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Dotyczy: wniosku o umożliwienie przesuwania środków z przedsięwzięć
dotyczących tworzenia miejsc pracy w LSR

Szanowny Panie Prezesie,
w odpowiedzi na pismo Polskiej Sieci LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD z dnia 17
maja 2022 r. w sprawie propozycji zmiany umowy o warunkach i sposobie realizacji
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa) polegającej
na usunięciu zobowiązania określonego w § 10 ust. 3 pkt 7, przekazujemy następujące
informacje.
Powyższe zobowiązanie jest konsekwencją zmiany Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w działaniu M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER, w ramach której przeznaczone zostały dodatkowe środki do tego
działania z zastrzeżeniem przeznaczenia ich na tworzenie nowych miejsc pracy na
obszarach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
Ministerstwo w oparciu o przedstawione dane nie identyfikuje na tym etapie konieczności
zmiany zobowiązania z § 10 ust. 3 pkt 7 umowy ramowej, jednak w najbliższym czasie

dokonamy dodatkowej analizy w oparciu o najnowsze dane. Niepokojące nastroje
związane z wybuchem wojny na Ukrainie w pierwszym półroczu 2022 r. mające wpływ na
brak podejmowania działań związanych z tworzeniem lub rozwijaniem działalności
gospodarczej przez mieszkańców obszarów LSR, w następnych miesiącach mogą ulec
zmianie. Ministerstwo będzie monitorować tę kwestię.
Nawiązując do informacji o niewykorzystanych środkach, które nie pozwolą na udzielenie
nawet jednej premii, pragniemy poinformować, że w takim przypadku możliwe jest
przeniesienie do tych przedsięwzięć środków z innych przedsięwzięć LSR, w wysokości
pozwalającej na ogłoszenie naboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i
wybranie przynajmniej jednej operacji.
Z poważaniem
Łukasz Tomczak
zastępca dyrektora
Departamentu Wspólnej Polityki
Rolnej
/podpisano elektronicznie/
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych
dostępna jest pod adresem:
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych

