Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Między Dalinem i Gościbią”

INFORMACJA
o stanie zaawansowania prac

oprac.
Adam Gumularz
Wiceprezes Zarządu LGD

Sułkowice, październik 2009

Stan zaawansowania przygotowao
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”
do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin Sułkowice i Myślenice.
I. Uwarunkowania formalno – prawne działania LGD.
Warunkiem koniecznym do wdrażania LSR poprzez rozpoczęcie naborów jest rozstrzygnięcie wniosków
złożonych przez LGD do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i podpisanie 2 umów
z Samorządem Województwa:
1) Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, określającej prawa i obowiązki LGD,
obowiązującą Lokalną Strategię Rozwoju, limity środków na działanie Osi 4. oraz uzgodniony harmonogram
naborów, warunki techniczne biura i zatrudnienia.
2) Umowy przyznania pomocy na rok 2009 w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja”, na podstawie której LGD może uzyskad finansowanie w roku 2009,
na zatrudnienie pracowników, utrzymanie biur, prowadzenie szkoleo, ogłoszenia, promocję, itp.
Ad. 1
Procedurę wyboru LGD do realizacji LSR reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania
do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(Dz. U. z dnia 16 czerwca 2008 r.).
Zgodnie z § 9. 1. ww. Rozporządzenia:
„Wyboru LGD do realizacji LSR dokonuje właściwy organ samorządu województwa, w terminie 3 miesięcy
od dnia upływu terminu składania wniosków.”
Termin składania wniosków upływał w dniu 15 stycznia 2009 r., więc zgodnie z tym przepisem,
rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpid do 15 kwietnia 2009 r. a zawarcie umowy po 14 dniach, a więc
na początku maja 2009 r.
Niestety, ze względu na opóźnienia wynikające
przede wszystkim z braku wiążących interpretacji,
rozstrzygnięcie wniosków (wszystkich LGD województwa
małopolskiego) nastąpiło dopiero w ostatniej dekadzie
czerwca, a podpisanie umów nastąpiło 14 lipca 2009 r.
Uroczyste przekazanie podpisanych umów dopiero
23 lipca 2009 r., więc z trzymiesięcznym opóźnieniem.
Ad. 2
Rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy na funkcjonowanie LGD reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie
umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zgodnie z § 8. 1. tego Rozporządzenia:
Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia, a w przypadku
wniosku o przyznanie pomocy na pierwszy rok realizacji LSR - od dnia, w którym został dokonany wybór LGD
do realizacji opracowanej przez nią LSR, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy.
Rozpatrzenie tego wniosku winno więc nastąpid do 20 sierpnia br., niestety, ocenianie tych wniosków nie
zostało jeszcze zakooczone, i tutaj następują przedłużenia wynikające z braku dostatecznego przepływu
informacji lub wręcz z niemożliwości skompletowania przez Urząd Marszałkowski Województwa
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Małopolskiego zespołu oceniającego. Obecnie dokonano drugiego uzupełnienia wniosku i czekamy na jego
rozstrzygnięcie.
Obiektywnie rzecz biorąc, nie istnieją jeszcze możliwości do rozpoczęcia naborów, gdyż nie jest
zakooczony przez Urząd Marszałkowski proces oceny wniosków o dofinansowanie. Do chwili uzyskania
potwierdzenia przyznania pomocy, wydatkowanie środków finansowych przez LGD następuje na ryzyko
Zarządu.
Stan ten jest oprotestowany przez Zarząd Sieci LGD. Niestety Województwo Małopolskie nie poradziło sobie
z tym problemem. Charakteryzuje to zestawienie dotyczące wyboru LGD. (umów, o których mowa w poz. 1)
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Województwo
Świętokrzyskie
Lubelskie
Podlaskie
Śląskie
Podkarpackie
Warmiosko-mazurskie
Lubuskie
Pomorskie
Wielkopolskie
Mazowieckie
Łódzkie
Dolnośląskie
Zachodniopomorskie
Kujawsko-pomorskie
Opolskie
Małopolskie

