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ZA O ENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 
Programu Operacyjnego 

„Zrównowa ony rozwój sektora rybo ówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 
2007-2013” 
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ZRÓWNOWA ONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALE NYCH  
OD RYBACTWA 

O  priorytetowa 4 Programu Operacyjnego „Zrównowa ony rozwój sektora rybo ówstwa 

i nadbrze nych obszarów rybackich 2007 – 2013” ma przyczyni  si  do aktywizacji 

spo eczno ci obszarów zale nych od rybactwa poprzez w czenie partnerów 

spo ecznych i gospodarczych z okre lonego obszaru do planowania i wdra ania

lokalnych inicjatyw. 

O  priorytetowa 4 ma doprowadzi  nie tylko do poprawy warunków ycia na obszarach 

zale nych od rybactwa, która zostanie osi gni ta dzi ki wdra aniu projektów w ramach 

lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Drugim, równie istotnym 

celem tej osi priorytetowej, jest rozwój inicjatyw i przedsi biorczo ci w ród spo eczno ci

lokalnych. O  priorytetowa 4 ma zaktywizowa  ludno  na obszarach zale nych od 

rybactwa do ró norodnych inicjatyw, prze amania lokalnych barier oraz zach ci  do 

wspó pracy w ramach wspólnych projektów. Szans  na osi gni cie tego celu b d

lokalne grupy rybackie (LGR) – podmioty zrzeszaj ce przedstawicieli szeroko 

rozumianego sektora rybackiego, publicznego (gminy i inne podmioty publiczne) oraz 

przedstawicieli sektora spo ecznego (dobrowolne zrzeszenia dzia aj ce na obszarach 

zale nych od rybactwa). Partnerzy z tych trzech sektorów, dzi ki wspó pracy przy 

opracowaniu i wdra aniu LSROR, uzyskaj  do wiadczenie, które powinno 

zaprocentowa  w przysz o ci.

Na wdra anie osi priorytetowej 4 zosta o przeznaczonych ponad 313 milionów euro. 

Stanowi to ok. 32% rodków przeznaczonych na finansowanie ca ego Programu 
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Operacyjnego „Zrównowa ony rozwój sektora rybo ówstwa  

i nadbrze nych obszarów rybackich 2007 – 2013.  

G ÓWNYMI CELAMI OSI 4 S :

 Zahamowanie zmniejszaj cego si  znaczenia sektora rybackiego; 

 Rekonwersja obszarów dotkni tych zmianami w sektorze; 

 Poprawa jako ci ycia spo eczno ci rybackich; 

 Utrzymanie dobrobytu gospodarczego i spo ecznego obszarów zale nych 

g ównie od rybactwa oraz podniesienie warto ci dodanej produktów rybo ówstwa  

i akwakultury. 

JAK B DZIE REALIZOWANA O  PRIORYTETOWA 4? 

Jednym z celów osi priorytetowej 4 PO RYBY jest aktywizacja spo eczno ci

zamieszkuj cych obszary zale ne od rybactwa. W tym celu osi gn  konieczne jest 

prze amanie barier lokalnych i zawodowych, niejednokrotnie bardzo silnie 

zakorzenionych w wiadomo ci mieszka ców. Aby tego dokona , nale y zbudowa

szerokie porozumienie, które stanie si  podstaw  do utworzenia lokalnej grupy rybackiej 

(LGR), która przygotuje i b dzie wdra a  lokaln  strategi  rozwoju obszarów rybackich 

(LSROR).

Budowanie partnerstwa lokalnego jest istotnym krokiem w realizacji celów tej osi 

priorytetowej. Podmioty zainteresowane korzystaniem ze rodków finansowych tej osi 

powinny rozpocz  dzia ania informacyjne i promocyjne (konferencje, spotkania itd.). 

Dzia ania te powinny by  skierowane do ca ej lokalnej spo eczno ci, a nie ogranicza  si

jedynie do w skiej grupy zawodowej. Przede wszystkim powinny wi za  si  z 
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aktywizacj  podmiotów zwi zanych z rybactwem. Partnerstwo, które b dzie podstaw

dla powstania lokalnej grupy rybackiej opiera si  na porozumieniu i wspó dzia aniu kilku 

grup: osób aktywnych w szeroko poj tym sektorze rybackim, podmiotów publicznych 

(przede wszystkim gmin) oraz ró nych dobrowolnych zrzesze  aktywnych na danym 

obszarze. 

