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Szanowni Państwo

	 Odnowę	wsi	obserwujemy	w	Polsce	od	kilku	
lat.	 Integracja	 z	 Unią	 Europejską	 odegrała	
znaczącą	 rolę	 w	 przyspieszeniu	 procesów	
rozwoju	obszarów	wiejskich.	
	 Program	 odnowa	 wsi	 -	 zakładając	
włączanie	 jej	 mieszkańców	 do	 tworzenia	
programów	odnowy	-	pobudza	jednocześnie	
ich	 aktywność.	 To	 ważna	 inicjatywa,	 bo	
to	 właśnie	 wciąż	 zbyt	 mała	 aktywność	
społeczna	mieszkańców	 jest	 jedną	z	barier	
rozwoju	wsi.	
	 43%	 ludności	 Wielkopolski	 zamieszkuje	
obszary	 wiejskie.	 Zarząd	 Województwa	
przykłada	 znaczącą	 wagę	 do	 realizacji	
programów	 służących	 rozwojowi	 obszarów	
wiejskich,	 jako	 miejsca	 pracy	 i	 życia	 tak	
wielu	Wielkopolan.	 Działania	Województwa	
koncentrują	 się	 nie	 tylko	 na	 polityce	 rolnej,	

ale	także	na	wspieraniu	rozwoju	obszarów	wiejskich	w	szerszym	ujęciu.	
	 Odnowa	 wsi	 jest	 jednym	 ze	 sposobów	 osiągania	 celów	 rozwojowych,	
rozumianych	nie	tylko	w	kontekście	poprawy	jakości	infrastruktury.	To	także	poprawa	
jakości	 życia	 na	 obszarach	 wiejskich.	 Ta	 możliwa	 jest	 wtedy,	 gdy	 angażuje	 jak	
największą	grupę	mieszkańców	wsi,	we	wszystkich	aspektach	jej	życia.	
	 Zauważamy	rosnące	zainteresowanie	odnową	wsi	w	Wielkopolsce	–	w	imponującej	
ilości	wniosków	złożonych	na	konkurs	w	kolejnym	okresie	programowania.	 Istotny	
jest	 również	 fakt,	 że	nie	 tylko	gminy	 i	 ich	 instytucje	 kultury,	 ale	 także	organizacje	
pożytku	publicznego	i	związki	wyznaniowe	są	wnioskodawcami	„Odnowy	i	rozwoju	
wsi”.	Mieszkańcy	obszarów	wiejskich	są	także	inicjatorami	uruchomienia	programu	
odnowy	wsi,	który	będzie	finansowany	ze	środków	województwa.	
	 Odnowa	wsi	 to	nie	tylko	 jeszcze	piękniejsze	wioski,	 to	 także	bardziej	aktywni	
i	zadowoleni	mieszkańcy,	którzy	mają	wpływ	na	rozwój	swego	miejsca	na	ziemi.	
Jestem	przekonany,	że	zawarte	w	tej	książce	-	a	sprawdzone	w	innych	miejscach	
Polski	 i	 Wielkopolski	 -	 rozwiązania	 i	 sposoby	 działania,	 pomogą	 wszystkim	 tym,	
którzy	są	na	początku	drogi	w	dziele	odnowy	wsi.	

Marek	Woźniak	
Marszałek	Województwa	Wielkopolskiego	
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1.  y  na wsi 

Wprowadzenie w specyfik  wiejskiego ycia, czynniki obrazuj ce jako  ycia 
w rodowisku wiejskim, spo eczne inicjatywy, kompetencje i klimat dla 
aktywno ci 

 

Wie  – to bogactwo wielu warto ci, 
niedost pnych dla mieszka ców miast. 
Niektórych z tych warto ci nie wida , a 
jednak wiele osób gotowych jest za nie 
zap aci : cisza, piew ptaków, zapach 
zió , aromat chleba pieczonego w 
domowym piecu. Jedni lubi  krajobraz, 
inni ceni  charakterystyczne rysy 
architektury wiejskiej, s  te  amatorzy 
ludowej sztuki albo ludowej m dro ci.  

ycie na wsi to tak e przywilej 
posiadania „w asnej” ziemi, w asnego domu i gospodarstwa. „So tys na 
zagrodzie równy wojewodzie” – mawiano niegdy . W asno  – to tak e 
odpowiedzialno . Mieszka cy wsi bardziej ni  mieszka cy miast czuj  si  
odpowiedzialni za miejsce, które do nich nale y, o które trzeba dba . Tym 
samym dbaj  o wspóln  dla nas wszystkich ziemi , nasze wspólne dobro. 
Nie mo emy te  zapomina  o zdrowiu: ywno ci, ruchu na wie ym 
powietrzu, zdrowych mi dzyludzkich relacjach, zdrowej zabawie – to 
wszystko bez wsi nie mo e nabra  w a ciwego znaczenia. Wie  ród em 
zdrowia? Zdrowym miejscem do ycia? Mo na i tak na wie  spogl da . 

Ale chyba nie ma w tpliwo ci, e podstawow  rol  wsi jest zapewnienie 
bezpiecznych i stabilnych dostaw dobrej ywno ci, która ma wysok  jako  
i… jest konkurencyjna, czyli tania i atwo dost pna. Mimo, e niewielka 
cz  wiejskiej populacji czerpie dochody z takiej dzia alno ci, jest to 
strategicznie wa na dziedzina wiejskiej gospodarki.  

Z drugiej strony Europa zmaga si  z nierówno ci  w jako ci ycia, która 
dotyczy w szczególno ci mieszka ców obszarów wiejskich. Nawet je li nie 
odnosi si  to do wszystkich, to jednak w pobudzaniu wielofunkcyjnego 
rozwoju, w szczególno ci poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw 
partnerskich, opartych na aktywnych liderach i zaufaniu spo ecznym – 
upatruje si  szans na  trwa  popraw  jako ci ycia na wsi. 

O wiejskim yciu mo na przeczyta  w raportach i programach: 
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Raport o Rozwoju Spo ecznym 2000 – Rozwój obszarów wiejskich1  

 

Raport przedstawia problemy i perspektywy rozwoju terenów wiejskich 
z punktu widzenia koncepcji rozwoju cz owieka. Skupiaj c si  na cz owieku, 
raport zwraca uwag  na sprawiedliwy podzia  dochodu narodowego tak, 
aby ka dy mia  odpowiedni dost p do edukacji, us ug zdrowotnych oraz 
rodków finansowych pozwalaj cych na zapewnienie odpowiedniego 

standardu ycia. Rozwój cz owieka wymaga wolno ci politycznej, 
zapewnienia przestrzegania praw cz owieka oraz aktywnego partnerstwa 
mi dzy spo ecze stwem i w adzami kraju, a tak e dzia a  maj cych na celu 
ochron  rodowiska i zgodny z tym rodowiskiem rozwój gospodarczy. Pod 
tym wzgl dem obszary wiejskie maj  szczególn  sytuacj . Raport 
podkre la fakt, e przysz o  Polski zwi zana jest ze zdolno ci  w czenia 
obszarów wiejskich w g ówny nurt rozwoju kraju. Modernizacja i 
restrukturyzacja rolnictwa stanowi  g ówne wyzwanie dla Polski, ale 
niezmiernie wa nym czynnikiem jest tak e poprawa dost pu do edukacji 
oraz zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej dla mieszka ców wsi. 
Niezb dne jest równie  wzmocnienie udzia u ca ej spo eczno ci w 
podejmowaniu lokalnych decyzji, m.in. poprzez wspieranie rozwoju 
wspó pracy mi dzy samorz dem lokalnym i organizacjami spo ecznymi. 

Jak wynika z raportu, Polska w zasadzie dzieli si  na dwie: mamy 
miejsk  Polsk , uczestnicz c  w zdobyczach cywilizacji i przemian, i 
Polsk  wiejsk , która ma ni szy wska nik rozwoju, o którym decyduje 
d ugo  ycia, poziom wykszta cenia, umiej tno ci pisania i czytania oraz 
poziom dochodów.  

W raporcie wskazuje si  na cztery kierunki dzia ania, skierowane na:  

przekszta cenia w rolnictwie,  

edukacj  wiejskiej ludno ci,  

rozwój infrastruktury spo ecznej i technicznej  

oraz  

budowanie spo ecze stwa obywatelskiego.  

 

Raport podkre la przy tym problem edukacji jako najbardziej istotny dla 
przemian. Szczególny nacisk k adzie si  tak e na zdolno  do 
samoorganizacji i kszta cenie lokalnych liderów.  

                                                 

1 Opracowanie: UNDP – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju, 2004. 
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Raport „W trosce o prac ” (UNDP, 2004) 

 

Problemy pracy rolników polegaj  przede wszystkim na niskiej 
produktywno ci pracy w porównaniu do innych sektorów gospodarki i w 
porównaniu z rolnictwem innych krajów europejskich, co powoduje, i  
poziom dochodów wi kszo ci rolników jest niski.  

