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RLKS jest jednym z instrumentów terytorialnych, które wdrażane będą w krajach człon-
kowskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Umożliwia on zastosowanie podejścia 
LEADER także w odniesieniu do środków Polityki Spójności (Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny+). Jest najbardziej oddolnym instrumen-
tem, który umożliwia realny udział lokalnych społeczności w procesie współdecydowania 
o kierunkach rozwoju określonego terytorium, a także wsparcia społeczności to terytorium 
zamieszkujących. Dzięki narzędziu RLKS lokalne społeczności zyskują wpływ na wybór 
projektów istotnych z ich punktu widzenia, które będą realizowane na rzecz rozwoju tery-
torium objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Dzięki instrumentowi realizowane mogą być 
nieduże projekty o istotnym lokalnym znaczeniu, które często nie miałyby szans otrzymania 
współfinansowania w otwartych konkursach realizowanych w ramach programów współfi-
nansowanych przez europejskie fundusze Polityki Spójności.

RLKS umożliwia rozwój lokalnych społeczności dzięki partycypacyjnemu podejściu do opra-
cowania strategii, strukturze Lokalnych Grup Działania oraz procedurze wyboru projektów. 
Jest elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego i wielopoziomowego zarządzania. 

1. Elementy niezbędne do przygotowania 
i wdrożenia instrumentu to:
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LSR (Lokalna Strategia Rozwoju) powinna koncentrować się na wspieraniu lokalnych po-
tencjałów i rozwiązywaniu potrzeb identyfikowanych przez lokalne społeczności.
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2. Wśród cech RLKS wymienić należy:

Innow!cyjno"#  
w!sk"li lok"lnej

Zintegrow!nie
projekty z ró#nych 
sektorów

Sieciow!nie 
mo#liwo$% wymi"ny 
dobrych pr"ktyk

P!rtnerstwo 
reprezent"cj" 
ró#nych grup

Oddolno"# 
instrument z"rz&dz"ny 
przez spo'eczno$ci

Strategia opracowywana przez Lokalne Grupy Działania może być realizowana dzięki 
wsparciu z więcej niż jednego funduszu, co oznacza możliwość tworzenia partnerstw miej-
skich korzystających ze środków EFFR oraz EFS+, a także rozszerzenia działalności grup 
działających na obszarach wiejskich dzięki pozyskaniu dodatkowych środków z funduszy 
Polityki Spójności. 

Komisja Europejska stworzyła możliwość, aby strategia opracowana przez lokalne partner-
stwo mogła być finansowana z więcej niż jednego funduszu. Oznaczać to może:

1. powstanie, obok partnerstw wiejskich, także partnerstw miejskich, które będą łączyły 
w jednej strategii środki na rozwój regionalny (np. rozwój przedsiębiorczości, wspar-
cie zmarginalizowanych społeczności) z działaniami aktywizująco-szkoleniowymi 
finansowanymi przez EFS;

2. korzystanie przez istniejące Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie ze środ-
ków EFRR i EFS dla sfinansowania części działań przewidzianych w strategiach.
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2.1. Fragment rozmowy z Panem Ryszardem 
Ulatowskim, Prezesem Zarządu Lokalnej 
Grupy Działania Pałuki Wspólna Sprawa, 
która funkcjonuje w województwie kujawsko-
pomorskim (całość rozmowy w formie podcastu 
dostępna na stronie internetowej  
https://www.rcklubelskie.pl). 

– Proszę powiedzieć, jak u państwa, w waszej Lokalnej Grupie Działania przebie-
gał proces zawiązywania stowarzyszenia i współpracy w ramach Lokalnej Grupy 
Działania?