Nie ulega w tpliwo ci, e taka aktywizacja nie jest rzecz  prost . Bardzo trudno 

prze ama  mocno zakorzenione uprzedzenia czy niech  do zaanga owania si  w tego 

typu inicjatywy. Skuteczna aktywizacja lokalnych spo eczno ci jest jednak kluczem do 

sukcesu.  

Efektem budowania partnerstwa powinno by  utworzenie stowarzyszenia dzia aj cego  

z zastrze eniem zmian przewidzianych w projektowanej ustawie o wspieraniu 

zrównowa onego rozwoju sektora rybackiego z udzia em Europejskiego Funduszu 

Rybackiego), które b dzie ubiega  si  o status lokalnej grupy rybackiej. Wspomniane 

„zmodyfikowane” stowarzyszenie powinno by  reprezentacj  ca ej spo eczno ci obj tej

zasi giem jej dzia ania. „Zmodyfikowane” stowarzyszenie, które chce wykorzysta rodki 

osi priorytetowej 4, wdra aj c utworzon  przez siebie LSROR nie mo e reprezentowa

zamkni tego i nielicznego rodowiska. Im szersze jest jego „zaplecze”, im lepiej 

reprezentuje lokalne interesy, tym wi ksze s  jej szanse na to, e instytucja 

zarz dzaj ca nada jej status LGR i podpisze z ni  umow  na realizacj  LSROR. 

Stowarzyszenia ubiegaj ce si  o status LGR, zgodnie z nazw  powinny pozosta

jednak grupami „rybackimi”, czyli takimi, w których interesy sektora rybackiego pozostaj

najwa niejszym spoiwem, czynnikiem integruj cym. 
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Realizacj  osi 4 przedstawia poni szy schemat 

Aktywizacja lokalnych spo eczno ci: spotkania informacyjne, konferencje, budowanie partnerstwa

Powstaj „zmodyfikowane” stowarzyszenia, oparte na partnerstwie trójsektorowym (sektor publiczny,

spo eczny i prywatny)

Stowarzyszenia przygotowuj LSROR, bior c pod uwag wymogi okre lone w projektowanym

rozporz dzeniu ministra w a ciwego do spraw rybo ówstwa

„Zmodyfikowane” stowarzyszenia z ca ego kraju bior udzia w konkursie na wybór LGR,

przeprowadzonym przez instytucj zarz dzaj c

Instytucja zarz dzaj ca nadaje status lokalnej grupy rybackiej stowarzyszeniom, które w konkursie

uzyska y najwy sz liczb punktów. W konkursie oceniany b dzie w szczególno ci sk ad stowarzyszenia

oraz przygotowana przez stowarzyszenie LSROR. Planuje si przeprowadzenie dwóch konkursów. Liczba

grup, które zostan wybrane w konkursach jest ograniczona ( cznie ok. 30 LGR)

Wybrane LGR podpisuj z Instytucj Zarz dzaj c umow na realizacj LSROR, w której zostaje okre lona

mi dzy innymi kwota, do wysoko ci której mog by realizowane operacje w ramach LSROR

LGR wdra aj LSROR. LGR b d mog y tak e realizowa projekty zwi zane z wsparciem wspó pracy

mi dzyregionalnej i mi dzynarodowej z podobnymi grupami w innych krajach i regionach



6

LOKALNE GRUPY RYBACKIE – WYKONAWCY OSI 4 

Lokalna grupa rybacka jest podmiotem, który opracuje i b dzie realizowa  LSROR. LGR 

posiada  b dzie osobowo  prawn  – b dzie dzia a  na podstawie ustawy Prawo

o stowarzyszeniach, z zastrze eniem wyj tków przewidzianych  

w projektowanej ustawie o wspieraniu zrównowa onego rozwoju sektora rybackiego  

z udzia em Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Do wyj tków tych nale y zaliczy  nast puj ce zapisy: 

