Instrument Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną
w województwie kujawskokujawsko-pomorskim

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)
1. Instrument RLKS propozycją Komisji Europejskiej na nowy okres programowania.
2. RLKS będzie kontynuacją i rozwinięciem podejścia LEADER z perspektywy finansowej
2007-2013.
3. RLKS ma wspierać oddolne inicjatywy w sposób kompleksowy i zintegrowany.
4.

Stosowanie instrumentu RLKS:
•
dobrowolne w przypadku polityki spójności (EFS i EFRR) i Wspólnej Polityki
Rybackiej (EFMiR),
•
obligatoryjne dla Wspólnej Polityki Rolnej (min. 5% środków EFRROW).

Zakres wsparcia instrumentu RLKS w ramach PROW 2014-2020
Wsparcie przygotowawcze – udzielane na etapie poprzedzającym wybór LSR, dotyczące
zawiązywania partnerstwa bądź wzmacniania partnerstwa już istniejącego
Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji – koszty związane z funkcjonowaniem LGD oraz
wsparciem procesu aktywizacji ludności objętej LSR
Wdrażanie
projektów
współpracy
–
projekty
(wewnątrzwojewódzkiej), krajowej i międzynarodowej LGD
Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju

współpracy

regionalnej

Instrument RLKS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 7 finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działania w ramach przedmiotowej osi będą realizowane na obszarach wiejskich oraz w miastach do
20 000 mieszkańców.
Alokacja – 39 768 991,21 euro
Typy przedsięwzięć:
•

Rewitalizacja na obszarach miejscowości wiejskich (odnowa społeczno-gospodarcza wsi)

•

Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane przez mikro i małe przedsiębiorstwa, które reprezentują
branże charakterystyczne dla danego obszaru

•

Tworzenie i rozwój małych inkubatorów przedsiębiorczości dla
przedsiębiorstw z branży nierolniczej

Instrument RLKS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 11 finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Alokacja – 49 854 560,39 euro

Typy przedsięwzięć:
•

Budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw
społecznych

•

Wspieranie przedsiębiorczości, zatrudnienia i mobilności pracowników

•

Inicjatywy w zakresie solidarności międzypokoleniowej, służącej podejmowaniu aktywności i zapobieganiu
wykluczeniu społecznemu

•

Inicjatywy na rzecz młodych mieszkańców służące podejmowaniu przez nich aktywności i zapobieganiu wykluczeniu
społecznemu

•

Profesjonalizacja usług na rzecz osób ubogich i wykluczonych społecznie

•

Rozwój rodzinnych i środowiskowych form wsparcia dla rodzin

Administracja i koordynacja wdrażania RLKS
Podstawową rolę koordynacyjną nad LGD będzie pełnić Zarząd Województwa.
Wybór LGD do realizacji LSR:
wspólny komitet wybierający na poziomie regionalnym, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele
Zarządu Województwa, przedstawiciele ministerstw właściwych dla rozwoju wsi oraz rozwoju
regionalnego, oraz środowisk społeczno-gospodarczych.
W celu zapewnienia efektywności i monitoringu wydawania środków na realizację LSR stworzony
zostanie mechanizm warunkowości, polegający na obejmowaniu dofinansowaniem kolejnych
projektów w ramach LSR w zależności od zakładanych rezultatów (tzw. kamieni milowych)
określonych w LSR, oraz poprawności i efektywności wydawania środków. W przypadku negatywnej
oceny przeznaczony na LSR budżet zostanie zmniejszony, a wolne środki zostaną przydzielone LGD
najlepiej realizującym LSR.

Dziękuję za uwagę