Szanse zatrudnienia w pobli u miejsca zamieszkania ludno ci 
bezrolnej, mieszkaj cej na wsi s  ograniczone. Rozwi zaniem problemów 
pracy jest wielofunkcyjny rozwój wsi, który pozwoli by na utworzenie miejsc 
pracy w agroturystyce, produkcji ywno ci wysokiej jako ci, produkcji 
ywno ci ekologicznej, produkcji energii z niekonwencjonalnych róde  czy 

przez rozwijanie spo ecznych funkcji wsi, takich jak kultywacja krajobrazu, 
ochrona rodowiska i wiele innych. Istotnym ród em miejsc pracy mog yby 
by  us ugi oko oprzemys owe i oko orolnicze oraz handel na terenach 
wiejskich.  

Ludno  wiejska napotyka na trudne do pokonania bariery  
w dost pie do rynku pracy:  

bariera przestrzenna, zwi zana z lokalizacj  miejsc pracy g ównie w 
du ych aglomeracjach miejskich – dost p do tych miejsc pracy 
uwarunkowany jest w wielu przypadkach mo liwo ciami transportu, 

wysoki koszt zamieszkiwania w mie cie,  

niski poziom i niekorzystna struktura wykszta cenia ludno ci wiejskiej, 
niedostosowane do potrzeb rynku pracy, 

sfera mentalna ludno ci wiejskiej – sk onno  do zmiany miejsca 
zamieszkania, zawodu, podj cie ryzyka nowej przedsi biorczo ci jest 
raczej niska. 

 

Rozwój miejsc pracy na obszarach wiejskich zale y nie tylko od 
inwestycji, edukacji czy rozwoju infrastruktury technicznej. Ludno  wiejska 
potrzebuje równie  tego, co nazywamy kapita em spo ecznym: dobrych 
wewn trznych relacji i wspó dzia ania. Wsi potrzebny jest rozwój kapita u 
spo ecznego, odbudowuj cy si  oddolnie, w oparciu o do wiadczenia i 
widoczne przyk ady. 

Jak czytamy w kolejnych opracowaniach, istnieje ró nica mi dzy 
zasobami spo ecznymi (potencja em, na który sk adaj  si  wiedza, 
umiej tno ci i wi zi oparte na zaufaniu), a kapita em spo ecznym, czyli 
anga owaniem tych zasobów i mobilizowaniem owego potencja u w 
dzia anie i wprowadzanie konkretnych zmian. 
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Kapita  spo eczny. Ekonomia spo eczna (ISP2, 2007) 

 

Raport wskazuje na to, e istotn  kwesti  dla obszarów wiejskich jest 
budowanie, wzmacnianie kapita u spo ecznego, który nie jest w dobrym 
stanie, mi dzy innymi z powodu kryzysu zaufania.  

Jak pisze w raporcie Barbara Fedyszak-Radziejowska, klimat 
nieufno ci, z którym przez dziesi tki lat musieli sobie radzi  mieszka cy 
wsi, g ównie rolnicy, b d cy konsekwencj  polityki „represyjnej tolerancji” 
prowadzonej przez w adze PRL przeciwko tradycyjnym normom i 
warto ciom ch opskim, prywatnej w asno ci ziemi, rynkowym 
mechanizmom oraz przeciwko ch opskim elitom – nie sprzyja  budowaniu 
spo ecznego kapita u. 

Do budowy kapita u spo ecznego – pisze Barbara Fedyszak-Radziejowska 
– potrzebna jest wspólnota akceptuj ca takie warto ci jak: wzajemne 
zaufanie, wspó praca, dzia ania na rzecz innych. Tworzeniu i 
przekazywaniu tych warto ci s u : tradycja, religia i obyczaje. 

Autorka wskazuje konieczno  mobilizowania zasobów spo ecznych, co 
przyczynia si  do tworzenia kapita u spo ecznego. Zasoby spo eczne 
obejmuj  to wszystko, co pozostaje w dyspozycji jednostki lub grupy, kapita   
za , to zasoby uruchomione i wykorzystywane w konkretnych dzia aniach 
przez jednostki i grupy. Zasoby staj  si  kapita em, gdy jest na nie popyt, 
gdy uruchamiane s  w dzia aniach i przynosz  efekty (zysk). Istnieje zatem 
potrzeba tworzenia nowych form organizacyjnych i nowych struktur 
formalnych, które mog yby wykorzysta  inicjatyw  mieszka ców i da  im 
poczucie realnego dzia ania. 

 

Kapita  spo eczny pozwala na wspólne podejmowanie dzia a , a tak e 
wzmaga poczucie wspólnoty i poczucie wp ywu na zmiany, które si  
dokonuj .  

 

 

                                                 

2 ISP: Instytut Spraw Publicznych 

8

Na wsi odnowa – nowa perspektywa



Na wsi odnowa – nowa perspektywa 
 

 
 
 

2008 

Raport o Rozwoju Spo ecznym  Polska 2007 – Edukacja dla pracy3  

 

Osoby dobrze wykszta cone z regu y odnosz  korzy ci w postaci 
zatrudnienia i uzyskiwania odpowiednich zarobków, przedsi biorstwa za  
mog  dzi ki nim osi ga  zwi kszon  rentowno . Pozytywnym skutkiem 
zwi kszenia potencja u edukacyjnego ludno ci powinny by  wy sze 
mo liwo ci rozwoju gospodarczego i wy szy poziom spójno ci spo ecznej. 
Drog  wiod c  ku obu tym celom jest przede wszystkim pozyskanie pracy 
lub podj cie dzia alno ci gospodarczej. 

 

KILKA DANYCH STATYSTYCZNYCH 

Udzia  dzieci w wieku 3–6 lat ucz szczaj cych do przedszkoli wynosi  
55,6%, w tym w mie cie 70,4%, a na wsi tylko 37,2% (GUS 2006). Zatem 
ju  w wieku przedszkolnym mo liwo ci korzystania z zaj  edukacyjnych s  
zró nicowane w ró nych rodowiskach i regionach kraju. To pó niej wp ywa 
na szanse kontynuowania kszta cenia, a jeszcze pó niej na uzyskanie 
pracy i jej charakter. Ró nicuje zarówno cie ki edukacyjne, jak i 
zawodowe. 

 

RÓ NICA POMI DZY KORZYSTANIEM Z EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W 

POLSCE I W WI KSZO CI KRAJÓW EUROPEJSKICH JEST BARDZO DU A. W 
2001/2002R. UDZIA  4-LATKÓW W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I SZKOLNEJ 

WYNOSI  100% WE W OSZECH, HISZPANII, FRANCJI, BELGII, PO OK. 
90% – NA W GRZECH, W NIEMCZECH I W CZECHACH, OK. 52% NA 

LITWIE, 64% W RUMUNII, 44% W FINLANDII, A TYLKO 32% W POLSCE. 

 

W Ministerstwie Edukacji Narodowej zosta  przygotowany projekt 
Strategii Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2007–2013, 
którego g ównymi celami s  m.in.:  

upowszechnienie edukacji przedszkolnej,  

poprawa jako ci procesu kszta cenia  

oraz  

aktywizacja rodowisk wiejskich do podejmowania dzia a  o 
charakterze edukacyjnym, spo ecznym i kulturalnym.  

 

                                                 

3 Opracowanie: UNDP, 2007 
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Na szczególn  uwag  zas uguj  dzia ania zwi zane z 
upowszechnieniem edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich, bowiem 
zaniedbania s  tu szczególnie widoczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za: Raport o Rozwoju Spo ecznym  Polska 2007 – Edukacja dla pracy 

 

Wnioski i rekomendacje 

W du ej mierze szanse na prac  zale  od wykszta cenia. Obok 
przygotowania do wykonywania konkretnego zawodu, wa ne jest opanowanie 
umiej tno ci ogólnych. Bez takich umiej tno ci – kompetencji kluczowych – 
trudno dzi  efektywnie pracowa , a zatem trudno znale  prac  i j  utrzyma . 
Niektóre z tych umiej tno ci s  cechami szczególnie poszukiwanymi na rynku 
pracy: umiej tno ci informatyczne (coraz bardziej zaawansowane), 
komunikacyjne (porozumiewania si , w tym tak e w j zykach obcych), czy 
zdolno  do pracy zespo owej.  Tak e niezwykle istotne s  inne kompetencje, 
np. umiej tno  uczenia si , krytyczne my lenie, a tak e rozumienie, 
wykorzystywanie i tworzenie informacji. 

 

Komisja Europejska za kompetencje kluczowe uzna a: 

porozumiewanie si  w j zyku ojczystym, 
porozumiewanie si  w j zykach obcych, 
kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-
techniczne, 
kompetencje informatyczne, 
zdolno  uczenia si , 
kompetencje interpersonalne, mi dzykulturowe, spo eczne oraz 
kompetencje obywatelskie, 
ekspresja kulturalna . 
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Bior c pod uwag  skal  i struktur  bezrobocia oraz nieaktywno ci 
zawodowej istnieje potrzeba wyra niejszego ukierunkowania kszta cenia na 
osoby z wi kszymi deficytami kwalifikacyjnymi i znajduj cymi si  w 
trudniejszym po o eniu na rynku pracy.  