Cz onkami zwyczajnymi takiego stowarzyszenia b d  mog y zosta  osoby 

prawne i osoby fizyczne; 

Nadzór nad takim stowarzyszeniem b dzie nale a  do marsza ka województwa; 

 Stowarzyszenie takie b dzie mog o prowadzi  dzia alno  gospodarcz
s u c  realizacji LSROR i w zakresie okre lonym w statucie; 

 W strukturze takiego stowarzyszenia, prócz organów przewidzianych w ustawie 

Prawo o stowarzyszeniach, powinien funkcjonowa komitet, do którego 
wy cznej w a ciwo ci b dzie nale a  wybór operacji, które maj  by

realizowane w ramach LSROR. Co najmniej po ow  cz onków komitetu powinny 

stanowi  podmioty reprezentuj ce sektor niepubliczny. 

Stowarzyszenie ubiegaj ce si  o status LGR b dzie zrzesza  cz onków 

reprezentuj cych trzy sektory:  

sektor publiczny (gminy, powiaty, uczelnie wy sze itp.); 

sektor spo eczny (organizacje spo eczno zawodowe rybaków, hodowców, ryb  

i przetwórców produktów rybnych, stowarzyszenia, fundacje i inne dobrowolne 

zrzeszenia podmiotów zwi zanych z sektorem rybackim itp.); 

sektor prywatny (osoby fizyczne, przedsi biorstwa itp.). 
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Takie „zmodyfikowane” stowarzyszenie powinno zrzesza , co najmniej 15 cz onków,  

w tym, co najmniej jedn  gmin . Cz onkostwo gmin zwi zane jest z faktem, e LSROR 

b d  realizowane na konkretnych obszarach. W ramach wdra ania przez lokalne grupy 

rybackie lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich mo na b dzie realizowa

projekty tylko na obszarze tych gmin, które wchodz  w sk ad LGR. 

Dlaczego LGR s  takie wa ne?

Rola lokalnych grup rybackich jest trudna do przecenienia. To do LGR b dzie nale a a

selekcja projektów, o dofinansowanie, których b d  si  ubiega  beneficjenci. LGR 

b dzie wybiera a te projekty, które jej zdaniem w najlepszym stopniu b d  realizowa

LSROR, a zatem najlepiej wp yn  na rozwój danego obszaru pod k tem jego zwi zku

z sektorem rybackim. Opinia LGR jest tutaj decyduj ca. Wprawdzie planowane operacje 

b d  pó niej weryfikowane przez samorz d województwa, pe ni cy rol  instytucji 

po rednicz cej dla wdra ania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 – 2013, ale b dzie on 

dokonywa  ich weryfikacji przede wszystkim pod k tem ich zgodno ci z prawem 

wspólnotowym i krajowym. Dzi ki instrumentom przewidzianym w osi priorytetowej 4, to 

lokalne spo eczno ci uzyskaj  realn  mo liwo  decydowania o tym, co jest 

najwa niejsze dla rozwoju konkretnego obszaru.  

Gdzie mog  powsta  LGR? 

Pomoc w ramach osi 4 przeznaczona jest na rozwój obszarów zale nych od rybactwa. 

To na tych obszarach powinny powstawa  i dzia a  LGR. Obszary, na których 

potencjalnie mog yby powsta  LGR i na których mog yby by  realizowane LSROR 

przedstawia poni sza mapka. Ostatecznie jednak zasi g terytorialny LGR zale e
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b dzie od samych zainteresowanych – podmiotów tworz cych stowarzyszenia, 

ubiegaj ce si  o status LGR. 

Dzia alno  rybacka w Polsce prowadzona jest g ownie w województwach nadmorskich. 

Nie ulega w tpliwo ci, e te obszary s  bardzo silnie zwi zane z tym sektorem. Jednak 

nie s  to jedyne tereny zwi zane z dzia alno ci  ryback . Obszary, w których 

prowadzone jest rybactwo ródl dowe, chów i hodowla ryb czy turystyka rybacka nie 

b d  pozbawione mo liwo ci ubiegania si  o pomoc w ramach osi priorytetowej 4. 
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Dlatego kluczowym dla wyboru stowarzyszenia, które otrzyma status LGR i b dzie

realizowa  LSROR powinien by  nie tyle fakt geograficznego po o enia, co raczej wp yw 

rybactwa na dany region. Stowarzyszenia, które lepiej taki zwi zek wyka  oraz stworz

dobr  i spójn  LSROR, uzyskaj  status LGR i zostan  wybrane do realizacji stworzonej 

przez siebie strategii. 

