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Projekt przygotowany przez  

Województwo Lubuskie 

 

  

STANOWISKO NR 26 

KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP 

z dnia 29 wrze śnia 2016 roku 

 

w sprawie zapowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo ju Wsi dokonania zmian w systemie 

wdra żania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20 14-2020,  

polegaj ących na cofni ęciu samorz ądom województw delegacji do wdra żania zadań 

delegowanych, w tym działania LEADER 

 

Mając na uwadze przebieg spotkania z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem 

Ryszardem Zarudzkim, które odbyło się 19.09.2016 r. w trakcie spotkania Grupy Tematycznej ds. 

podejścia LEADER, Konwent Marszałków Województw RP wyraża sprzeciw wobec dyskredytowaniu 

prac samorządów województw w odniesieniu do wdrażania podejścia LEADER oraz planowanemu 

odebraniu województwom kompetencji we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Na wyżej wymienionym spotkaniu, Pan Minister Zarudzki wyraził niezadowolenie  

ze współpracy w ramach wdrażania PROW 2014-2020 z Samorządami Województw, zarzucając im 

m.in. niechęć do współpracy, generowanie problemów, komplikowanie procedur (procedury są 

opracowywane przez ARiMR i przekazywane do SW w celu konsultacji) oraz niechęć do inicjatywy 

LEADER, powołując się przy tym na bliżej nieskonkretyzowane sygnały, które dochodzą z lokalnych 

grup działania w całej Polsce. Pan Minister zapowiedział także, że rozważane jest wyjęcie wszystkich 

działań PROW 2014-2020 spod nadzoru Samorządów Województw.  

Zważywszy na powyższe Konwent Marszałków Województw RP zwraca uwagę  

na następujące  fakty, które podważają wersję Ministerstwa o złej pracy samorządów województw: 

• wysokie wykorzystanie środków w ramach Inicjatywy LEADER w perspektywie  

2007-2013, które nie byłoby mo żliwe bez zaanga żowania samorz ądów 

województw,  w przeciwieństwie do ich niskiego wykorzystania w ramach działań 

wdrażanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 

przesuwanie środków na działania  realizowane przez samorządy województw; 
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• sprawne przeprowadzenie konkursu  na wybór lokalnych grup działania  

do realizacji lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020, czego efektem jest wybór 

zdecydowanej większości ubiegających się o dofinansowanie grup; 

• współpracę z lokalnymi grupami działania wyrażającą się m.in. udziałem 

ich przedstawicieli w różnych organach (gremiach) na szczeblu regionów; 

• wolę współpracy lokalnych grup działania z samorządami województw wyrażoną  

w pismach kierowanych do Instytucji Zarządzającej na etapie tworzenia systemu 

instytucjonalnego PROW 2014-2020; 

• dobrą i ugruntowana współpracę samorządów województw ze wszystkimi 

beneficjentami działań PROW. 

• Prawidłowość realizacji przez Samorządy Województw podejścia LEADER  

w perspektywie 2007-2013 potwierdził również audyt Komisji Europejskiej 

przeprowadzony w listopadzie 2013r. (postępowanie wyjaśniające 

RD3/2013/006/PL). Był to jeden z niewielu audytów, w ramach którego nie 

stwierdzono żadnych uchybień skutkujących nałożeniem na kraj członkowski korekty 

finansowej. 

Należy wspomnieć, że działania podejmowane na rzecz modernizacji terenów wiejskich zostały 

wymienione w ustawowym katalogu zadań samorządu województwa, dlatego bardzo ważne jest 

wyposażenie samorządu w instrumenty pozwalające na wspieranie tych zadań w postaci działań 

będących częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W świetle powy ższego, Konwent Marszałków Województw RP wyra ża pogl ąd, że istot ą 

odebrania samorz ądom województw kompetencji w zakresie wdra żania PROW na lata 2014-

2020 jest ograniczeniem wpływu regionów w realizacj i programów finansowanych ze środków 

Unii Europejskiej i „centralizacja” systemu wdra żania. 

Konwent Marszałków wyra ża równie ż sprzeciw wobec wykorzystywaniu indywidualnych 

(nawet je śli istniej ą) informacji w celu dyskredytowania prac samorz ądów województw 

we wdra żaniu podej ścia LEADER. Podkre ślić należy, że kierowane przez lokalne grupy 

działania do Marszałków uwagi dotycz ące działa ń  Instytucji Zarz ądzającej czy Agencji 

Płatniczej wykorzystywane s ą wył ącznie w roboczych rozmowach w celu usprawnienia 

systemu wdra żania. 

Konwent Marszałków zwraca uwagę, że destabilizacja i chaos w systemie instytucjonalnym 

PROW, w tak istotnym momencie musi wpłynąć na płynność jego wdrażania, czego skutki odczują 

mieszkańcy obszarów wiejskich i co może doprowadzić do korekt finansowych dla Polski jako 

państwa członkowskiego. W przypadku zmiany systemu instytucjonalnego w trakcie trwania 
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Programu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie 

ewentualne korekty finansowe, o których mowa powyżej.  

Konwent Marszałków Województw RP wnosi o zaprzestanie ingerencji i narzucania przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działań, zmierzających do centralizacji dystrybucji środków 

pochodzących z UE. Samorządy Województw, znając potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnych, 

są żywo zainteresowane jak najefektywniejszym wykorzystaniem przyznanych im środków. Tylko 

dobra współpraca samorządów województw z Instytucją Zarządzającą i Agencją Płatniczą może 

zagwarantować prawidłową realizację PROW 2014-2020. Radykalna zmiana sposobu dystrybucji 

środków może stanowić duże zagrożenie dla terminowości, płynności oraz pełnego wykorzystania 

środków w ramach realizowanych działań. 

Konwent Marszałków apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o kontynuowanie 

dobrej współpracy i dialogu z samorz ądami województw w trosce o jak najpełniejsze, 

najsprawniejsze i najbardziej efektywne wykorzystan ie środków Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, w tym podej ścia LEADER. Marszałkowie Województw wraz 

z podległymi im pracownikami deklaruj ą niezmienne zaanga żowanie w tym zakresie dla dobra 

swoich mieszka ńców. 

 

 

 

  

 

 