Data uchwały Zarządu
Województwa
15.04.2009
19.05.2009
19.05.2009
6.05.2009
5.05.2009
27.05.2009
28.04.2009
28.04.2009
12.06.2009
19.05.2009
2.06.2009
9.06.2009
26.06.2009
30.06.2009
25.05.2009
25.06.2009

Termin naboru

Liczba dni

15.01.2009
31.01.2009
29.01.2009
15.01.2009
13.01.2009
30.01.2009
31.12.2008
30.12.2008
12.02.2009
15.01.2009
15.01.2009
15.01.2009
29.01.2009
29.01.2009
22.12.2008
15.01.2009

80
108
110
111
112
117
118
119
120
124
138
145
148
152
154
161

Z informacji Zarządu Sieci LGD, jako ostatnie umowę na realizację LSR podpisały województwa:
Kujawsko-pomorskie
Zachodniopomorskie
Małopolskie

– 3 lipca
– 7 lipca
– 14 lipca, tj. około 90 dni po terminie wynikającym z rozporządzenia.

Podpisanie umów o realizację LSR nie kooczy problemu. Jako podkreśla Zarząd Sieci LGD „W dalszym ciągu nie
jest zakooczony proces oceny wniosków o pomoc na funkcjonowanie, nie podpisano też ani jednej umowy
o przyznanie pomocy, chociaż w innych województwach proces ten jest przeważnie na ukooczeniu. Umowy
na funkcjonowanie w większości województw zostały podpisane. Nawet w kujawsko-pomorskim, gdzie
umowy o realizację LSR podpisano w dniu 3 lipca – pierwsze 4 LGD podpisały umowy na funkcjonowanie
w dniu 31 sierpnia. W opolskim pierwsza LGD podpisała umowę także w dniu 31 sierpnia.”
To są przeszkody obiektywne, które uniemożliwiły podjęcie konkretnych działao związanych z realizacją LSR
i z konieczności ograniczyły działalnośd LGD do prac organizacyjno – przygotowawczych. Podpisanie umowy
o realizację LSR nie dało jeszcze pieniędzy, ale powstały dzięki temu warunki do realizacji zadao związanych
z zaciąganiem zobowiązao.
II. Działalnośd Zarządu LGD w zakresie prac organizacyjno – przygotowawczych (01-07.2009 r.):
1. 15 stycznia 2009 r. złożenie do Urzędu Marszałkowskiego WM wniosku o wybór LGD do realizacji LSR oraz
wniosku o pomoc na funkcjonowanie w roku 2009.
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2. Zorganizowanie na wniosek członków z Gminy Myślenice – Biura LGD w Myślenicach (Rynek 4). W celu
ograniczenia kosztów funkcjonowania Biuro w Sułkowicach funkcjonowało w lokalu zastępczym w Urzędzie
Miejskim – bez ponoszenia kosztów.
3. Uruchomienie telefonów i faxu w Sułkowicach *12-376-71-96 oraz 12-376-71-98+ oraz w Myślenicach *12274-00-65].
4. Zakup mebli do Biura w Myślenicach oraz sprzętu komputerowego i teletechnicznego do biur w Sułkowicach
i Myślenicach.
5. Pierwsze uzupełnienie wniosku o wybór, uzupełnienie oświadczeo, złożenie wyjaśnieo do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
6. Zatrudnienie na umowy stażowe personelu LGD (1 osoba do Myślenic i 1 do Sułkowic). Ze względu na brak
gwarancji finansowych przyjęto taką formę zatrudnienia bez ponoszenia kosztów, a umożliwiającą
przygotowanie merytoryczne przyszłych
pracowników.
7. Uruchomienie strony internetowej
LGD www.dalin-goscibia.pl
8. Drugie uzupełnienie wniosku
o wybór, złożenie wyjaśnieo – w tym
analizy prawnej dotyczącej
przynależności Nadleśnictwa
w Myślenicach do sektora publicznego.
9. Złożenie wniosku o wyprzedzające
finansowanie.
10. Przeprowadzenie siłami własnymi
szkoleo w zakresie działania „Odnowa i
rozwój wsi”, „Małe projekty”.
11. Przygotowanie dokumentów do
podpisania umowy – poprawa LSR
zgodnie z wytycznymi Urzędu
Marszałkowskiego.
Okres ten zakooczyło podpisanie
umowy LGD z Samorządem
Województwa w dniu 14 lipca 2009r.,
Przekazanej dopiero 23 lipca 2009 r.
Podpisanie tej umowy stanowi
potwierdzenie przeznaczenia
środków dla LGD „Między Dalinem
i Gościbią”.
Niestety,
nastąpiło
to
z kilkumiesięcznym opóźnieniem.
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Umowa ta określa limity środków na wdrażanie LSR, projekty współpracy oraz funkcjonowanie LGD
Załącznik nr 2: Limity środków na działania Osi 4
4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania, w tym:

4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Lata
realizacji
LSR

2009-2009

4.21
Wdrażanie
projektów
współpracy

Operacje spełniające warunki przyznania
pomocy dla działań:
Różnicow anie w
kierunku
działalności
nierolniczej

Tw orzenie i
rozw ój
mikroprzedsiębior
stw

Małe projekty

Odnow a i rozw ój
w si

Razem 4.1/413

f unkcjonow anie
LGD (koszty
bieżące)

Razem Oś 4

nabyw anie
umiejętności i
aktyw izacja

Razem 4.31

70 000,00

80 000,00

260 000,00

120 000,00

530 000,00

0,00

227 787,00

68 980,00

296 767,00

826 767,00

2010

140 000,00

210 000,00

850 000,00

310 008,00

1 510 008,00

40 935,00

179 000,00

55 000,00

234 000,00

1 784 943,00

2011

140 000,00

130 000,00

590 000,00

241 218,00

1 101 218,00

40 935,00

179 000,00

55 000,00

234 000,00

1 376 153,00

2012

140 000,00

210 000,00

590 000,00

240 018,00

1 180 018,00

40 935,00

179 000,00

55 000,00

234 000,00

1 454 953,00

2013

140 000,00

130 000,00

590 000,00

240 018,00

1 100 018,00

40 935,00

179 000,00

55 000,00

234 000,00

1 374 953,00

2014

70 000,00

80 000,00

520 000,00

240 018,00

910 018,00

0,00

179 000,00

55 000,00

234 000,00

1 144 018,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 889,00

27 164,00

116 053,00

116 053,00

700 000,00

840 000,00

3 400 000,00

1 391 280,00

6 331 280,00

163 740,00

1 211 676,00

371 144,00

1 582 820,00

8 077 840,00

2008-2015

Umowa określa również harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składnia wniosków (po korekcie)
Załącznik nr 3: Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

3

4

Operacje
spełniające
warunki
przyznania
pomocy dla
działania:

I

2009
II III

IV

I

2010
II III

IV

I

2011
II III

IV

I

2012
II III

IV

I

2013
II III

IV

I

2014
II III

Różnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odnowa o rozwój wsi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