Cz sto kszta cenie musi by  bardziej dog bne i d ugotrwa e. Wymaga 
te  wielostronnego diagnozowania potrzeb osób podlegaj cych kszta ceniu. 
Nie mo na go ogranicza  do dostarczania gotowego zestawu wiedzy oraz 
umiej tno ci zawodowych i ogólnych, musi równie  pobudza  motywacj  
kszta c cych si  do aktywno ci edukacyjnej i zawodowej. Oznacza to, e 
rosn  potrzeby zwi zane z kszta ceniem ustawicznym, czyli konieczno ci  
uczenia si  doros ych. 

Trzeba skupi  wysi ki nie tylko na u atwieniu kszta cenia, ale i 
wytworzenia u ludzi potrzeby szkoleniowej. Dotyczy to w szczególno ci: 
osób o niskich kwalifikacjach, osób starzej cych si  (pocz wszy od osób w 
wieku 40–49 lat, o stosunkowo niskich parametrach edukacyjnych) tak, by 
wspomóc ich utrzymanie si  na rynku pracy, osób mieszkaj cych na 
obszarach wiejskich, zwi zanych z rolnictwem, czy wreszcie – 
mieszka ców regionów, gdzie jako  kapita u ludzkiego jest niska, co 
utrudnia prze amanie barier rozwojowych (w cz ci pokrywa si  to z 
terenami zdominowanymi przez wie ). 

Kszta ceniem ustawicznym cz ciej s  obj te osoby wiadome swoich 
potrzeb edukacyjnych, dysponuj ce w asnymi rodkami finansowymi i 
umiej ce si gn  do rodków publicznych. Jednak prawdziwym 
wyzwaniem jest u wiadomienie osobom, które nie uzupe niaj  kwalifikacji i 
nie korzystaj  z kszta cenia ustawicznego, konsekwencji takiej postawy.  

Mo na stwierdzi , e bez nowych lub zaktualizowanych kwalifikacji, bez 
wysi ku zwi zanego z ich zdobywaniem, osoby te nara aj  si  na 
zagro enie pozostawaniem poza rynkiem pracy, a w konsekwencji – 
zagro enie wykluczeniem spo ecznym. 

 

O spo ecznej inicjatywie, kompetencjach i klimacie dla aktywno ci 

 

W ród przyczyn utrudniaj cych aktywno  spo eczn  mieszka ców i 
podejmowanie konkretnych dzia a  przez mieszka ców wsi dostrzegamy 
nast puj ce czynniki: 

zakorzenione poczucie bezradno ci i ograniczone zaufanie do    
funkcjonuj cych instytucji, 
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utrudniony dost p do informacji, wynikaj cy zarówno z ogranicze  
transportowych, jak i s abszych mo liwo ci komunikacji za pomoc  
nowoczesnych urz dze  technicznych, 

ograniczone umiej tno ci organizowania si  i prowadzenia 
dzia alno ci,  

niewystarczaj ce kompetencje w zakresie organizacji i zarz dzania, w 
tym budowania strategii oraz realizacji projektów,   

 niewystarczaj ca wiedza o mo liwo ciach pozyskiwania rodków na 
wsparcie prowadzonej dzia alno ci, o ród ach wsparcia i zasadach 
przygotowywania wniosków na realizacj  projektów, 

ograniczona znajomo  dobrych praktyk, w tym z zagranicy. 

 

Tworzenie dogodnego klimatu dla inicjatyw spo ecznych mo e obejmowa  
ró ne aspekty: 

edukacj  obywatelsk  – jakkolwiek j  rozumiemy, jest ona niezb dna 
nie tylko w odniesieniu do dzieci i m odzie y, ale tak e wobec ca ej 
spo eczno ci,  

informacje, szkolenia i doradztwo – aktywno  spo eczna wymaga 
kultury prawnej, sprawno ci administracyjnej, znajomo ci regu  
zarz dzania i skutecznej komunikacji,  

bezpo redni  „opiek ", sprawowan  na przyk ad przez lokaln  
organizacj  lub wyznaczonego urz dnika, co mo e u atwi  
podejmowanie inicjatyw,   

wprowadzenie systemu zach t, wyró nie  i nagród – to warunek 
kszta towania aktywnych postaw,  

anga owanie ludzi z autorytetem oraz rodków przekazu do  
popularyzowania aktywno ci spo ecznej – to wa ny sygna  dla ka dego 
mieszka ca,  

u atwianie wymiany do wiadcze  i promowanie dobrych praktyk. 

Istot  skutecznych zmian jest partnerstwo w dzia aniach na rzecz 
rozwoju, w klimacie dialogu i wspó decydowania o rodowisku, w którym 
cz owiek funkcjonuje, tworzy, uczy si , pracuje i odpoczywa. Droga do 
partnerstwa wiedzie poprzez dialog i zaanga owanie w konkretne 
przedsi wzi cia. 
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2. Cz owiek, natura, tradycja  

Warto ci ycia wiejskiego i znaczenie lokalnej spo eczno ci  jako klucz do 
zrozumienia idei odnowy wsi. 

 

Wie  jest prawdziw  ostoj  tradycji i 
kultury – to tu jest ród o obyczaju, tu 
yj  legendy w magicznych 

opowie ciach wiejskich gaw dziarzy, 
tworz  si  w pokoleniowej sztafecie 
kolejne odmiany odwiecznych wzorów 
ornamentów, d wi ków muzyki, 
tanecznych pl sów i przytupów.  

Je li gdzie  jeszcze cz owiek czuje 
wi  z przyrod , której jest cz ci  – to 
w a nie tu, na wsi. Ptaki nadal 
obwieszczaj  nadej cie pór roku, barwy 
natury zmieniaj  si  wraz z cyklem 
narodzin i obumierania wiata przyrody, 
niedostrzegalnym niemal w miastach. 
Wie  jest dla nas wszystkich ród em 
powietrza, wody, spokoju, naturalnym 
rodowiskiem, którego cz owiek 

potrzebuje dla zachowania zdrowia i 
odzyskania si . Czy mo na nie 
dostrzega  tego bogactwa?  

 

Jak je ogarn , nazwa , skoro ma by  przez nas chronione, 
piel gnowane i wzbogacane? Znajdujemy na takie pytanie odpowiedzi tyle, 
ile jest wiosek. Spróbujmy cho  kilka takich rzeczy nazwa : 

 

natura – a na ni  sk adaj  si  ro liny, od le nego podszytu i traw, poprzez 
zio a, krzewy, ma e i wiotkie drzewa a  po pot ne d browy, a do 
tego miliony niedostrzegalnych owadów, rozmaitych ywych istot 
pe zaj cych, biegaj cych, lataj cych i poruszaj cych si  na wszelkie 
sposoby – niektóre z takich ywych istot pieczo owicie udomowiamy 
– wida  potem zwierz ta pas ce si  na swoich pastwiskach, 
pochylone przy wodopoju, do którego t ocz  wod  strumienie 
wytryskaj ce spod skalnych za omów, wij ce si  poprzez pola i le ne 
ost py, wreszcie – szersza perspektywa – krajobraz, który z ka dym 
krokiem zmienia dekoracje, a pory roku przydaj  mu to kolorów, to 
znów kszta tów,  
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obok natury, na jej tle – mamy to, co zbudowa  cz owiek – a jest to 

przestrze  antropogeniczna (czyli przez cz owieka zmieniona ziemia): 
domy, cha upy, stodo y, p oty i zagony, wst gi pól mieni cych si  
barwami posianych przez cz owieka ro lin, nitki dróg, znaczonych 
rozstajnymi kapliczkami, do tego mnóstwo dró ek, cie ek, niekiedy 
autostrad przecinaj cych bez nijakiego poszanowania wiejski pejza , 
s upy podtrzymuj ce paj czyny przewodów wisz cych nad ziemi , 
charakterystyczne dla wiejskich budowli kszta ty, kolory, materia  
podmurówki, cian, dachów – a nad nimi strzelaj  ponad horyzont 
smuk e zazwyczaj wie e ko cio ów,  

a to wszystko nie by oby trwa o, gdyby nie  

ludzkie gadanie, granie, bajanie, piewanie, ta cowanie, struganie, 
lepienie i wyszywanie, rze bienie i wycinanie, tkanie i malowanie – 
na desce, szkie ku, p ótnie, a to kto  uszyje buty, serdaczek, 
kapelusz z yka osikowego wyszykuje, ozdoby na choink  albo 
zabawki takie sprawi, e w adnym sklepie ich nie ujrzysz, 

