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Daleszyce, dn. 21 września 2020 r. 

 

Szanowny Pan 

Andrzej Bętkowski 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

 

Zwracam się do Pana Marszałka z uprzejmą prośbą o umożliwienie Lokalnym Grupom 

Działania Województwa Świętokrzyskiego wdrażania wielofunduszowych lokalnych strategii 

rozwoju w perspektywie finansowej 2021-2027 poprzez wykorzystanie instrumentu rozwój 

lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) we wdrażaniu wybranych działań Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Pragnę zwrócić 

uwagę, że w okresie programowania 2014-2020 Województwo Podlaskie i Kujawsko-

Pomorskie umożliwiły wdrażanie przez LGD wielofunduszowych LSR i w przygotowywanych 

RPO na lata 2021-2027 również zakładają wykorzystanie RLKS. Fakt ten jest bezspornym 

dowodem, że RLKS przynosi korzyści społecznościom lokalnym. 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020 w świętokrzyskich gminach poprzez lokalne grupy działania 

zrealizowano dużo inwestycji dotyczących infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej 

i turystycznej. Od roku 2016 w świętokrzyskich gminach wiejskich dzięki wsparciu LGD 

utworzono prawie 600 miejsc pracy. Sukces naszych grup, stawiany przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wzór, jest wynikiem dobrej współpracy LGD ze służbami Pana 

Marszałka. 

Pragnę zwrócić Panu uwagę, że zarówno w obecnym okresie programowania jak również 

w latach 2007-2014 konkursy ogłaszane przez Samorząd Województwa na przedsięwzięcia 

związane m.in. z: 

- udzielaniem dotacji bezrobotnym na uruchomienie działalności gospodarczych, 

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach, 

- prowadzeniem kursów językowych, 

- prowadzeniem przedszkoli, klubów dziecięcych, 

i wiele innych, wygrywane były przez firmy zewnętrzne, niejednokrotnie z siedzibą w takich 

miastach jak Warszawa, Kraków, Katowice. Firmy te z budżetów projektów w ramach kosztów 

pośrednich czerpały znaczne zyski. Uważamy, że realizacja takich projektów w ramach 

wielofunduszowych LSR przyniosłaby korzyści miastom i gminom województwa 

świętokrzyskiego. Jestem przekonany, że zgodzi się Pan, że pieniądze z budżetu RPO 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 powinny pozostać w naszym regionie i być 

wydatkowane na wsparcie bezrobotnych, młodzieży, niepełnosprawnych czy osób starszych, 

zamiast trafiać do kieszeni właścicieli takich firm. Umożliwi to wdrażanie w ramach RPO 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 działań finansowanych ze środków EFS 

z wykorzystaniem instrumentu RLKS. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 