– Modelowo. Modelowo, to znaczy była to inicjatywa oddolna. Szczebel oddolny to jest 
również samorząd lokalny, bo bez tego samorządu lokalnego pewnie lokalne grupy by nie 
powstały. I u nas od samego początku była to inicjatywa, która skupiała już na pierwszym 
zebraniu sprawozdawczo-wyborczym trzy sektory, czyli sektor samorządowy, sektor go-
spodarczy, sektor społeczny. Zachęcenie lokalnych przedsiębiorców, stowarzyszeń i osób 
fizycznych do wzięcia udziału w tej inicjatywie nie było problemem. I to jest dla mnie taki 
model, który powinien funkcjonować […] 

Wśród pozytywów, muszę wymienić to, że bardzo mocno uwierzyliśmy w możliwość 
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a więc wsparcie dla przedsiębiorców, w większości 
małych przedsiębiorców, dla których wsparcie w wysokości 300 tysięcy złotych, jest 
porównywalne ze wsparciem dla większych firm pozyskanym z RPO w wysokości kilku 
milionów. Taka aktywizacja jest możliwa i widoczna dzięki instrumentowi RLKS.

2.2. Fragment rozmowy z Panią Joanną Sokólską, 
Dyrektorem biura Lokalnej Grupy Działania 
Puszcza Knyszyńska działającej w województwie 
podlaskim (całość rozmowy w formie podcastu 
dostępna na stronie internetowej  
https://www.rcklubelskie.pl).

– Pani dyrektor, rozmawiamy dzisiaj o RLKS. Czy mogłaby nam Pani powiedzieć, 
co Wam dał RLKS, Waszej grupie, Waszym społecznościom.

– Możliwość budowania wielofunduszowej strategii, która się pojawiła w trakcie prac nad 
perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014–2020 dały przede wszystkim olbrzymie na-
dzieje na takie spójne potraktowanie terytorium obszaru Lokalnej Grupy Działania z różnych 
funduszy i możliwość łączenia tych funduszy, łączenia środków z tych funduszy, bardzo 
różnorodnych na tym obszarze, w postaci takich zintegrowanych projektów. I to były nadzie-
je. Nadzieja była taka, że przychodzi do nas beneficjent, ma tak naprawdę do dyspozycji 
zarówno fundusze z Europejskiego Funduszu Rolnego i z Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
i z Europejskiego Funduszu Społecznego, i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, ma pomysł, my te pomysły zbieramy do takiego kociołka, który dotyczy pewnego 
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obszaru czy pewnego problemu i za pomocą kilku funduszy, projektów grantowych, plus 
tak zwanych środków własnych realizujemy ten taki większy projekt. Taka była wizja. […]

– Pani Dyrektor, jakie macie plany na przyszłość pod względem RLKS.

– Wracamy do marzeń. Marzy nam się strategia, w której rzeczywiście będzie można 
na poziomie przedsięwzięć, na poziomie konkursów ogłaszanych łączyć środki z trzech 
funduszy. Wiemy już na ten moment, że na pewno nie będzie to model szwedzki, gdzie 
jest jeden wzór wniosku, który wypełnia beneficjent niezależnie od tego, czy wnioskuje 
z EFS-u, z EFRR, czy z PROW-u czy z funduszu rybnego. Wiemy, że będą oddzielne fun-
dusze i oddzielne ścieżki dostępu. Ale chcemy, żeby była możliwość stworzenia w strategii 
przynajmniej na poziomie zarówno celów ogólnych, szczegółowych, ale przede wszystkim 
na poziomie przedsięwzięć, tworzenia przedsięwzięć wielofunduszowych. I jest szansa 
na to, że to będzie możliwe. To nam pozwoli na etapie strategii budować konkretne i już 
zintegrowane działania. 

2.3. Fragment rozmowy z Panią Moniką Bartlińską 
z Lokalnej Grupy Działania Dla Miasta Torunia, 
która działa w województwie kujawsko-
pomorskim (całość rozmowy w formie podcastu 
dostępna na stronie internetowej  
https://www.rcklubelskie.pl).

– Proszę powiedzieć, jaki jest według Pani sens tego, aby RLKS był wdrażany w miar-
stach, […], skoro na terenie miasta funkcjonuje bardzo dużo organizacji,  instytucji, 
a aktywność obywatelska jest bardzo różnorodna? 