a wiele jeszcze innych rzeczy, takich jak 

narz dzia i zmy lne przybory – do kuchni, warsztatu, ogrodu, na pole, do 
zwierz t prowadzania, dojenia, karmienia, rozmaite przybory 
kuchenne, azienne, do transportu, do noszenia, ci gania, 
mocowania, wiele z tego trafia do izb pami ci, mini-skansenów, które 
przypominaj  o gin cych, a jak e cennych zawodach rzemie lników: 
garncarzy, szewców, kowali, m ynarzy, piekarzy, rymarzy, …,  

w ko cu niewyczerpane ród o inspiracji stanowi  

wiejska albo ludowa kultura – piosenki, przy piewki, obrz dy zwi zane z 
porami roku, wydarzeniami rodzinnymi, s siedzkimi, wioskowymi, 
muzykowanie, tworzenie s owem – wierszy, rymowanek, opowiastek i 
gaw d, przedstawienia na scenie albo wprost po ród ludzi, a w ród 
tego nieprzebrane bogactwo najrozmaitszych ozdób, ornamentów, 
motywów zdobniczych, które znale  mo na na naczyniach, sto ach, 
odzie y, detalach architektonicznych, instrumentach, pojazdach, 
nawet akcesoriach konnych, 

do tego trzeba doda  to co , co  

mi dzy lud mi – a wi c obyczaje, te dobrze znane, od wi tne, opisane i 
udokumentowane, ale te  te nie nazwane, cho  ka dy wie, „jak to u 
nas jest”, a niekiedy mo na niemal dotkn  tej si y wiejskiej 
wspólnoty, kiedy wida  t umnie gromadz ce si  rodziny i ludzi z 
s siedztwa, bo sprawa jest wa na i nikt w domu nie zostanie – a to w 
chwilach podnios ych, wi tecznych, a to wobec nieszcz cia, które 
spotka o kogo  z nas…. 

Wiele z tych bogactw stanowi bezcenne dziedzictwo, o którym my limy, 
kiedy mówimy „odnowa wsi”. Mo emy je piel gnowa , póki jest, póki nie 
zanik o.   
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3. Samodzielno  gwarantowana  

Odwo anie do konstytucyjnej i traktatowej zasady pomocniczo ci  
z jednej strony, a z drugiej – do kwestii decydowania o przysz o ci wsi.  

 

Czy plan odnowy wsi mo e by  nasz  
lokaln  konstytucj ? A mo e taka 
konstytucja powinna sta  si  podstaw  
dla odnowy wsi, zanim jeszcze si dziemy 
do pisania tego planu? Dokumentem 
pisanym albo niepisanym, ale dobrze 
rozumianym przez wszystkich kodeksem? 

Tak, nie da si  odnowy wsi zrozumie  
bez zanurzenia si  w wiejskim wiecie, 
bez poruszenia wra liwo ci jej 
mieszka ców, bez pobudzenia poczucia 
obywatelskiej powinno ci.  

Stajemy si  obywatelami poprzez edukacj , poznawanie i zrozumienie 
swojej roli i przynale no ci do wiejskiej wspólnoty. D ymy do tej 
wspó zale no ci, dojrzewamy – nie ka dy z osobna, ale razem, poznaj c trud i 
owoce wspólnego tworzenia i wspólnej odpowiedzialno ci. Tak by o w 
staro ytnej Grecji, gdzie m drcy uczyli m odzie  obywatelskich cnót, a doro li 
uprawiali demokracj  bezpo redni  w miejscach zgromadze  – placach, które 
w ka dym mie cie staro ytnej Grecji zajmowa y centralne miejsce.  

Je li spojrzymy jeszcze na wiek XIX, zauwa ymy atwo, e w a nie 
wówczas rodzi y si  w Anglii, Danii, tak e w Polsce – inicjatywy edukacyjne, 
adresowane w a nie do mieszka ców wsi. Du o wcze niej robili to cystersi, 
ucz c rzemios a, budownictwa, krzewi c kultur .  

Budowanie poczucia przynale no ci, tak potrzebnego ka demu z nas, jest 
warunkiem zaanga owania obywateli, je li chcemy, eby odnowa wsi by a 
czym  prawdziwym. Co temu sprzyja? Kilka dorocznych wydarze , które 
gromadz  z zasady wszystkich mieszka ców (do ynki, tradycja festynu 
wi toja skiego)?  

To nie wszystko. Samo odniesienie si  do poczucia odpowiedzialno ci, 
samo has o „Razem atwiej” nie zadzia a. Potrzebne jest co  jeszcze. Potrzeba 
decyzji. Ka dy, kto jest zaanga owany, musia  wcze niej podj  decyzj  w tej 
sprawie: Tak, postanawiam, e w cz  si  w odnow  wsi. To co  dla mnie. To 
mnie interesuje. To jest wa ne. Co sk ania ludzi do podj cia takiej decyzji?  
Jest to pytanie, na które warto poszuka  odpowiedzi.  

Decyzja w sprawie przyj cia na siebie cz ci odpowiedzialno ci za lokaln  
wspólnot  opiera si  na tym, jak postrzegamy – ka dy z nas – swoj  rol  
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spo eczn . Rol , czyli stosunek do rzeczywisto ci. To, jak rozumiemy t  
rzeczywisto  – wie , lokaln  wspólnot  – jest fundamentem naszej postawy 
wobec rzeczywisto ci. To w a nie od tego zale y nasze zaanga owanie.  

Moja rola. Jaka jest moja rola?  

Nie mam na nic wp ywu. „Oni” i tak zrobi , co chc . Nikt si  ze mn  nie 
liczy. Nie dopuszcz  mnie do g osu – wi c nie mówi , co najwy ej wykrzycz  
„swoje” od czasu do czasu. Niech wiedz , co my l . Ale i tak to nic nie da.  

I druga postawa: 

Wszystko zale y od takich, jak ja – od nas. Nie zgadzam si , eby kto  za 
mnie decydowa . To ja chc  mie  wp yw na decyzje. Mam wp yw, mog  to 
zrobi . Trzeba tylko wspó dzia ania – sam tego nie dokonam. Mo emy 
wspólnie postanowi . A potem zrobi .  

W takim razie – je eli postawa mieszka ców zale y od tego, jak 
postrzegaj  swoj  rol  – trzeba im pomóc w zrozumieniu tej roli. I tu dotykamy 
kolejnego problemu: kto  to musi zrobi . Nikt nie rodzi si  obywatelem. 
Niewielu z nas czyta Konstytucj , w ogóle czytamy niedu o, a przyk ady dnia 
codziennego raczej nie ucz  dobrych wzorów.  

Chc c wzmocni  podstawy naszego konstytucyjnego bytu, musimy 
pomaga  obywatelom w zrozumieniu ich fundamentalnej roli dla 
wspó decydowania o ich w asnych sprawach, pocz wszy od s siedztwa, 
rodowiska spo ecznego (organizacji pozarz dowej), poprzez wspólnot  

lokaln  (so ectwo), gmin  itd. Pomaga  – to znaczy przypomina , uczy , 
zach ca , rozmawia , dyskutowa . Otwarcie, spokojnie, rzeczowo. My? No 
tak, my wszyscy jeste my za to odpowiedzialni, a szczególna 
odpowiedzialno  spoczywa na funkcjonariuszach publicznych. Co robi  w tej 
sprawie? Co robi  powinni?  

Stefan Bratkowski tak pisze o w adzy w samorz dzie lokalnym: 

„Niech si  jej nie myli: wybieramy j  nie tylko po to, by mie  jeszcze jedn  
w adz  do wydawania rozkazów, ale przede wszystkim po to, by organizowa a 
nasze wspó dzia anie. Najlepszy sprawdzian jej zdolno ci: ilu 
wspó mieszka ców umia a wci gn  do wspólnego za atwiania wspólnych 
spraw.4” 

Chcemy wi c widzie  wie  zorganizowan , zadban , gospodarn . Wie  z 
w asn  strategi , wietlic  i w asnym pomys em na sukces. A przecie  to 
w a nie nic innego jak zastosowanie w praktyce zasady pomocniczo ci.  

                                                 

4 S. Bratkowski, zbiór tekstów, Kilka sposobów na niemo liwo  
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Zasada pomocniczo ci jest jednym z filarów polskiego prawa (zawarta jest 
w Konstytucji), jak i systemu europejskiego (jest jedn  z podstawowych zasad 
traktatowych Unii Europejskiej), a wywodzi si  z nauki spo ecznej Ko cio a 
katolickiego. Zasada ta stanowi, e  

 
Sprawy publiczne powinny by  za atwiane na jak najni szym szczeblu,  

a dopiero po wyczerpaniu mo liwo ci powinien zaj  si  nimi szczebel wy szy.  
 
Definicj  zasady pomocniczo ci, zwanej tak e zasad  subsydiarno ci ( ac. 

subsidio – pomoc) znajdujemy w encyklice Quadragesimo anno papie a Piusa 
XI z roku 1931. Komentuj c przemiany spo eczne tamtego okresu Pius XI 
stwierdza, i : 

„jednostkom nie wolno wydziera  i przenosi  na spo ecze stwo tego, co 
one same mog  wykona  z w asnej inicjatywy i w asnymi si ami; podobnie 
niesprawiedliwo ci , szkod  spo eczn  i zak óceniem porz dku jest 
zabiera  mniejszym i ni szym spo eczno ciom te zadania, które one same 
mog  spe ni , i przekazywa  je spo eczno ciom wi kszym i wy szym”5. 