małe projekty

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

IV

x
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III. Działalnośd Zarządu LGD po podpisaniu umowy o wybór.
Podpisanie umowy o wybór LGD do realizacji LSR nie daje jeszcze pewności, ale stwarza szansę uzyskania
finansowania zamierzeo, przewidzianych we wniosku o pomoc na funkcjonowanie. Dopiero od tego momentu
można było się więc starad o uzyskanie kredytu pozwalającego finansowad działalnośd biur do czasu uzyskania
zwrotu środków z PROW. Należy podkreślid, że zgodnie z planem finansowym przyjętym w styczniu wraz z LSR,
do wydatkowania w roku 2009 przewidywano ok. 300 tys. zł. Uzyskanie takiego kredytu na podstawie
indywidualnego poręczenia członków Zarządu nie było możliwe. Zmuszeni byliśmy więc ograniczyd planowane
działania i zaciągad zobowiązania dopiero po uzyskaniu finansowania. W rozpatrywanym okresie podjęte były
następujące działania:
1. Sierpieo 2009 – wystąpienia do Banków o uzyskanie kredytu na finansowanie. Podjął się tego jedynie Bank
Spółdzielczy w Wieliczce otwierając w dniu 30 sierpnia linię kredytową do wysokości 150.000 zł i umożliwiając
tym samym podjęcie kolejnych działao.
2. Wrzesieo 2009
a) Przeprowadzenie konkursów na stanowisko:
kierownika Biura LGD (1 etat), asystentów koordynatorów biur w Myślenicach i Sułkowicach –
po 1 etacie. Konkursy zostały zrealizowane
i pracownicy zatrudnieni od 1 października 2009 r.
Kierownik: mgr inż. Marcin Trzepla, asystent
w Myślenicach
Elżbieta
Skóra,
asystent
w Sułkowicach: mgr inż. Marzena Łazarz (0,5 et.)
i Magdalena Garbieo (0,5 et.).
c) Uzupełnienie wniosku o pomoc na finansowanie
LGD w roku 2009.
b) Zakup i uruchomienie oprogramowania do obsługi finansowo – księgowej i zatrudnienie księgowej
z uprawnieniami MF.
c) Organizacja Biura w Sułkowicach w nowej siedzibie – zakup niezbędnych mebli, uruchomienie stacjonarnej
linii telefonicznej (12-273-00-13) oraz stałego dostępu do Internetu.
3. Październik 2009.
a) Uruchomienie Biura
LGD w Sułkowicach –
oficjalne otwarcie
planowane w
listopadzie, jednak
stałe dyżury trwają już
od 5 października.
b) Dodatkowe
szkolenia
pracowników.
c) Opracowanie
i złożenie wniosku
o pomoc na
funkcjonowanie LGD
w roku 2010.

