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Katowice, dnia 23 lipca 2021 r. 

 

 

 

Szanowny Pan 

Jakub Chełstowski 

Marszałek 

Województwa Śląskiego 

 

Lokalne Grupy Działania z terenu Województwa Śląskiego zrzeszone w sieci Silesian Leader Network 

zwracają się do Pana Marszałka z prośbą i apelem o wdrożenie w województwie śląskim pełnej, 

wielofunduszowej formuły instrumentu terytorialnego pn. RLKS „Rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność”.  Wielokrotnie podnosiliśmy ten temat zwracając uwagę na korzyści wynikające z takiego 

rozwiązania. Przyjęliśmy również dotychczasową decyzję i argumentację ze strony Zarządu Województwa 

Śląskiego mówiącą o wdrażaniu w nowej perspektywie finansowej RLKS-u w formule pośredniej.  

Obecnie ponawiamy naszą prośbę w świetle propozycji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

przedstawionej na spotkaniu ogólnopolskiej Grupy Tematycznej ds. Leader w dniu 2 lipca br., a następnie 

przekazanej pismem na ręce Marszałków wszystkich województw. 

Jest to propozycja wyboru strategii rozwoju (LSR) zawierająca zachętę i oficjalne zapewnienie, 

korzystne dla województw, w których wprowadzony zostanie instrument wielofunduszowego RLKS w formule 

bezpośredniej a środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zostaną 

uzupełnione środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. W tych województwach zagwarantowane będą środki z Programu Leader dla całego obszaru, 

na którym obecnie działają Lokalne Grupy Działania.  

W pozostałych województwach nieobjętych instrumentem wielofunduszowości konkurs na wybór LSR 

i rozdysponowanie środków, będzie odbywał się na poziomie krajowym, a o wyborze w zdecydowanej 

większości (60% punktów) będą decydować wskaźniki makroekonomiczne, które w województwie śląskim 

utrzymują się na wysokim poziomie, co w przełożeniu na ocenę w konkursie krajowym, będzie stawiało śląskie 

LGD-y w dużo gorszym położeniu. Województwa z niższymi wskaźnikami makroekonomicznymi mogą uzyskać 

środki dla finansowania 100% obszarów pokrytych przez LGD, natomiast w województwach 

z dobrymi wskaźnikami, istnieje duże ryzyko powstania „białych plam” czyli obszarów bez środków EFRROW. 

W województwie śląskim może dojść do sytuacji, że z obecnych 14 lokalnych grup działania pokrywających 

obszary wiejskie i miejsko-wiejskie (tj. 70% obszaru oraz ponad 1 mln mieszkańców), pozostanie jedynie 

ok. 30%.  Opisana sytuacja byłaby ogromnie niekorzystna z punktu widzenia nie tylko lokalnych społeczności, 

organizacji, instytucji i przedsiębiorstw korzystających ze środków za pośrednictwem LGD, ale i dla 

województwa w ujęciu strategicznym rozwoju obszaru, budowania i rozwijania kapitału ludzkiego oraz szeroko 

rozumianego potencjału. Rozwiązaniem jest wprowadzenie w województwie śląskim pełnej formuły RLKS.  

Nadmieniamy, iż w ramach EFRROW od 2009r. za pośrednictwem LGD-ów na obszarze województwa 

wdrożono 245,5 mln zł., co przełożyło się na ponad 3,5 tys. różnych projektów oraz m.in. utworzenie 1,1 tys. 

miejsc pracy.  
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W skali Polski, na dzień 2 lipca br. zainteresowanych wprowadzeniem RLKS-u w pełnej formule jest 7 

województw, a z pewnością propozycja przedstawiona przez MRiRW, zachęci kolejne do przeanalizowania 

korzyści związanych w wdrożeniem wielofunduszowego RLKS lub strat będących skutkiem niepodjęcia takiej 

decyzji.  

Zwracamy się zatem z apelem do Pana Marszałka o wdrożenie propozycji Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, tym bardziej że w RPO Województwa Śląskiego został już wydzielony budżet na RLKS  

w wysokości 32 mln euro. Na tym etapie potrzebna jest jedynie zmiana planowanego modelu wdrażania 

z formuły pośredniej na bezpośrednią. Zmiana ta zapewni finansowanie wszystkich obszarów objętych przez 

LGD w woj. śląskim, maksymalne wykorzystanie dostępnych środków z EFRROW i uzyskanie wymiernych 

korzyści. Nasi członkowie i lokalni partnerzy mając świadomość wagi tej decyzji w pełni nas popierają 

i przychylają się do apelu potwierdzając to złożonymi podpisami, które przesyłamy Panu Marszałkowi jako 

załącznik do niniejszego pisma. 

Jako osobę do kontaktu w tej sprawie upoważniamy Panią Edytę Bauć, Koordynatora sieci SILESIAN 

LEADER NETWORK, Dyrektor biura LGD Razem na wyżyny, tel. 668 531722, e-mail: Edyta Bauć 

edytabauc@razemnawyzyny.pl .  

  

 

                                               Z wyrazami szacunku 

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” 

 

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” 

 

 

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LYSKOR 

 

  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Rozwoju" 
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „,Leśna Kraina Górnego Śląska” 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” 

 

 

 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska 
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Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic” 

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" 

 

 

 

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” 

 

 

 