 

Co to oznacza w praktyce? Oznacza pochwa  s siedztwa jako wspólnoty 
mieszka ców wsi i jego znaczenia w yciu cz owieka. W a nie na wsi mo na 
zaobserwowa  autentyczne wi zi mi dzy lud mi, które stanowi  cenny 
potencja . 

Z pomocniczo ci  kojarzymy poj cie spo ecze stwa obywatelskiego, które 
nie tylko respektuje wolno  jednostki, ale tak e sprzyja aktywno ci 
obywatelskiej podejmowanej dla dobra ogó u. Takie spo ecze stwo (równie  za 
spraw  wybranych przez siebie w adz) popiera dzia alno  stowarzysze  i 
innych grup spo ecznych, które w imi  zasady solidarno ci same staraj  si  
zaradzi  potrzebom obywateli.  

 

Sposobem realizacji tych zasad jest budowanie partnerstwa. Dojrzewanie 
do partnerstwa zaczyna si  od dobrej informacji, która umo liwia skuteczn  
konsultacj  spo eczn  i d enie do wspólnej realizacji zada 6: 

 

 

 

                                                 

5 (Quadragesimo Anno, 79). 
6 Koncepcja autorstwa Wilcoxa jest m.in. opisana w rz dowym dokumencie „Dialog spo eczny” 
(2002) 
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Mamy wi c nast puj ce kroki wiod ce do rozwini tego partnerstwa: 

Informowanie,  

czyli dostarczanie informacji mieszka com. Jest ono najprostsz  form  
zach cania do udzia u w yciu publicznym, do zainteresowania sprawami, 
które dotycz  ca ej wsi, a w pewnym sensie tak e i gminy.  

W swej najprostszej postaci informacja przep ywa w jednym kierunku 
(najcz ciej od inicjatora czy te  lidera odnowy wsi do mieszka ców), ale 
chodzi te  o to, aby informacja zacz a przebiega  w drug  stron  (od 
mieszka ców do umownego „centrum” odnowy wsi).  

W rozwini tej spo eczno ci mamy do czynienia z wielokierunkowym 
przep ywem informacji (dotycz cej spraw ca ej wsi), to znaczy, e 
mieszka cy sami poruszaj  temat rozwoju wsi i wymieniaj  pogl dy, 
szukaj c dobrych rozwi za  i dziel c si  nimi. 

Konsultowanie, 

czyli zasi ganie opinii mieszka ców. Jest ono oparte na dobrej 
informacji. Poinformowany mieszkaniec jest gotowy do wyra enia swojej 
opinii w oparciu o argumenty. Mo na mie  swoje zdanie (kto si  przyzna, 
e nie ma zdania?), ale sztuka polega na tym, aby umie  przedstawi  

argumenty, wyt umaczy  swoje stanowisko. Tylko wtedy mo liwe jest 
poszukiwanie nowego rozwi zania, które uwzgl dni punkt widzenia wielu 
osób.  

Podczas konsultacji mieszka cy mog  pozna  ró ne propozycje 
rozwi za , a przedstawiane przez nich opinie s  uwzgl dniane podczas 
podejmowania ostatecznych decyzji, np. decyzji zawartych w planie 
odnowy miejscowo ci zatwierdzanym przez rad  so eck  

 

Potem mo emy przej  do kolejnych faz: 

 

„Drabina partycypacji spo ecznej”

Delegowanie zada

Wspó realizacja
Wspó decydowanie

Konsultowanie

Informowanie
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Wspó decydowania, 

czyli udzia u mieszka ców w podejmowaniu decyzji. Jest ono czym  
wi cej ni  tylko wyra aniem opinii. Opinie, które zosta y zebrane podczas 
konsultacji, mog  by  wzi te pod uwag , ale tak e mog  by  pomini te. 
Tymczasem, je li dojrzejemy ju  do wspó decydowania, jeste my gotowi 
rozszerzy  kr g osób, które bezpo rednio bior  udzia  w podejmowaniu 
decyzji.  

Podczas wspó decydowania w adze gminy wspó pracuj  z 
mieszka cami, aby jak najlepiej rozpozna  ich potrzeby, a ostateczna 
decyzja jest podejmowana wspólnie. Jak? W tym ca a sztuka. Je li uda si  
przyj  odpowiedni , przejrzyst  i skuteczn  procedur , b dzie to 
oznacza  prawdziw  dojrza o .  

Wspó realizacji 

– to znowu co  wi cej ni  wspólna decyzja. Tu przyjmujemy na siebie 
odpowiedzialno  nie tylko za decyzj , ale tak e za podj cie konkretnych 
dzia a . Rodzi si  partnerstwo, oparte na wspólnym planowaniu, 
wspólnym dzia aniu i wspólnej satysfakcji z osi gni tego efektu.  

Wspó realizacja wymaga praktycznej sprawno ci ka dego z 
partnerów. Coraz cz ciej podejmowane s  dzia ania nie w oparciu o 
jeden podmiot, ale w ramach formalnego porozumienia partnerów, w 
oparciu o d ugofalowy plan zamierze .  

Delegowania zada  

i wspierania niezale nych inicjatyw spo ecznych. Jest to etap, w 
którym w adza publiczna przekazuje cz  swoich uprawnie  
mieszka com (zorganizowanej grupie mieszka ców), zapewniaj c taki 
system wsparcia, który pozwoli na odpowiednie planowanie i wdra anie 
konkretnych zada . W odnowie wsi mo emy mówi  zarówno o wsparciu 
lokalnym (fundusze gminne lub so eckie), jak i regionalnym ( rodki w asne 
w ramach regionalnego programu rozwoju obszarów wiejskich) oraz 
europejskim ( rodki przeznaczone na odnow  i rozwój wsi, które 
marsza ek województwa przekazuje konkretnej gminie na realizacj  
projektu odnowy wsi w danej miejscowo ci). 

Czy warto jednak czeka  na to „wci gni cie” do wspó pracy (tam, 
gdzie tego si  nie robi)? Czy  nie jest w a nie czym  naturalnym, by 
zorganizowa  tak  wiejsk , skuteczn  struktur , która stanie si  z czasem 
autentycznym, oddolnym oparciem dla stabilnej demokracji?  

Podstaw  powodzenia odnowy wsi jest zaanga owanie si  
mieszka ców, trwa a wspó praca oparta na porozumieniu, wspólnym 
okre leniu najwa niejszych spraw i sposobu zaj cia si  tymi sprawami. 
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4. Wie  – strategiczne wyzwania  

Strategiczne wytyczne wspólnoty dla obszarów wiejskich s  t em, a 
zarazem podsumowaniem wyzwa  wynikaj cych z innych dokumentów. 

 

DECYZJA RADY UE z dnia 20 
lutego 2006 r. w sprawie 
strategicznych wytycznych 
Wspólnoty dla rozwoju obszarów 
wiejskich (okres programowania 
2007–2013) (2006/144/WE) otwiera 
przegl d dokumentów wskazuj cych 
najwa niejsze kierunki zmian na 
europejskiej wsi w okresie do 2013 
roku. To dokument o charakterze 
ogólnym, ale warto przypomnie  
sobie kilka jego fragmentów. 

 

Polityka rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007–2013 skupia si  na trzech 
kluczowych obszarach:  

gospodarce rolno-spo ywczej,  

ochronie rodowiska,  

gospodarce i ludno ci wiejskiej.  

 
i jest skonstruowana wokó  czterech 
osi, mianowicie:  
OSI 1 – POPRAWA KONKURENCYJNO CI 

SEKTORA ROLNEGO I LE NEGO,  
OSI 2 – POPRAWA RODOWISKA 

NATURALNEGO I TERENÓW 
WIEJSKICH,  

OSI 3 – JAKO  YCIA I RÓ NICOWANIE 
GOSPODARKI WIEJSKIEJ  

OSI 4 – LEADER 

Wachlarz rodków w ramach osi 1 jest skierowany na kapita  ludzki i fizyczny w 
sektorach rolno-spo ywczym i le nym (promuj c transfer wiedzy i innowacji) 
oraz produkcj  wysokiej jako ci.  

O  2 zapewnia rodki na ochron  i wzmocnienie zasobów naturalnych, jak 
równie  zachowanie systemów rolnictwa i le nictwa o wysokich warto ciach 
przyrodniczych oraz tradycyjnych krajobrazów na europejskich obszarach 
wiejskich.  

20

Na wsi odnowa – nowa perspektywa



Na wsi odnowa – nowa perspektywa 
 

 
 
 

2008 

O  3 wspomaga rozwój lokalnej infrastruktury i kapita u ludzkiego na obszarach 
wiejskich w celu poprawy warunków  wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia we wszystkich sektorach oraz ró nicowanie  dzia alno ci 
gospodarczej.  

