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GTL 2014-2020
1. W skład GTL wchodzą przedstawiciele: regionalnych sieci LGD, samorządów województw, MRiRW, ARiMR, PS LGD, KRIR, GR ds. KSOW, GR. ds. RLKS, LGD wielofunduszowych - łącznie 40 osób
2. W stosunku do składu GTL 2007-2013: 

– zwiększono liczbę członków (prawie 2-krotnie)
– zmieniono zadania / charakter grupy
– powierzono stałe przewodniczenie Polskiej Sieci LGD



Zadania GTL 
wymienione w uchwale z dn. 12.10.2015 ws. powołania GTL

w szczególności:1. Konsultowanie Planów operacyjnych KSOW dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla LGD…”2. Identyfikacja dobrych praktyk i doświadczeń we wdrażaniu podejścia LEADER na poziomie krajowym oraz wymiana doświadczeń pomiędzy LGD3. Identyfikacja partnerów i projektów współpracy, w których udział biorą LGD z Polski, monitorowanie współpracy oraz jej rozwój



Zadania GTL (cd.)
4. Wzmacnianie potencjału osób wdrażających podejście LEADER/RLKS, w tym poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk
5. Rekomendowanie zawartości merytorycznej dot. podejścia LEADER dostępnej na stronie www.ksow.pl
6. Inicjowanie współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie podejścia LEADER, w szczególności opracowanie narzędzi ułatwiających wymianę wiedzy i współpracę.



8.01.2016 – WARSZAWA/MRiRW
I posiedzenie
1. Przyjęcie regulaminu 
2. Ponowne określenie roli i formuły GTL
3. Prezentacja projektów dla LGD złożonych w konkursie Jednostki Centralnej KSOW przez wnioskodawców (Działanie 4.)

Źródło zdjęć: www.ksow.pl



3-4.03.2016 – Klaudyn k/WARSZAWY
II posiedzenie
1. Przegląd rozwiązań dot. RLKS w Polsce oraz w innych krajach UE
2. Warsztat dot. potencjalnego zaangażowania LGD i podejścia RLKS w realizację celów polityki spójności
3. Warsztat dot. roli GTL w kształtowaniu planów operacyjnych i Planu Działania KSOW 2014-2020

Źródło zdjęć: www.ksow.pl



Przegląd RLKS w Polsce / krajach UE
1. Prezentacja bezpośredniej formuły RLKS w województwach: kujawsko-pomorskim i podlaskim
2. Prezentacja pośrednich form zaangażowania LGD we wdrażanie RPO na przykładzie województw: śląskiego i wielkopolskiego
3. Przegląd różnych rozwiązań dot. RLKS w 28 krajach UE – analiza okiem eksperta ENRD



Warsztat dot. zaangażowania LGD/RLKS w realizację celów polityki spójności
OBSZARY, w których LGD mogą być szczególnie skutecznymi realizatorami celów polityki spójności:
 rozwój przedsiębiorczości i innowacja
 rynek pracy i włączenie społeczne
 edukacja i aktywizacja społeczności lokalnej
 ochrona środowiska i zapobieganie zmianom klimatu
 rewitalizacja obszarów wiejskich
 projekty wymagające sieciowania i integrowania wielu podmiotów.



Warsztat dot. zaangażowania LGD/RLKS w realizację celów polityki spójnościCzy LGD mogą być dobrym narzędziem do realizacji celów polityki spójności? 
DLACZEGO TAK?

• realne partnerstwo 3 sektorów
• doświadczenie w realizacji projektów / przygotowany personel
• gruntowna wiedza nt. lokalnych zasobów, potrzeb i problemów

DLACZEGO NIE?
• słabość finansowa i organizacyjna
• uzależnienie od środków publicznych i lokalnej administracji
• nierówny potencjał
• obciążenie zadaniami administracyjnymi



Warsztat dot. zaangażowania LGD/RLKS w realizację celów polityki spójności
Jakie są najważniejsze bariery w kierowaniu przez LGD środków polityki spójności?

BARIERY
• brak poczucia misji, 
• obawa przed ryzykiem,
• brak dostatecznych kompetencji, 
• obawa przed wydłużeniem procedur i nadmiarem pracy.

ANTIDOTA
• podnoszenie kwalifikacji i kompetencji,
• obowiązkowe szkolenia,
• budowanie poczucia misji i zarządzanie przez wartości. 

SFERA ŚWIADOMOŚCI



Warsztat dot. zaangażowania LGD/RLKS w realizację celów polityki spójności
Jakie są najważniejsze bariery w kierowaniu przez LGD środków polityki spójności?

BARIERY
• LGD nie są postrzegane jako partner o charakterze strategicznym,
• forma prawna LGD jest nietypowa i może budzić wątpliwości,
• niewłączenie LGD do konsultacji RPO,
• brak woli politycznej i nieznajomość podejścia RLKS.

ANTIDOTA
• startowanie przez LGD w konkursach i szersze korzystanie ze środków RPO w celu stworzenia wizerunku wiarygodnego partnera,
• tworzenie przez LGD punktów informacyjnych o środkach RPO dla beneficjentów z obszaru ich działania,
• aktualizacja RPO poprzedzona szerszymi konsultacjami, w tym z LGD
• zwiększenie roli organizacji pozarządowych w realizacji polityki spójności, w tym dostosowanie warunków wsparcia do specyfiki NGO.

SFERA ZAUFANIA



Stanowisko ws. roli GTL w kształtowaniu planów operacyjnych oraz planu działania KSOW na lata 2014-2020
Grupa tematyczna ds. podejścia LEADER rekomenduje:
1. Wydzielenie minimalnych środków na działania dedykowane LGD w ramach każdego planu operacyjnego KSOW (kwotowo lub procentowo).
2. Aktywne włączenie GTL do przygotowania i zmian procedury tworzenia planu operacyjnego, w tym kryteriów oceny operacji dla LGD poprzez stałe umocowanie Grupy w strukturze KSOW.
3. Wskazywanie przez GTL obszarów tematycznych lub zadań kluczowych dla rozwoju LGD i RLKS w Polsce do realizacji w ramach planów operacyjnych KSOW.



Stanowisko ws. roli GTL w kształtowaniu planów operacyjnych oraz planu działania KSOW na lata 2014-2020
4. Zapewnienie większego zaangażowania LGD w konsultacje projektów operacji na poziomie regionalnym w kierunku systemowego wspierania optymalnej liczby LGD w każdym województwie.  5. Zwiększenie roli opinii, uchwał i stanowisk GTL poprzez zmianę aktów prawnych w zakresie praw i obowiązków podmiotów tworzących strukturę KSOW w opracowywaniu planu działania KSOW, planów operacyjnych KSOW oraz akceptacji informacji i sprawdzań z tych planów.6. Wprowadzenie zmian w obowiązujących aktach prawnych i zarządzeniach dotyczących KSOW w Polsce umożliwiających GTL realizację ww. rekomendacji.



3-4.03.2016 – Klaudyn k/WARSZAWY
• powołano zespół roboczy w ramach GTL ds. proceduralnych
• wypracowano stanowisko ws. roli GTL w kształtowaniu planów operacyjnych KSOW oraz planu działania KSOW na lata 2014-2020 (przyjęte następnie w trybie obiegowym)

Źródło zdjęć: www.ksow.pl



Dziękuję za uwagę
WITOLD MAGRYŚ

kontakt:e-mail: wmagrys@silesia.org.pltel. 601 888 453


