UCHWALA NR XXVIIIJ22112014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie poparcia stanowiska z dnia 30 sierpnia 2013 r. Lokalnych Grup Dzialania
z wojew6dztwa mazowieckiego

Na podstawie art. 6 oraz art. 7 ust. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz'ldzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pozn. zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastctpuje:

§ l.Rada Gminy Sochocin popiera stanowisko z dnia 30 sierpnia 2013 r. Lokalnych
Grup Dzialarua z wojew6dztwa mazowieckiego, kt6rego tresc stanowi za1'lcznik do uchwaly.

§ 2.Wykonanie uchwaly powierza si(( W6jtowi Gminy.

§ 3.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj((cia.

przewod

UZASADNIENIE
do UCHWAL Y NR XXVIII/22112014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie poparcia stanowiska z dnia 30 sierpnia 2013 r. Lokalnych Grup Dzialania
z wojew6dztwa mazowieckiego

Zgodnie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

0

samorzqdzie

gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6Zn. zm.) do wylqcznej wlasciwosci rady gminy
nalezy min. stanowienie w innych sprawach zastrzezonych ustawami do kompetencji rady gminy.
W dniu 15 stycznia 2014 roku do Urz((du Gminy

wplyn~lo

pismo Pana Edwarda

Trojanowskiego Prezesa LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzynskiego dotyczqce poparcia stanowiska
Prezes6w Lokalnych Grup Dzialania Wojew6dztwa Mazowieckiego w sprawie zastosowania
narz((dzi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spolecznose w Regionalnym Programie
Operacyjnym Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Trese stanowiska stanowi
zal~cznik

do uchwaly.

W zwi'lZku z powyzszym przedstawiam

uchwal~.

Przewodn'

qc~adY

Dariusz 'wierci'

)

L

Zalqcznik
do Uchwaly Nr XXVIII122112014
Rady Gminy Sochocin
z dnia 31 marca 2014 r.

Stanowisko
c,

Prezes6w Lokalnych Grup Dzialania Wojew6dztwa Mazowieckiego w sprawle
narz~dzi

zastosowania

RLKS w Regionalnym Programie Operacyjnym Wojew6dztwa

Mazowieckiego na lata 2014 - 2020,

podj~te

podczas spotkania w lachrance 30.08.2013 r.

Komisja Europejska, w dokumentach okreslajqcych programowanie na lata 2014 
uwag~

2020, zwr6cila szczeg6lna

na

rol~

rozwoju lokalnego w polityce regionalnej.

Za szczeg6lnie waZny uznala instrument, jakim jest Rozw6j

Lokalny Kierowany przez

Spolecznosc (RLKS). Instnunent ten opisany zostal wart. 28-31 projektu Rozporzqdzenia
Parlamentu

Europejskiego

Europejskiego

Funduszu

Rady,
Rozwoju

ustanawiajqcego
Regionalnego

wsp6lne

(EFRR),

przeplsy

dotycz'l.ce

Europejskiego

Funduszu

Spolecznego (EFS), Funduszu Sp6jnosci (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszar6w Wiejskich (EFROW), oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i rybackiego (EFMR),

obj~tych

zakresem Wsp6lnych Ram Strategicznych (WRS). Nie bez

znaczenia dla Polski pozostaje, ze dla osi wdrazanej z zastosowaniem RLKS
obligatoryjne

powi~kszenie 0

10%, zgodnie z art. 110 Wsp6lnych Ram Strategicznych,

maksymalnej stopy wsp61finansowania ze srodk6w Unii Europejskiej - czyli
srodk6w

zewn~trznych,

nast~puje

zwi~kszenie

a zrnniejszenie finansowania krajowego. lest to szczeg6lnie istotne

w obecnej sytuacji finansowej polskich samorz'l.d6w.
Celem

zastosowania

instrumentu

RLKS

jest

przede

wszystkim,

z dokumentami legislacji UE, budowanie kapitalu spolecznego poprzez
mieszkailc6w, przyczynianie

si~

aktywizacj~

do powstawania nowych miejsc pracy, a takze polepszanie

zarzqdzania lokalnymi zasobami
j przedsi~biorc6w

zgodnie

dzi~ki

w1'l.czaniu mieszkanc6w, partner6w spolecznych

w system zarz'l.dzania rozwojem obszaru.