O  4 oparta na do wiadczeniach programu Leader wprowadza mo liwo ci 
innowacyjnego zarz dzania poprzez oddolne, lokalne podej cie do 
rozwoju obszarów wiejskich. 

 

Kluczowe dzia ania w ramach osi 3 dotycz : 

1) mobilizacji dzia alno ci gospodarczej i podniesienia wska nika zatrudnienia 
w szerzej rozumianej gospodarce wiejskiej. Ró nicowanie jest 
niezb dne dla wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i zrównowa onego 
rozwoju obszarów wiejskich i tym samym przyczynia si  do lepszej 
równowagi terytorialnej zarówno w sensie ekonomicznym, jak i 
spo ecznym. Turystyka, rzemios o i zapewnienie udogodnie  wiejskich 
s  sektorami rozwijaj cymi si  w wielu regionach, oferuj c mo liwo ci 
zarówno dla ró nicowania w gospodarstwie rolnym poza rolnictwem, 
jak i tworzenie mikroprzedsi biorstw w szerzej rozumianej gospodarce 
wiejskiej; 

2) promowania wchodzenia kobiet na rynek pracy. W wielu obszarach 
wiejskich konkretne przeszkody tworzy brak mo liwo ci zapewnienia 
w a ciwej opieki nad dzie mi. Lokalne inicjatywy tworzenia o rodków 
opieki nad dzie mi mog  u atwi  dost p do rynku pracy. Mog  one 
obejmowa  tworzenie infrastruktury opieki nad dzie mi, potencjalnie w 
po czeniu z inicjatywami zach caj cymi do tworzenia ma ych 
przedsi biorstw zwi zanych z dzia alno ci  wiejsk  i lokalnymi 
us ugami; 

3) o ywienia wsi. Zintegrowane inicjatywy, cz ce ró nicowanie, 
przedsi biorczo , inwestowanie w dziedzictwo kultury, infrastruktur  
lokalnych us ug i odnow  mog  przyczyni  si  do poprawy zarówno 
perspektyw gospodarczych, jak i jako ci ycia; 

4) rozwoju mikroprzedsi biorczo ci i rzemios a, opartych na tradycyjnych 
umiej tno ciach lub wprowadzaniu nowych umiej tno ci, szczególnie, 
gdy jest to zwi zane z zakupem nowego sprz tu, szkoleniem, 
wspieraniem przedsi biorczo ci i rozwojem struktury gospodarczej; 

5) szkolenia m odych ludzi w umiej tno ciach potrzebnych do ró nicowania 
lokalnej gospodarki, co mo na dopasowa  do popytu na turystyk , 
rekreacj , us ugi rodowiskowe, tradycyjn  dzia alno  na wsi i 
produkty wysokiej jako ci; 
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6) zach cania do wdra ania i rozprzestrzeniania technik informacyjno-
komunikacyjnych (TIK). Wdra anie i rozprzestrzenianie TIK ma na 
obszarach wiejskich zasadnicze znaczenie dla ró nicowania, jak 
równie  rozwoju lokalnego, wiadczenia lokalnych us ug i promowania 
integracji za po rednictwem Internetu. Efekt ekonomiczny mo na 
osi gn  poprzez inicjatywy cz ce zastosowanie urz dze  
teleinformatycznych, tworzenie sieci oraz rozwijanie umiej tno ci 
pos ugiwania si  tymi urz dzeniami poprzez lokalne instytucje. Takie 
inicjatywy mog  w du ej mierze u atwi  wdra anie informatyki w 
miejscowych gospodarstwach rolnych i przedsi biorstwach wiejskich i 
rozwijanie dzia alno ci gospodarczej i handlu z wykorzystaniem TIK; 

7) stworzenia i innowacyjnego wykorzystania odnawialnych róde  energii, co 
mo e przyczyni  si  do stworzenia nowych rynków zbytu na produkty 
rolne i le ne, zapewnienia us ug lokalnych oraz ró nicowania 
gospodarki wiejskiej; 

8) promowania rozwoju turystyki. Turystyka jest znacz cym sektorem dla 
rozwoju wielu obszarów wiejskich i mo e wykorzystywa  zasoby kultury 
i przyrody. Zwi kszone wykorzystanie TIK w turystyce do rezerwacji, 
promocji, marketingu, tworzenia us ug i dzia alno ci rekreacyjnej mo e 
przyczyni  si  do wzrostu liczby turystów i przed u enia pobytu, 
szczególnie tam, gdzie zapewnia to dost p do ma ych o rodków i 
zach ca do agroturystyki; 

9) modernizacji miejscowej infrastruktury, szczególnie w nowych pa stwach 
cz onkowskich. W nadchodz cych latach zostan  poczynione znaczne 
inwestycje w podstawow  infrastruktur  telekomunikacyjn , 
transportow , energetyczn  i wodn .  

 

Kluczowe dzia ania w ramach osi 4 dotycz : 

1) tworzenia miejscowych zasobów partnerstwa, pobudzania i promowania 
nabywania umiej tno ci, co mo e pomóc zmobilizowa  
miejscowy potencja ; 

2) propagowania partnerstwa prywatno-publicznego. Szczególnie Leader w 
dalszym ci gu b dzie odgrywa  wa n  rol  w propagowaniu 
innowacyjnego podej cia do rozwoju obszarów wiejskich i 
zbli aniu sektora prywatnego i publicznego; 

3) promowania wspó pracy i innowacyjno ci. Lokalne inicjatywy, takie jak 
Leader, i wsparcie ró nicowania mog  odgrywa  zasadnicz  rol  
w zapoznawaniu ludzi z nowymi pomys ami i rozwi zaniami 
wspieraj cymi innowacje i przedsi biorczo  oraz mog  wspiera  
aktywizacj  i zapewnienie us ug lokalnych. Spo eczno ci lokalne 
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mog  w Internecie wspiera  szerzenie wiedzy oraz wymian  
dobrych praktyk i innowacji w produktach i us ugach wiejskich; 

4) poprawy lokalnego zarz dzania. Leader mo e wspomaga  innowacyjne 
podej cie do czenia rolnictwa, le nictwa i lokalnej gospodarki, 
pomagaj c w ten sposób ró nicowa  baz  ekonomiczn  i 
wzmacnia  struktur  spo eczno-ekonomiczn  obszarów 
wiejskich. 

 

Zapewnienie spójno ci w programowaniu 

Opracowuj c strategie krajowe, pa stwa cz onkowskie powinny zapewni  
maksymalizacj  synergii (zgodno ci i wzajemnego uzupe niania si ) mi dzy 
osiami i w ramach poszczególnych osi w celu unikni cia potencjalnych 
sprzeczno ci. Powinny one równie  uwzgl dnia  inne strategie Unii 
Europejskiej, np. dotycz ce ywno ci ekologicznej i rolnictwa ekologicznego, 
zaanga owania w zwi kszone wykorzystanie odnawialnych róde  energii, 
walki ze zmianami klimatycznymi i inne. 

 

Wa ne jest tak e d enie do synergii pomi dzy polityk  strukturaln , 
polityk  zatrudnienia i polityk  rozwoju obszarów wiejskich, co oznacza 
uzupe nianie si  i spójno  dzia a  finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójno ci (FS), Europejskiego 
Funduszu Spo ecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rybo ówstwa (EFR) 
oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) na danym terytorium i w danym obszarze dzia ania.  

 

W tym kontek cie odnowa wsi staje si  jednym z wielu zintegrowanych 
sposobów radzenia sobie z popraw  jako ci ycia na wsi. Umiej tne 
planowanie nie tylko w skali so ectwa, ale tak e w skali szerszej (szczególnie w 
skali Leadera, czyli na obszarze o liczbie ludno ci do 150 000 mieszka ców) 
staje si  warunkiem powodzenia nawet niewielkich przedsi wzi . Spójny i 
przejrzysty plan, obejmuj cy projekty z ró nych dziedzin, które si  wzajemnie 
uzupe niaj  i przyczyniaj  do wspólnych celów mo e by  podstaw  
systematycznej poprawy warunków ycia.  

23

Na wsi odnowa – nowa perspektywa



Na wsi odnowa – nowa perspektywa 
 

 
 
 

2008 

ROZPORZ DZENIE RADY (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrze nia 2005 r. w 
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) jest zasadniczym aktem 
prawnym, który reguluje sposób dzia ania oraz wydatkowania rodków na 
rozwój obszarów wiejskich – jako element osi 3: 

 

O  3 Jako  ycia na obszarach wiejskich i ró nicowanie gospodarki wiejskiej 

Wsparcie w ramach osi 3 dotyczy: 

a) rodków w celu ró nicowania gospodarki wiejskiej, obejmuj cych: 

1) ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej; 

2) wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju mikroprzedsi biorstw w celu 
wspierania przedsi biorczo ci i rozwijania struktury gospodarczej; 

3) zach canie do prowadzenia dzia alno ci zwi zanej z turystyk ; 

b) rodków na rzecz poprawy jako ci ycia na obszarach wiejskich, 
obejmuj cych: 

1) podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej; 

2) odnowa i rozwój wsi; 

3) zachowanie i popraw  stanu dziedzictwa wsi; 

c) rodka na rzecz szkolenia i informowania dla podmiotów gospodarczych 
dzia aj cych w dziedzinach obj tych osi  3; 

d) rodka na rzecz nabywania umiej tno ci i aktywizacji w celu 
przygotowania i wdro enia lokalnej strategii rozwoju. 