Podstawowe kryteria wyboru LGR do realizacji LSROR: 

 obszar obj ty LSROR musi by  spójny pod wzgl dem geograficznym, 

ekonomicznym i spo ecznym; 

 ca kowita liczba ludno ci zamieszkuj ca gminy wchodz ce w sk ad 

stowarzyszenia ubiegaj cego si  o status LGR powinna mie ci  si  w przedziale 

do 100 tys. mieszka ców;

 na danym obszarze prowadzona jest lub by a tradycyjna dzia alno  zwi zana  

z sektorem rybackim; 

 z sektorem rybackim zwi zana jest du a cz  ludno ci; 

 stowarzyszenie ubiegaj ce si  o status LGR przedstawi o LSROR, zawieraj c

trafn  analiz  lokalnych uwarunkowa  oraz adekwatne do tych uwarunkowa

pomys y dotycz ce rozwoju ca ego obszaru. Operacje planowane w ramach 

realizacji LSROR maj  charakter innowacyjny i zintegrowany. 

Dok adne kryteria wyboru LGR zostan  zawarte w projektowanym rozporz dzeniu 

ministra w a ciwego do spraw rybo ówstwa. 
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Wybór LGR do realizacji LSROR 

Przewiduje si  utworzenie docelowo ok. 30 lokalnych grup rybackich do realizacji 

LSROR. Wybór odb dzie si  w dwóch konkursach. 

Etap 1.
Najpó niej 1 rok od oficjalnej akceptacji PO RYBY 2007-2013 przez Komisj

Europejsk . W drodze pierwszego konkursu wy onionych zostanie oko o 12 

lokalnych grup rybackich.  

Etap 2.
Dwa lata od pierwszego konkursu wybrana zostanie pozosta a liczba (oko o18) 

lokalnych grup rybackich. 

Stowarzyszenia ubiegaj ce si  o status LGR, które nie zostan  wybrane w pierwszym 

konkursie, b d  mog y wystartowa  w drugim. Okres pomi dzy I a II etapem mo e

zosta  przez nie wykorzystany na ulepszenie LSROR. 

Stowarzyszenia ubiegaj ce si  o status LGR, które nie zosta y wybrane (w pierwszym 

lub drugim konkursie) b d  mog y ubiega  si  o zwrot kosztów zwi zanych  

z opracowaniem LSROR, pod warunkiem, e otrzymaj  odpowiednie wysokie oceny  

w ramach wspomnianych konkursów.  
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LOKALNE STRATEGIE ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH 
– G ÓWNE NARZ DZIA REALIZACJI OSI 4 

LSROR jest dokumentem, który opracowuje stowarzyszenie ubiegaj ce si  o status 

lokalnej grupy rybackiej. Zawiera wizj  rozwoju obszaru, na którym dzia a  b dzie LGR 

– czyli obszaru gmin, które s  cz onkami stowarzyszenia ubiegaj cego si  o status LGR 

- pod k tem jego zwi zku z rybactwem. Dobra LSROR jest podstaw  korzystania ze 

rodków w ramach osi priorytetowej 4, dlatego w interesie ka dego stowarzyszenia, 

które we mie udzia  w konkursie na wybór LGR le y to, by by a ona jak najlepsza. 

LSROR b d  oceniane przez instytucj  zarz dzaj c  – tylko te stowarzyszenia, które 

opracuj  najlepiej ocenione strategie b d  mog y je realizowa .