– Rzeczywiście, w Toruniu jest ponad 900 zarejestrowanych organizacji pozarządowych. 
Tak naprawdę myślę, że funkcjonuje tak prężnie około 20–25 % z nich. W mieście bra-
kowało, jednakże takiej organizacji i podmiotu, który zrzeszałby, bo to jest tak naprawdę 
jeden z dwóch głównych naszych celów. Zrzeszanie różnych podmiotów do budowania 
partnerstw, nawet nieformalnych. […] Jedna organizacja właśnie ma pod sobą osoby wyklu-
czone, niepełnosprawne czy seniorów, opiekuje się po prostu nimi a np. nie wie, że może 
pozyskać środki albo nie ma wykwalifikowanej kadry, którą posiada jakaś inna organizacja. 
Naszym celem właśnie jest organizowanie tego typu spotkań networkingowych, wymiana 
doświadczeń i rzeczywiście widzimy, że to się sprawdza.

– Czyli wartością dodaną RLKS-u w Waszym przypadku było lepsze wykorzystanie 
potencjału NGOs i potencjału styków wspólnego działania?

– Dokładnie. Docieramy do niszowych organizacji, czyli takich, które działają dla bardzo 
wąskiej grupy, m.in. takim interesującym projektem, który mieliśmy na samym początku 
była Fundacja Blisko Dziecka, która opiekuje się, wspiera osoby, dzieci z autyzmem, ich 
rodziców. Z jednej strony zorganizowano terapię dla dzieci, różnego rodzaju zajęcia, ale 
automatycznie rodzice dostali wsparcie psychologiczne, mogli porozmawiać, mogli wyjść, 
to też była integracja. Docieramy […] do tych organizacji i osób, które mają iskrę społeczną, 
którzy mają wolę, chęć i są specjalistami w swojej dziedzinie. Innym przykładem jest też 
projekt, który był realizowany dla osób opuszczających zakłady karne, którzy rzeczywi-
ście w tym momencie są bardzo wykluczeni, bo tutaj już mówimy bardzo często nie tylko 
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o bezrobociu czy biedzie, ale też i różnego rodzaju używkach i odłączeniu od rodziny. 
W tym projekcie uczestniczyli mediatorzy, aby pomóc łączyć relacje rodzinne – na przykład 
relacja ojca z córką, gdzie więź była zerwana na kilkanaście lat, z powodu wcześniejszych 
występków, a teraz dzięki projektowi te więzi rodzinne zostały ponownie odbudowane. 
Bardzo często projekty trafiają do seniorów, czyli do osób, które, szczególnie w dobie pan-
demii, są zupełnie odizolowane, bardzo często dowiadujemy się, że te osoby podupadały 
na zdrowiu, widzimy, że popadały w depresję, były wyalienowane – realizowane projekty 
mają taką wartość, której nie można przeliczyć na pieniądze, czy nie można przeliczyć 
na wskaźniki. Widać, że osoby, które skorzystały z naszego projektu chcą dalej w takim 
projekcie funkcjonować. Te grupy, które się zawiązują, te przyjaźnie, one funkcjonują dalej. 
To nam pokazuje, że nasze działania miały sens – wytworzyliśmy relacje i więź, i w taki 
sposób łamiemy wykluczenie społeczne. 

2.4. Fragment rozmowy z Panem Bartoszem 
Szymańskim, który kieruje Wydziałem 
Koordynacji RLKS w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (całość 
rozmowy w formie podcastu dostępna na stronie 
internetowej https://www.rcklubelskie.pl).

– Od początku, jak pamiętam w dyskusji o Leaderze, który jest protoplastą podejścia 
RLKS, tak naprawdę chodziło o to, żebyśmy przekazali kompetencje tym lokalnym społecz-
nościom i żebyśmy się tego nie bali. Ja powiem tylko tak, dzisiaj w Kujawsko-Pomorskim 
jest ponad 750 umów grantowych podpisanych, w bardzo dużej ilości konkursów. To jest 
ta odpowiedzialność lokalnych grup, one wybierają, decydują, to zawsze robiły, ale tak 
naprawdę pilnują grantobiorców lokalnych, bo mają do nich blisko, bo ich trochę znają, 
pilnują tego, w jaki sposób te projekty są realizowane. I to moim zdaniem też jest bardzo 
ważny dodatkowy czynnik podejścia RLKS – to lokalne społeczności mają taki instrument, 
który od początku do końca w zasadzie jest przez nich wdrażany.