 

Trzeba pami ta , e na niektórych obszarach kraju odnowa wsi b dzie si  
toczy  w cis ym powi zaniu z osi  4, czyli Leaderem i zwi zan  z nim 
Lokaln  Strategi  Rozwoju wdra an  przez Lokaln  Grup  Dzia ania. Na 
pozosta ych obszarach odnowa wsi powinna by  skoordynowana z 
lokalnymi strategiami w skali gmin, powiatów lub obszarów, dla których 
takie strategie sporz dzono. 
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DECYZJA RADY z dnia 6 pa dziernika 2006 r. w sprawie strategicznych 
wytycznych Wspólnoty dla spójno ci (2006/702/WE) to dokument nie 
odnosz cy si  wy cznie do obszarów wiejskich, ale zawieraj cy wa ne 
zalecenia, zwi zane z ich rozwojem: 

 

Zgodnie ze zintegrowanymi wytycznymi dla rozwoju gospodarczego i 
zatrudnienia w ramach odnowionej strategii lizbo skiej7, programy 
otrzymuj ce wsparcie w ramach polityki spójno ci powinny d y  do 
skoncentrowania zasobów na nast puj cych trzech priorytetach: 

 

zwi kszaniu atrakcyjno ci pa stw cz onkowskich, regionów i miast 
poprzez popraw  dost pno ci, zapewnienie odpowiedniej jako ci i 
poziomu us ug oraz zachowanie stanu rodowiska, 

wspieraniu innowacyjno ci, przedsi biorczo ci oraz rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy poprzez wykorzystywanie mo liwo ci 
w dziedzinie bada  i innowacji, w tym nowych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych  

oraz 

tworzeniu lepszych miejsc pracy oraz wi kszej ich liczby poprzez 
zainteresowanie wi kszej ilo ci osób zdobyciem zatrudnienia oraz 
dzia alno ci  gospodarcz , zwi kszenie zdolno ci adaptacyjnych 
pracowników i przedsi biorstw oraz zwi kszenie inwestycji w kapita  
ludzki. 

 

W zakresie polityki spójno ci dzia ania na rzecz obszarów wiejskich 
lub obszarów o niekorzystnym po o eniu ze wzgl du na warunki 
przyrodnicze, w tym wielu regionów wyspiarskich, powinny przyczynia  
si  do tworzenia nowych szans poprzez ró nicowanie gospodarki 
wiejskiej.  

 

Ponadto polityka spójno ci powinna wspiera  wewn trzne zdolno ci 
obszarów wiejskich, na przyk ad poprzez promocj  wprowadzania 
produktów do obrotu na poziomach krajowych i globalnych oraz 
uprzywilejowanie innowacyjnych procesów i towarów w ramach 
istniej cych form dzia alno ci gospodarczej. 

                                                 

7 Strategia Lizbo ska to program na rzecz rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w UE, wed ug zasad 
przyj tych w roku 2000 i zmodyfikowanych w 2005 r. i w pó niejszych latach. 
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Sposobem na zapewnienie powszechnego dost pu do wszystkich 
us ug, w szczególno ci na obszarach o bardzo niskiej g sto ci 
zaludnienia, mog  by  inwestycje w bieguny rozwoju na obszarach 
wiejskich (np. w ma ych i rednich miastach) oraz rozwijanie klastrów 
gospodarczych, których podstaw  s  zasoby lokalne po czone z 
wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych.  

 

Wiele obszarów wiejskich jest w du ym stopniu uzale nionych od 
turystyki. W tych regionach wymagane jest przyj cie zintegrowanego 
podej cia ukierunkowanego na jako , którego g ównym celem jest 
zadowolenie konsumenta oraz opartego na gospodarczym, spo ecznym i 
rodowiskowym wymiarze zrównowa onego rozwoju. 

 

Dzia ania powinny wykorzystywa  zasoby naturalne i bogactwa 
kulturowe, a jednocze nie d y  do ich ochrony i rozwoju, co mo e 
przynie  znacz ce dodatkowe korzy ci w formie ochrony siedlisk i 
wspierania inwestycji w ró norodno  biologiczn . Celem 
zintegrowanego podej cia powinno by  wywarcie pozytywnego wp ywu 
zarówno na sektor turystyczny, lokaln  gospodark , osoby pracuj ce w 
sektorze turystycznym, turystów i ludno  lokaln , jak równie  na 
dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. 
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5. Ustawowe wymogi i wskazówki  

Najwa niejsze elementy ustawy o rozwoju obszarów wiejskich  
w kontek cie odnowy wsi. 

 
 

 

 

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o 
wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udzia em rodków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(Dz. U. Nr 64 poz. 427 z dnia 11 
kwietnia 2007 r.) przewiduje:  

 

Art. 3. 1. Minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi opracowuje: 

  1)   projekt krajowego planu strategicznego, o którym mowa w art. 11 
rozporz dzenia nr 1698/2005, 

  2)   projekt programu rozwoju obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 15 
rozporz dzenia nr 1698/2005, zwanego dalej "programem" 

– po zasi gni ciu opinii samorz dów województw oraz partnerów 
gospodarczych i spo ecznych 

 
Art. 5. 1. Program jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 
obejmuje nast puj ce dzia ania: 
  1)   szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i le nictwie; 
  2)   u atwianie startu m odym rolnikom; 
  3)   renty strukturalne; 
  4)   modernizacj  gospodarstw rolnych; 
  5)   zwi kszanie warto ci dodanej podstawowej produkcji rolnej i le nej; 
  6)   poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi zanej z rozwojem i 

dostosowywaniem rolnictwa i le nictwa przez: 
a)  scalanie gruntów, 
b)  gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 

  7)   uczestnictwo rolników w systemach jako ci ywno ci; 
  8)   dzia ania informacyjne i promocyjne; 
  9)   wspieranie gospodarstw rolnych niskotowarowych w fazie restrukturyzacji; 
  10)  grupy producentów rolnych; 
  11)  korzystanie z us ug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów; 
  12)  wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o 

niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW); 
  13)  p atno ci dla obszarów NATURA 2000 oraz zwi zanych z wdra aniem 

Ramowej Dyrektywy Wodnej; 
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  14)  program rolno rodowiskowy; 
  15)  zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni  rolne; 
  16)  odtwarzanie potencja u produkcji le nej zniszczonego przez katastrofy 

oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych; 
  17)  ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej; 
  18)  tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw; 
  19)  podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej; 
  20)  odnowa i rozwój wsi; 
  21)  wdra anie lokalnych strategii rozwoju; 
  22)  wdra anie projektów wspó pracy; 
  23)  funkcjonowanie lokalnej grupy dzia ania. 
 

Art. 15. 1. Lokalna grupa dzia ania dzia a, z zastrze eniem art. 62 ust. 1 lit. b 
rozporz dzenia nr 1698/2005, jako stowarzyszenie posiadaj ce osobowo  
prawn . 

2. Do tworzenia i dzia ania lokalnych grup dzia ania stosuje si  przepisy o 
stowarzyszeniach, z tym e: 

  1)   cz onkiem zwyczajnym lokalnej grupy dzia ania mog  by  osoby fizyczne i 
osoby prawne, w tym jednostki samorz du terytorialnego; 

  2)   nadzór nad lokalnymi grupami dzia ania sprawuje marsza ek 
województwa; 

  3)   lokalne grupy dzia ania mog  prowadzi  dzia alno  gospodarcz  s u c  
realizacji lokalnej strategii rozwoju i w zakresie okre lonym w ich 
statutach; 

  4)   lokalna grupa dzia ania, oprócz walnego zebrania cz onków, zarz du i 
organu kontroli wewn trznej, jest obowi zana posiada  rad , do której 
wy cznej w a ciwo ci nale y wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 
rozporz dzenia nr 1698/2005, które maj  by  realizowane w ramach 
opracowanej przez lokaln  grup  dzia ania lokalnej strategii rozwoju. 

3. Rada jest wybierana przez walne zebranie cz onków lokalnej grupy dzia ania 
spo ród cz onków tego zebrania. Co najmniej po ow  cz onków rady 
stanowi  podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporz dzenia 
nr 1698/2005, lub ich przedstawiciele, z tym e cz onek rady nie mo e by  
równocze nie cz onkiem organu kontroli wewn trznej lokalnej grupy 
dzia ania ani jej zarz du, 

czyli 

b) partnerami gospodarczymi i spo ecznymi; 

c) innymi odpowiednimi podmiotami reprezentuj cymi spo ecze stwo 
obywatelskie, organizacjami pozarz dowymi, w tym organizacjami 
zajmuj cymi si  zagadnieniami z zakresu rodowiska naturalnego, oraz 
podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równo ci m czyzn i 
kobiet. 
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6. Programowe odniesienia  

Krajowy Plan Strategiczny oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
widziane z perspektywy odnowy wsi. 