LSROR jest tak e wa na dla ka dego, który chce korzysta  ze rodków osi 4. B dzie 

podstaw , w ramach, której b d  realizowane poszczególne operacje beneficjentów  

(np.: gmin, rybaków, hodowców, przetwórców, przedsi biorców itd.). Operacje sk adane 

do LGR musz  by  zgodne z t  strategi , albo – mówi c ci lej – musz  j  realizowa ,

wprowadzaj c w ycie przewidziane tam cele. Ocena tej spójno ci nale e  b dzie do 

LGR, a dok adniej do specjalnego komitetu dzia aj cego w strukturze tej grupy. 
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Zakres LSROR: 

 opis sektora rybackiego na obszarze obj tym LSROR; wskazanie liczby osób 

aktualnie zatrudnionych w rybactwie, tradycji rybackich itd.; 

 diagnoza problemów danego obszaru (analiza SWOT), w tym opis sytuacji 

ekonomicznej i spo ecznej, ze szczególnym uwzgl dnieniem sektora rybackiego; 

 wskazanie szczególnych warunków, definiuj cych dany obszar, uznany za 

zale ny od rybactwa; 

 opis LGR i jej cz onków;  

 opis struktur decyzyjnych, kontrolnych oraz przep ywów finansowych w ramach 

LGR;

 wskazanie zakresu dzia a  do realizacji dla danego obszaru, z osi 4 PO RYBY 

2007-2013 oraz planowane rodki finansowe na ich realizacj , dla ka dego roku 

okresu programowania; 

 opis kryteriów, wed ug których b d  oceniane operacje wdra ane w ramach 

LSROR

 wskazanie potencjalnych operacji, które mog yby by  zrealizowane w ramach 

LSROR;

 wskazanie czy dana grupa lub jej cz onkowie posiadaj  do wiadczenie we 

wdra aniu podobnych strategii (np. w ramach programu LEADER); 
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JAKIE OPERACJE B DZIE MO NA PRZEPROWADZI  W RAMACH 
WDRA ANIA LSROR? 

W ramach osi priorytetowej 4 realizowane mog  by  ró norodne operacje, które wpisuj

si  w LSROR. Celem tej osi ma by  ograniczenie zmniejszania si  znaczenia sektora 

rybackiego, odbudowa obszarów dotkni tych zmianami w sektorze, poprawa jako ci 

ycia w spo eczno ciach rybackich i dywersyfikacja zatrudnienia. Jak wida  cele tej osi 

priorytetowej zosta y okre lone bardzo szeroko, zatem w ramach realizacji LSROR 

b dzie mo liwe finansowanie ró norodnych operacji, które maj  doprowadzi  do 

poprawienia poziomu ycia ludno ci zamieszkuj cej na obszarach obj tych LSROR. 

Szczegó owe wymagania dotycz ce operacji zostan  okre lone w rozporz dzeniu 

ministra w a ciwego do spraw rybo ówstwa. 

Operacje te mog  obejmowa :

 Inwestycje zmierzaj ce do wzmocnienie konkurencyjno ci obszarów, na których 

b dzie realizowana LSROR, 

 Restrukturyzacj  i reorientacj  dzia alno ci gospodarczej na danym obszarze, 

propagowanie ekoturystyki, 

 Inwestycje zmierzaj ce do zró nicowania zatrudnienia na obszarze obj tym

realizacj  LSROR w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem 

rybactwa, 

 Inwestycje zmierzaj ce do podniesienia warto ci produktów rybactwa, 

 Wspieranie infrastruktury turystycznej i zwi zanej z drobnym rybactwem oraz 

us ug na rzecz ma ych spo eczno ci rybackich, 

 Inwestycje ukierunkowane na ochron rodowiska, w celu utrzymania 

atrakcyjno ci obszaru obj tego realizacj  LSROR, 
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 Inwestycje maj ce na celu regeneracj  i rozwój miejscowo ci, gdzie prowadzi si

dzia alno  nale c  do sektora rybactwa, 

 Inwestycje zmierzaj ce do przywrócenia potencja u produkcyjnego sektora 

rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku kl ski ywio owej lub 

przemys owej, 

 Promowanie wspó pracy mi dzyregionalnej i mi dzynarodowej pomi dzy

poszczególnymi LGR, 

 Nabywanie umiej tno ci i u atwienie opracowania oraz realizacji LSROR. 

