To był jeden z głównych tematów na spotkaniu
Lubelskiej Sieci Lokalnych Grup Działania w
sprawie dotychczasowej działalności LGD i wielofunduszowości LEADERa w następnym okresie programowania w latach 2021-2027.
Przedstawiciele 19 Lokalnych Grup Działania
(LGD) z Lubelszczyzny oraz beneficjenci, którzy
realizowali projekty finansowane z inicjatywy
LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 i PROW 2014-2020, spotkali
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- wództwa lubelskiego oraz sformułowania oczekiwań LGD odnośnie
przyszłego okresu programowania.
Badania były prowadzone przez
ekspertów z uczelni krakowskich, tj.
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Jaki LEADER w
latach 2021-2027?

Działania w województwie
lubelskim w latach 2009-2019.
Dokument ten zostanie przygotowany na przełomie marca
i kwietnia 2020 r. i będzie zawierał nie tylko analizy z dotychczasowej działalności lubelskich LGD, ale także wnioski
i rekomendacje w sprawie
funkcjonowania instrumentu
LEADER oraz działalności LGD
na obszarze województwa
lubelskiego w następnym
okresie programowania 20212027. Ukaże się on w formie
wydawnictwa sygnowanego
przez Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie.
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zabrała głos w kontekście trwającej dyskusji na
poziomie krajowym i w województwie lubelskim
na temat formuły wdrażania inicjatywy LEADER
(Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) w
latach 2021-2027. Jednogłośnie wyraziła gotowość do wdrażania inicjatywy LEADER w modelu
wielofunduszowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego tak jak to odbywa się obecnie w dwóch województwach: kujawskopomorskim i podlaskim. W tych regionach lokalne
strategie rozwoju są obecnie finansowane z kilku
wybranych funduszy: Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW), Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego (EFMR).
Zarówno samorządy jak i mieszkańcy tych województw wskazują na duże korzyści jakie wielofunduszowy model LEADER przyniósł dla lokalnych
społeczności i gospodarki w tych regionach.
Reprezentanci lubelskich Lokalnych Grup Działania
(LGD) w dniu 24 lutego 2020 r. zostali zaproszeni
na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego.
Podczas obrad radni zapoznali się z informacją na
temat działalności lubelskich LGD w latach 20092019 oraz z formułą wielofunduszowego wdrażania

- nia Lokalnych Strategii
Rozwoju w ramach instrumentu RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.
Przypomnijmy, że na obszarach wiejskich województwa
lubelskiego (w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców) działają 22 LGD, które
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m.in. aktywizują społeczności wiejskie oraz
wspierają i finansują lokalne przedsięwzięcia
społeczno-gospodarcze mieszkańców głównie
z działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Organizacje te działają jako stowarzyszenia i
zrzeszają lokalne samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, rolników, aktywnych mieszkańców i grupy nieformalne angażujące się na rzecz swoich społeczności. Na
liście ich członków jest ponad 2,2 tys. osób
fizycznych i prawnych, w tym blisko 500 organizacji pozarządowych. Swoją działalnością
obejmują 193 gminy z Lubelszczyzny.
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Przewiduje się, że do 2022 r. LGD wybiorą do
dofinansowania około 3 tys. projektów na obszarach wiejskich. Dzięki temu powstanie m.in.
wiele lokalnych świetlic, miejsc rekreacji, mała
infrastruktura turystyczna i 900 miejsc pracy.

Wsparcie na START
Zobacz zmiany!
Od 17 marca br. obowiązują zmiany w kryteriach oceny wniosków na wsparcie podjęcia działalności gospodarczej.
Informujemy, że zmiany w Lokalnej Strategii
Rozwoju przyjęte przez ostatnie Walne Zebranie członków LGD, zostały zaakceptowane
przez Zarząd Województwa Lubelskiego 17
marca 2020 r. i od tego dnia wchodzą one w
życie.
Jedną ze zmian są modyfikacje w kryteriach
wyboru projektów dotyczących rozpoczęcia
działalności gospodarczej. Kryteria po zmianach w tym działaniu zobacz: TUTAJ.
W działaniu na podjęcie działalności gospodarczej do oceny i wyboru wniosków ustalono
dziewięć kryteriów. Oceniane wnioski mogą
otrzymać maksymalnie 12 pkt. Minimalna
liczba punktów niezbędna do wyboru wniosku wynosi 6.
Zmiany wprowadzono w punktacji w trzech
dotychczas obowiązujących kryteriach, tj. w
kryterium: „status wnioskodawcy”, „bezrobotni z grup defaworyzowanych” oraz „rodzaj
preferowanej działalności”. W tych kryteriach
będzie można zdobyć mniej punktów niż

dotychczas.
Wprowadzono także zupełnie dwa nowe
kryteria, tj.: „stały meldunek na obszarze
LSR” (kryterium preferuje wnioskodawców, którzy na dzień złożenia wniosku
mają stały meldunek na obszarze LSR
dłużej niż 12 miesięcy) oraz „wsparcie na
rynku pracy młodych przedsiębiorczych
osób” (kryterium preferuje wnioskodawców do 35 roku życia).
Nowe zasady punktacji będą obowiązywać
w najbliższym naborze wniosków na podjęcie działalności gospodarczej, który planujemy ogłosić i przeprowadzić w tym
półroczu.

KOLEJNE
ZMIANY W
LSR
Walne Zebranie Członków
przyjęło zmiany w Lokalnej
Strategii Rozwoju.
Walne Zebranie Członków
(WZC) Lokalnej Grupy Działania
„Zielony Pierścień”, które odbyło się 24 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli, dokonało zmian w
Lokalnej Strategii Rozwoju
(LSR) i w załącznikach.
Wprowadzone zmiany dotyczą
przede wszystkim: (a) modyfikacji kryteriów wyboru wniosków w działaniu na podejmowanie działalności gospodarczej oraz (b) przesunięcia środków między przedsięwzięciami.
Zmiany wejdą w życie po zawarciu aneksu do umowy ramowej w/s wdrażania LSR z
Zarządem Województwa Lubelskiego.