5

IV. Działania przewidziane do kooca 2009 r.
1. Przeprowadzenie zebrania walnego LGD w celu zaktualizowania LSR w związku ze zmianą przepisów oraz
dokonania niezbędnych zmian w statucie LGD - w dn. 6 listopada br.
2. Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na finansowanie LGD w roku 2009.
3. Uzgodnienie harmonogramu ogłoszenia I naborów – przewidywane ok. 15 grudnia 2009 r.
4. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej i szkoleo dla potencjalnych Beneficjentów.
5. Ogłoszenie naborów do wszystkich działao objętych inicjatywą Leader: „Odnowa i rozwój wsi”,
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
Jest to ogrom pracy przypadający na bardzo krótki okres, niestety, to spiętrzenie prac wynika z trudnej
współpracy między Lokalnymi Grupami Działania a Urzędem Marszałkowskim. Może je zilustrowad stanowisko
zarządu Sieci LGD, przesłane Zarządowi Województwa Małopolskiego.
UWAGI DO INFORMACJI DEPARTAMENTU ŚIROW UM NT. WDRAŻANIA OSI LEAD ER
W WOJEWÓDZTWIE MAŁ OPOLSKIM
Na portalu Wrota Małopolski ukazała się informacja Departamentu o stanie wdrażania Osi Leader w naszym województwie.
Jest to niewątpliwie reakcja na uwagi ze strony Małopolskiej Sieci LGD, zaniepokojonej stanem oceny wniosków
o funkcjonowanie.
W województwie małopolskim łączny czas wyboru LGD – od momentu zakooczenia naboru wniosków do ogłoszenia wyboru
był najdłuższy w Polsce i nasze województwo było ostatnim w kraju, gdzie podpisano umowy o realizacji LSR. To są fakty
i trudno im zaprzeczyd. Można się zastanawiad dlaczego - czy przyczyną tego była większa ilośd LGD czy też coś innego,
raczej na pewno nie sugerowana przez Departament (poprzez podanie dat dostarczania uwag) opieszałośd LGD, bo LGD
miały ściśle wyznaczony czas dostarczania uwag, a gdy ktoś tego nie zrobił, jak LGD z gminy Wieprz, to LGD zostało
wykluczone. Sądzimy, że przyczyny są głównie takie same jak przy sprawdzaniu wniosków o funkcjonowanie. Ale dla stanu
naszego zaniepokojenia istotniejsze jest to, że ponieważ sprawdzanie wniosków liczy się od dnia podpisania umowy (co
moim zdaniem nie jest słuszne, ale to inne zagadnienie i wymaga wyjaśnieo na szczeblu Ministerstwa), wymagane terminy
zakooczenia sprawdzania wniosków o funkcjonowanie przez UM są także ostatnie w Polsce. Nie musiało tak byd. Wiemy,
że w niektórych województwach prowadzono ocenę wniosków o funkcjonowanie nawet równolegle z oceną wniosków
o wybór LGD. W województwie kujawsko-pomorskim, w którym w dniu 30 czerwca 2009 roku, jako ostatnim w Polsce
dokonano wyboru LGD (ale nie ostatnim w zakresie podpisania umów – tego dokonano w tym województwie w trzy dni po
wyborze LGD), już w dniu 31 sierpnia 2009 r. czyli w ciągu dwóch miesięcy od dnia wyboru, pierwsze LGD podpisały umowę
o funkcjonowanie LGD. W naszym województwie sytuacja jest o tyle niedobra, że nie tylko to, że byd może wciąż nie
podpisano żadnych umów, to Departament zaczął dośd często, jak na spodziewaną wyjątkowośd zastosowania,
wykorzystywad zapis w rozporządzeniu, pozwalający UM wstrzymad procedurę sprawdzania poprzez zasięganie opinii
u podmiotów trzecich. I co szczególnie ważne do wywołania niepokoju - we wszystkich takich przypadkach nie podano,
o jaką opinię chodzi, a w wielu nie podano daty, do której wstrzymuje się rozpatrywanie wniosków. Tymczasem nadszedł
i minął już czas składania nowych wniosków o funkcjonowanie na 2010 r. – nie tylko będą musiały byd poprawiane, bo brak
w nich informacji o 2009 r., ale też LGD nie mają pewności co jest poprawne, a co nie, w starych wnioskach. Musimy
pamiętad, że wiele LGD uruchomiło swoje Biura, funkcjonuje w oparciu o kredyty bankowe, gwarantowane często osobistym
majątkiem członków Zarządu, nie sposób jest podad terminów naborów, a nasi Beneficjenci coraz bardziej się denerwują –
mija trzeci rok PROW, od ponad roku słyszą o dotacjach z Osi Leader, utworzyli LGD, zostali ich członkami, zapłacili składki –
a tu nic się nie dzieje.
Opóźnienia, z jakimi mamy do czynienia, to nie tylko niewymierne straty w zaufaniu beneficjentów, zwłaszcza tych, którzy są
w głównym kręgu naszego zainteresowania czyli obecnie mało aktywni w pozyskiwaniu środków, to także wymierne straty
w naszym województwie w postaci kilkudziesięciu, a może i ponad stu nieutworzonych miejsc pracy stworzonych przez
przedsiębiorców i związane z tym koszty społeczne, kilkudziesięciu nieutworzonych miejsc pracy w samych LGD, mniejsze
podatki, mniejsze szanse rozwojowe, straty wynikające z braku poprawy sytuacji społeczno-kulturalnej małopolskiej wsi.
Martwi nas przede wszystkim to, że w wyniku naborów może byd 300-400 małych projektów w naszym województwie
rocznie, które powinny byd sprawdzone przez UM w trzy miesiące. Wniosków nie tak do siebie podobnych i prostych w
zakresie merytorycznym, jak wnioski o funkcjonowanie, tylko wniosków różnych beneficjentów i na bardzo różne
zagadnienia od prac budowlanych, przez instalacje na energię odnawialną po różnego rodzaju imprezy sportowo-kulturalne,
składane przez często dużo mniej doświadczonych wnioskodawców jak Zarządy LGD.
Informację przygotował Adam Gumularz – wiceprezes Zarządu LGD ; Sułkowice, 28 października 2009 r.
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