W ramach wdra ania LSROR mo liwe jest wykorzystanie wspó finansowania  

z niektórych innych rodków z osi priorytetowych 1, 2 i 3 zgodnie z postanowieniami 

rozporz dzenia Rady (WE) nr 1198/2006. Operacje te nie mog  jednak dotyczy

trwa ego lub tymczasowego zaprzestania dzia alno ci po owowej. Do wsparcia 

udzielanego dla operacji odpowiadaj cym rodkom z osi 1, 2 i 3 zastosowane maj

warunki i stawki udzia u na operacje okre lone dla tych osi. 
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JAK B DZIE WYGLADA  WDRA ANIE LSROR PRZEZ LGR? 

Wdra anie LSROR przedstawia poni szy schemat: 

Beneficjenci (podmioty dzia aj ce na terenie obj tym LSROR i chc ce zrealizowa na nim okre lone

operacje) zg aszaj projekt swojej operacji do LGR wybranej w konkursie przez Instytucj Zarz dzaj c

LGR ocenia projektowan operacj pod k tem jej zgodno ci z LSROR.

Po pozytywnej weryfikacji, LGR przekazuje projekt operacji do samorz du wojewódzkiego, który

weryfikuje operacj pod wzgl dem jej zgodno ci z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym.

Po pozytywnej ocenie samorz d województwa podpisuje umow z beneficjentem.

Beneficjent realizuje operacj .

Samorz d województwa przeprowadza kontrol dotycz c realizacji operacji.

Po pozytywnej kontroli realizacji operacji, której dotyczy a umowa, samorz d województwa przekazuje

do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o p atno .
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ROLA INSTYTUCJI PO REDNICZ CEJ
(SAMORZ DU WOJEWÓDZTWA) 

Samorz d województwa b dzie odgrywa  istotn  rol  w zwi zku z wdra aniem osi 4 PO 

RYBY 2007-2013. Lokalne grupy rybackie b d  obj te nadzorem marsza ka – nadzór 

ten b dzie obejmowa  te instrumenty, które s  przewidziane w ustawie Prawo  

o stowarzyszeniach. Urz dy marsza kowskie b d  równie  bra y udzia  w weryfikacji 

projektów operacji, przes anych im przez LGR. W wypadku, gdyby lokalna grupa 

rybacka dzia a a na terenie wi cej ni  jednego województwa, w a ciwy b dzie ten 

samorz d wojewódzki, na terenie, którego znajdowa  si  b dzie siedziba LGR. Wa nym 

zadaniem samorz du województwa jest równie  prowadzenie dzia alno ci informacyjnej 

i promocyjnej po wi conej osi priorytetowej 4. 

rodki na sfinansowanie struktur administracyjnych, powsta ych w celu wdra ania osi 

priorytetowej 4 oraz na realizacj  przekazanych zada  pochodzi  b d  w ca o ci  

z pomocy technicznej PO RYBY 2007-2013. W zwi zku z pe nieniem przez samorz d

województwa roli instytucji po rednicz cej, przewiduje si  utworzenie w 2009 roku 30 

etatów finansowanych ze rodków pomocy technicznej Programu Operacyjnego 

„Zrównowa ony rozwój sektora rybo ówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007 – 

2013”. 
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O  PRIORYTETOWA 4 PO RYBY 2007-2013 A PODEJ CIE LEADER W 
RAMACH PROW 2007-2013.

Cele omawianej osi 4 PO RYBY 2007 - 2013 s  zbli one do tych, jakie zak ada  

o  4 LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 

Dlatego, z jednej strony istotne b dzie wykorzystanie do wiadczenia lokalnych grup 

dzia ania dzia aj cych w ramach wspomnianego programu. Z drugiej za , konieczne jest 

wyra ne okre lenie linii demarkacyjnej mi dzy programami. Lokalne grupy dzia ania 

b d  mog y ubiega  si  o status lokalnych grup rybackich, o ile spe ni  wszystkie 

wymagania prawne przewidziane dla lokalnych grup rybackich w szczególno ci 

dotycz ce formy prawnej oraz funkcjonowania komitetu, którego zadaniem b dzie wybór 

operacji w ramach wdra ania lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich. Wynika to  

z odmiennej specyfiki obu programów. O  priorytetowa 4 PO RYBY 2007 – 2013 

adresowana jest do spo eczno ci rybackich, tymczasem LEADER zwi zany jest  

z rozwojem obszarów wiejskich. 