W naszej ocenie to wlasnie RLKS moze

si~

decyduj'l.co przyczynic do wzrostu tak

bardzo niskiego poziomu kapitalu spolecznego na Mazowszu, szczeg6lnie na obszarach
wiejskich, a tym samym do rozwoju spoleczenstwa obywatelskiego.
unijne na rozw6j naszego regionu.

Zwi~kszy

takZe srodki

W projekcie RPO Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, w rozdziale
"Ekonomia Spoleczna na Mazowszu" czytamy

"Najcz~sciej

wymienianymi problemami we

wsp6lpracy z organizacjami pozarz'ldowymi S'l: mala liczba organizacji na terenie
gminy/powiatu, brak odpowiednio przygotowanych kadr.." "Konieczne jest
aktywnosci

uwzgl~dnieniem

obywatelskiej ze szczeg6lnym

zwi~kszenie

obszar6w peryferyjnych"

lednakZe, projekt nie zaklada wsparcia funduszami EFS ani EFRR celem lepszego
wykorzystania juz istniej'lcych, 35 Lokalnych Grup Dzialania na Mazowszu, arti tez
tworzenia nowych Grup, obejmuj'lcych obszary wiejskie, mimo, ze podejscie Leader uzyskalo
"wysoki stopien akceptacji na terenie calej Unii Europejskiej". Komitet Region6w UE,
w kt6rym mamy swojego przedstawiciela

w osobie Pana Marszalka, jednoznacznie

zadeklarowal wl'lczenie funduszy WRS do RLKS.
Szanowny Panie Marszalku!
Budowanie

kapitalu

spolecznego jest

niezb~dne

dla

budowy

spoleczenstwa

obywatelskiego, od czego bydzie zalezal rozw6j spoleczno-gospodarczy kraju, wojew6dztwa
mazowieckiego jak i lokalnych spolecznosci. Powszechnie wiadomo, ze poziom kapitalu
spolecznego w Polsce nalezy do najnizszych wsr6d kraj6w Unii Europejskiej. Powyzsze
wskazuje na to, jak bardzo istotnym jest wspieranie jego rozwoju w naszym kraju. Zgodnie
z projektem Rozporzqdzenia UE
Kierowany przez

0

Wsp61nych Ramach Strategicznych, Rozw6j Lokalny

Spolecznosc, jedno

z

narz~dzi

skutecznego

budowania kapitaru

spolecznego, jest mozliwy do zastosowania w nowym okresie programowania we wszystkich
funduszach i na wszystkich obszarach interwencji. Niewdrozenie RLKS na Mazowszu
i w innych polskich regionach postawi

Polsk~

w oczach europejskich polityk6w

i administracji w pozycji kraju nieinnowacyjnego - outsidera unijnej polityki rozwoju.
to nie tylko strata wizerunkowa, ale

b~dzie

takZe przekladac

si~

B~dzie

na bardziej wymieme skutki

wynikaj'lce z takiego postrzegania.
Dlatego postulujemy przeznaczenie 10% EFS oraz 5% EFRR na Mazowszu
na realizacjy podejscia RLKS w ramach RPO (poprzez wyodrybnienie specjalnej osi
tematycznej RLKS- lub poprzez inne r6wnowazne rozwi'lzanie organizacyjne). Mazowieckie
Lokalne Grupy Dzialania gotowe S'l do

podj~cia

wysilku budowy wielofunduszowych LSR na

obszarach mozliwych do ich zastosowania i licz'l na zrozumienie i uznanie postulat6w
wyraZonych

w

niniejszym

stanowisku.

lednoczesnie

deklarujemy

peln'l gotowosc

do wsp6lpracy na kaZdym etapie, zar6wno budowania podstaw wdrazania stosownych
program6w, jak i ich przyszlego wdrazania. Uwazamy, ze mimo odg6mych ograniczen
budzetu mazowieckiego RPO w nadchodZ<tcej perspektywie finansowej

2014-2020,

inwestycja w

budow~

spoleczenstwa obywatelskiego da najwyzszy ZWfOt z punktu widzenia

interesu publicznego. Sarna realizacja PROW 2014-2020 na Mazowszu nie wystarczy dla
realizacji

tego

celu,

potrzebujemy

do

tego

celu

z wykorzystaniern EFS i EFRR. UWaZamy, ze ta decyzja
podchodzimy w naszyrn wojew6dztwie do
Strategii Rozwoju Wojew6dztwa.

wl~czania

podejscia

b~dzie

wielofunduszowego

waznyrn testern jak powaznie

obywateli i ich organizacji w

realizacj~

