach pandemii COVID 19. 

Dla bardziej efektywnej realizacji projektów współpracy międzynarodowej ważne jest podejmowanie 

działań umożliwiających znajdowanie partnerów (spotkania, konferencje sieciujące), wspierających 

realizację projektów (tworzenie jednostek wspierających LGD) czy promujących już zrealizowane 

projekty (wizyty studyjne, konkursy). Innowacyjnym podejściem byłoby zorganizowanie Dni Projektów 

Międzynarodowych LEADER, przygotowanie wirtualnych wycieczek terenowych, organizowanie 

spotkań angażujących KSOW w przygotowanie procedur projektów międzynarodowych, 

wprowadzenie kodów tematycznych dla LSR celem łatwiejszego znalezienie partnera do projektu, 

wybieranie na partnera wiodącego kraju z najprzyjaźniejszymi/najłatwiejszymi procedurami realizacji 

projektów, organizacja webinarów - skupienie się na działaniach lokalnych i transferze budżetu. 

Lekcją na przyszłość powinno być wspieranie współpracy na wczesnym etapie programu, promocja 

wzajemnej komunikacji, redukcja biurokracji, bardziej proaktywna postawa KSOW we wspieraniu 

tworzenia partnerstw, koordynacja zasad na poziomie UE w odniesieniu do harmonogramów i 

kwalifikowalność wydatków. 

Notatkę sporządziła: Marta Kruszczyńska z lokalnej grupy działania Ziemia Gotyku. Tłumaczenia 

stosowanych przez prelegentów pojęć i tytułów projektów zostały dokonane przez autorkę notatki. 

Udział pani Marty Kruszyńskiej w spotkaniu możliwy był dzięki współpracy z jednostką centralną 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

 

 

http://ksow.pl/

