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Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)



Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
to instrument terytorialny, dzięki któremu
wsparcie kierowane na rozwój obszarów
wiejskich będzie wpływało na poprawę
spójności regionu oraz konkurencyjności
gospodarki, co stanowi ważny aspekt polityki
rozwoju województwa.

To sposób na oddolne inicjowanie rozwoju
terytorialnego poprzez tworzenie warunków
rozwoju partycypacji społecznej i aktywności
obywatelskiej.



ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ (EFRR) 

Cel szczegółowy (ii): Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego
włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego
i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa
naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach
innych niż miejskie



Zakres wsparcia EFRR:

Aktywizacja społeczna
Wsparcie przewidziane na inwestycje związane

z innowacyjnymi działaniami społecznymi, wzmocnieniem

kapitału społecznego, wsparciem osób starszych, zmierzające

do przeciwdziałania wyludniania się wsi i zmniejszania różnic

rozwojowych. Celem wsparcia jest również rozwój usług

lokalnych, a także wspieranie włączenia społeczno-

gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw

domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej

sytuacji.



Zakres wsparcia EFRR:

Przedsiębiorczość
Wsparcie może objąć projekty dotyczące wzmocnienia

rozwoju społeczno-gospodarczego i środowiskowego,

zmierzające do przeciwdziałania wyludniania się wsi

i zmniejszania różnic rozwojowych, dotyczące wsparcia

usług lokalnych. W szczególności promowane będą

projekty obejmujące odpowiedzialny społecznie biznes

bazujący na lokalnych produktach. Preferowane

do realizacji będą projekty związane z animowaniem

i wsparciem lokalnego potencjału.



Zakres wsparcia EFRR:

Odnowa wsi
Celem wsparcia jest m.in. przywrócenie utraconych

funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych

obszarach oraz wzmocnienie rozwoju społeczno-

gospodarczego i środowiskowego. Także podejmowanie

działań wspomagających kulturę na wsi oraz usługi

lokalne. Przedsięwzięcia z racji swojej skali, będą mogły

obejmować głównie poprawę funkcjonalności,

bezpieczeństwa i estetyki lokalnej przestrzeni,

w tym wprowadzenie „zielonej” przestrzeni.



OŚ PRIORYTETOWA 1
Zakres wsparcia EFRR:

Społeczeństwo informacyjne
Wsparcie przewidziane zostanie na realizację projektów

odpowiadających na potrzeby mieszkańców

m.in. wynikające z barier związanych z oddaleniem

od centrów rozwoju. Będą to działania polegające

na poprawie dostępności do e-usług i e-zasobów

publicznych, w tym e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury itp.



Zakres wsparcia EFRR:

Kultura

Wsparcie ukierunkowane zostanie na wykorzystanie

istniejących warunków przyczyniających

się do aktywnego uczestnictwa w kulturze i w życiu

społecznym. Wspierane będą projekty dotyczące

infrastruktury i dziedzictwa kulturowego, w tym

usług w dziedzinie kultury np. organizacja wydarzeń

kulturalnych dla mieszkańców wspierających

świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego

i przyrodniczego polskiej wsi.



Zakres wsparcia EFRR:

Turystyka

W ramach interwencji wspierane będą projekty związane

z ochroną, rozwojem i promowaniem dziedzictwa

naturalnego i ekoturystyki, w oparciu o walory

krajobrazowe i miejscowy potencjał turystyczny.

Obejmować będą wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

i zasobów naturalnych np. poprzez ograniczające

negatywny wpływ człowieka na środowisko szlaki

turystyczne kanalizujące ruch do zabytków i instytucji

kultury.



Zakres wsparcia EFRR:

Ochrona powietrza

Działania będą skierowane na zastosowanie

elementów termomodernizacyjnych i odnawialnych

źródeł energii. Realizowane będą mogły być także

działania łączące w sobie komponent

energetyczny/niskoemisyjny i turystyczny, takie

jak dbałość o lokalną sieć dróg pieszo-rowerowych.

Ekspansja ciągów pieszych i rowerowych na poziomie

wiejskim powinna stanowić dopełnienie

dla już istniejącej i rozwijanej siatki połączeń.



Zakres wsparcia EFRR:

Klimat 

Wsparcie uzyskają projekty uwzględniające wzrost

odporności infrastruktury na ekstremalne zjawiska

pogodowe i prowadzące do poprawy poziomu ochrony

mieszkańców przed szkodliwymi skutkami zmian klimatu.

Interwencja obejmie zarówno działania zwiększające

poziom zagospodarowania i magazynowania wody,

jak i przedsięwzięcia dotyczące lokalnej gospodarki

odpadami w regionie.



Wsparcie dla RLKS powinno być realizowane zgodnie z:

Wytycznymi w zakresie realizacji zasad równościowych
w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 tj. (Zasada
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami oraz Zasada równości
szans kobiet i mężczyzn) oraz zgodnie z koncepcją
uniwersalnego projektowania.

Ponadto w odniesieniu do celów środowiskowych
realizowane przedsięwzięcia powinny być prowadzone
zgodnie z zasadą „nie czyń poważnych szkód”.
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