2.5. Fragment rozmowy z Panią Joanną Sarosiek, 
Dyrektorem Departamentu Rozwoju 
Regionalnego oraz Panią Alicją Żywno, 
Kierownikiem Referatu Koordynacji z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 
(całość rozmowy w formie podcastu dostępna 
na stronie internetowej https://www.rcklubelskie.pl).

– Porozmawiajmy o instrumencie RLKS, czyli Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność. Co zmienił w Województwie Podlaskim i czy udało się Wam faktycz-
nie dotrzeć do społeczności najbardziej potrzebujących, na najbardziej zmargina-
lizowanych obszarach i realizować projekty w miejscach, w których dotąd nie były 
realizowane żadne inne projekty?
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– Odpowiedź na ostatnie dwa pytania, tak, tak jak najbardziej. Natomiast opowiem, jak 
wygląda RLKS u nas w Województwie. W obecnej Perspektywie, kończącej się już, zawią-
zało się 13 takich stowarzyszeń lokalnych grup działania, które wystartowały w konkursie 
na lokalne strategie rozwoju. […] Nasze lokalne grupy działania oprócz tych podstawowych 
działań, które wynikają z rozporządzenia, czyli ustalanie kwoty wsparcia, wybieranie pro-
jektów do dofinansowania są też przede wszystkim liderami, pełnią rolę lokalnych liderów 
i zachęcają społeczność do tego, aby włączyła się w proces rozwoju swojego obszaru. 
Prowadzą między innymi warsztaty, szkolenia, takie różne inne spotkania, gdzie zachęcają 
do tego, żeby sięgać po fundusze unijne. Często właśnie rolą lokalnych grup działania jest 
to, żeby pewne grupy, które nieformalnie działają, zawiązały się formalnie i startowały po to, 
żeby sięgać po środki unijne. […]

– Czy udało wam się faktycznie dotrzeć do społeczności najbardziej  potrzebujących?

– Tak, jak najbardziej. Przez to, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dedy-
kowaliśmy lokalnym grupom działania dużo typów operacji, mogliśmy trafić naprawdę do naj-
bardziej zmarginalizowanych grup. Po pierwsze, to są dzieci i młodzież, szczególnie te, które 
pochodzą z rodzin zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym, z mniejszych 
miejscowości czy wsi. One nie mają takiej szansy rozwoju, jak dzieci w miastach, dodati-
kowych zajęć, basenów itd. Trafiliśmy z projektami właśnie do tych dzieci, mają możliwość 
uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych organizowanych w nowych obiektach sportowych 
czy mają dostęp do technologii cyfrowej w szkołach, mają zajęcia dodatkowe, zajęcia ję-
zykowe, coś, co nigdy by nie trafiło do tak maleńkich miejscowości. […]

– A generalnie gdybym zapytał o to, jaka jest wartość dodana instrumentu RLKS 
w Województwie?

– To jest właśnie ta wartość dodana, że trafiamy i celujemy dokładnie tam, gdzie nigdy 
byśmy nie dotarli z konkursami z osi głównych, trafiamy do tych osób, które nigdy by nie 
wystartowały, nie miałyby ani odwagi, ani ambicji. Pokazując w cyfrach, to są bardzo nie-
wielkie projekty, które realizujemy w ramach RLKS, ale sumarycznie naprawdę robią dużo.

3. Jeśli chcesz zaangażować się w działania 
lokalne w oparciu o model RLKS:

1. Sprawdź na stronie urzędu Marszałkowskiego czy fundusze europejskie dla Twojego 
województwa wspierają RLKS.

2. Dowiedz się czy w Twojej miejscowości działają już Lokalne Grupy Działania
3. Zachęć do współpracy lokalnych aktywistów, przedsiębiorców, samorząd i powołaj 

Lokalną Grupę Działania w formie stowarzyszenia.
4. Przygotuj Lokalną Strategię Rozwoju.
5. Przystąp do konkursu na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju ogłoszonego przez Urząd 

Marszałkowski.
6. Zmieniaj swoją małą ojczyznę na lepsze!
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3.1. Przepisy obowiązujące na poziomie europejskim:

Rozporządzenie ramowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 
z dnia 24 czerwca 2021 r. (rozporządzenie ramowe): 

– art. 28 – zintegrowany rozwój terytorialny,
– art. 31 – rozwój lokalny kierowany przez społeczność,
– art. 32 – strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
– art. 33 – lokalne grupy działania,
– art. 34 – wsparcie z funduszy na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=PL

Rozporządzenie nr 2021/1058 ws. EFRR i Funduszu Spójności:

– art. 9 – zintegrowany rozwój terytorialny,
– art. 11 – zrównoważony rozwój obszarów miejskich,
– załącznik I – wspólne wskaźniki produktu i rezultatu EFRR i Funduszu Spójności.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&from=PL

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. 
ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z EFRROW:

– art. 4 – RLKS.

Projekt Rozporządzenia dot. wsparcia planów strategicznych Państw Członkowskich 
w  ramach Wspólnej Polityki Rolnej:

– art. 71 – współpraca,
– art. 85 – stawki wkładu EFRROW,
– art. 86 – minimalne i maksymalne alokacje finansowe.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2220&from=EN

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. 
ustanawiające Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury:

– motywy (3), (44), 
– art. 30 – RLKS.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1139&from=PL

Rozporządzenie nr 2021/1057 ws. EFS+:

– motyw 23.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R1057
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3.2. Przepisy obowiązujące na poziomie krajowym: 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 
(ustawa o RLKS) regulująca funkcjonowanie RLKS, a w szczególności:

– określająca podmioty zaangażowane w proces realizacji RLKS i ich zadania, 
w tym Lokalne Grupy Działania oraz zarządy województw

 – określająca wspólne zasady realizacji RLKS,
 – określająca zasady organizacji LGD,
 – precyzująca proces i zasady wyboru LSR, 
 – definiująca wspólne dla wszystkich programów (funduszy EFSI) zasady realizacji 
RLKS, w tym zasady wyboru operacji przez LGD oraz wspólne zasady udzielania 
wsparcia. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000378/U/D20150378Lj.pdf

Projekt Umowy Partnerstwa, który nie przewiduje obligatoryjności stosowania instrumentu 
RLKS w poszczególnych programach, a decyzja w tym zakresie pozostawiona jest samo-
rządom poszczególnych województw. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/
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GETTING IN TOUCH WITH THE EU

In person

All over the European Union there are hundreds of Europe Direct 
information centres. You can find the address of the centre nearest 
you at: https://europa.eu/european-union/contact_en

On the phone or by email

Europe Direct is a service that answers your questions about 
the European Union. You can contact this service:

– by freephone: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certain operators 
may charge for these calls),
– at the following standard number: +32 22999696 or 
by email via: https://europa.eu/european-union/contact_en

FINDING INFORMATION ABOUT THE EU

Online

Information about the European Union in all the official languages 
of the EU is available on the Europa website at: https://europa.eu/
european-union/index_en

EU publications

You can download or order free and priced EU publications at:  
https://op.europa.eu/en/publications. Multiple copies of free 
publications may be obtained by contacting Europe Direct or your 
local information centre (see https://europa.eu/european-union/
contact_en).

EU law and related documents

For access to legal information from the EU, including all EU law since 
1952 in all the official language versions, go to EUR-Lex at:  
http://eur-lex.europa.eu

Open data from the EU

The EU Open Data Portal (http://data.europa.eu/euodp/en) provides 
access to datasets from the EU. Data can be downloaded and reused 
for free, for both commercial and non-commercial purposes.
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