 

 

 

 

 

Krajowy Plan Strategiczny 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
odwo uje si  do wielofunkcyjno ci 
rolnictwa i obszarów wiejskich.  

 

Dokument zwraca uwag  na wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych i 
wzrost konkurencyjno ci sektora rolno-spo ywczego, a tak e spraw  ró nicowania 
dzia alno ci gospodarczej mieszka ców wsi. Rozwini cie podstawowych us ug na 
rzecz ludno ci przyczyni si  do polepszenia jako ci ycia na obszarach wiejskich.  

Równie wa ne jest zachowanie i odtwarzanie walorów krajobrazowych oraz 
zasobów przyrody, tj. zachowanie dobrego stanu ekologicznego wód i gleb, 
bogactwa siedlisk i ró norodno ci biologicznej, a tak e dziedzictwa kulturowego 
wsi. Lista priorytetów dla obszarów wiejskich jest nast puj ca: 

O  
Priorytety 

Wspólnotowe 
Priorytety Polski  

Poprawa poziomu ycia 

U atwianie dost pno ci us ug 
Poprawa  

warunków  
ycia Poprawa infrastruktury na obszarach wiejskich 

Wspieranie przedsi biorczo ci  
i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy 

O
 3

: J
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o
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ia

 

Poprawa 
mo liwo ci 

zatrudnienia Wdra anie lokalnych strategii 

Tworzenie lokalnych partnerstw, 

aktywizacja spo eczno ci 
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Poprawa 
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 Wdra anie lokalnych strategii 
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PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007 -2013 (PROW     
2007–2013), Warszawa, lipiec 2007 r. 

 

Podstawowym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–
2013 jest realizacja koncepcji wielofunkcyjno ci rolnictwa i obszarów wiejskich. 
Zak ada ona wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych i wzrost 
konkurencyjno ci sektora rolno-spo ywczego. Wa ne jest tak e ró nicowanie 
dzia alno ci gospodarczej, czyli pomaganie w tworzenie róde  dochodów 
innych ni  rolnictwo. 

Realizacja Programu przyczyni si  do polepszenia jako ci ycia na 
obszarach wiejskich poprzez rozwini cie podstawowych us ug na rzecz 
ludno ci. 

Cz  dzia a  dotyczy ró nicowania dzia alno ci gospodarczej oraz 
wsparcia mikroprzedsi biorczo ci. Do najwa niejszych zada  nale y: 
zwi kszanie warto ci dodanej do produktów np. poprzez konfekcjonowanie, 
stymulowanie rynku produktów lokalnych i regionalnych, turystyki, handlu, 
doradztwa, us ug, wykorzystanie alternatywnych róde  energii.  

Istotne dla rozwoju form dzia alno ci pozarolniczej na wsi b dzie wsparcie 
dla przedsi biorstw wiadcz cych us ugi le ne. W tym kontek cie priorytet 
stanowi zapewnienie pracy i dochodów przez rozwój dzia alno ci pozarolniczej.  

Szczególnie istotne jest wszechstronne wsparcie dla procesu tworzenia 
pozarolniczych miejsc pracy na wsi oraz u atwiania zatrudnienia w lokalnych 
o rodkach miejskich dla osób ze wsi. 

Równie wa nym aspektem obszarów wiejskich w Polsce, poza funkcjami 
ekonomicznymi i dobrymi warunkami dla rozwoju spo ecznego, jest ich rola w 
zachowaniu i odtwarzaniu walorów krajobrazowych oraz zasobów przyrody, tj. 
zachowanie dobrego stanu ekologicznego wód i gleb, bogactwa siedlisk i 
ró norodno ci biologicznej, a tak e dziedzictwa kulturowego wsi. 

 

Dziedzictwo kulturowe i otoczenie architektoniczne na wsi 
Polska dysponuje du ymi zasobami dziedzictwa kulturowego. W 2005 r. do 

rejestru zabytków by o wpisanych oko o 61,5 tys. zabytków nieruchomych, 
oko o 180 tys. zabytków ruchomych oraz 6 tys. zabytków archeologicznych. 
Lista wiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO liczy 13 
pozycji obejmuj cych zabytki znajduj ce si  na terytorium Polski. Szacuje si , 
e ok. 42% zabytków wpisanych do rejestru zabytków wymaga remontu.  

Dodatkowo na uwag  zas uguj  kwestie tradycyjnych metod produkcji i 
zagospodarowania terenu. Nale y podkre li , e w krajobraz kulturowy wsi 
wpisuj  si  licznie zachowane pierwotne formy osadnictwa wiejskiego, 
pojedyncze obiekty, istniej ce w formie wyspowej uk ady tradycyjnej zabudowy 
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drewnianej o lokalnym i regionalnym charakterze, ko cio y, kaplice i cmentarze, 
a tak e zespo y pa acowo–ogrodowe, zespo y folwarczne, obiekty przetwórstwa 
rolno-spo ywczego, takie jak browary, m yny wodne oraz wiatraki, spichlerze, a 
tak e zabytki archeologiczne, w tym o w asnej formie krajobrazowej.  

Wymienione elementy decyduj  o to samo ci wsi, o jej specyfice i 
niepowtarzalnym charakterze, który nale y piel gnowa . Ich zachowanie i 
wykorzystanie stanowi doskona e narz dzie do budowania wizerunku obszarów 
wiejskich i rolniczych na poziomie lokalnym i regionalnym. Wraz z dba o ci  o 
odnow  tradycyjnych rzemios , kultury ludowej, obrz dowo ci, muzyki oraz 
zachowanie gwar, dialektów i j zyków, elementy dziedzictwa kulturowego 
przyczyniaj  si  do podkre lania indywidualno ci i wyj tkowo ci 
poszczególnych obszarów.  

Wa nym sk adnikiem przyczyniaj cym si  do wzrostu atrakcyjno ci 
obszarów wiejskich s  dzia ania zwi zane z promocj  i kultywowaniem 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi, np. tradycji lokalnych czy 
tradycyjnych zawodów. Ponadto, w ród mieszka ców wsi istnieje ci g a 
potrzeba spo ecznej identyfikacji i przynale no ci. Odmienno  regionalna 
obszarów wiejskich w Polsce sprzyja dzia aniom prowadz cym do ukazania 
indywidualnego charakteru danej miejscowo ci, który wyró nia j  spo ród 
innych. Podejmowane dzia ania powinny tak e przyczyni  si  do zachowania 
ci g o ci kulturowej obszarów wiejskich, rozwoju to samo ci spo eczno ci i 
zachowaniu dziedzictwa kulturowego, korzystaj c przy tym z tradycyjnych 
walorów wsi. Dzia ania te maj  wywo a  osobiste zaanga owanie mieszka ców 
oraz dawa  poczucie uczestnictwa we wspólnocie i wspó tworzeniu. 

Poprawa jako ci ycia na obszarach wiejskich jest celem, który czy si  
zarówno z podstawowymi kierunkami rozwoju ekonomicznego i spo ecznego 
gospodarstw rolnych poprzez wzmocnienie potencja u ekonomicznego, 
restrukturyzacj  i modernizacj , jak i z dobrymi warunkami do ycia pod 
wzgl dem jako ci rodowiska i krajobrazu, infrastruktury spo ecznej i 
technicznej.  

Pierwsza grupa dzia a  dotyczy ró nicowania dzia alno ci gospodarczej. 
Drug  grup  stanowi  instrumenty maj ce na celu popraw  jako ci ycia. 
Dotycz  one odnowy wsi, poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego, uwzgl dniaj c przy tym wa ne funkcje spo eczne i kulturalne, 
co z pewno ci  przyczyni si  do polepszenia jako ci ycia i mo e stanowi  
dodatkowy czynnik, kszta tuj cy przemiany strukturalne i przeciwdzia aj cy 
depopulacji. Tworzy  on b dzie raczej silniejsze poczucie identyfikacji 
mieszka ców z obszarów wiejskich z ich regionem, z jego tradycjami i 
warto ciami. 

 

31

Na wsi odnowa – nowa perspektywa



Na wsi odnowa – nowa perspektywa 
 

 
 
 

2008 

7. Lokalna strategia rozwoju (LSR)  

LSR jako wa ne subregionalne t o dla odnowy wsi jest nowym elementem, 
istotnym dla planowania i realizacji projektów w ramach odnowy wsi. 

 

Dzia anie „Wdra anie lokalnych 
strategii rozwoju” obj te 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013, 
skierowane jest do ludno ci 
obszarów wiejskich obj tej 
podej ciem Leader.  
W ramach tego dzia ania, 
beneficjenci b d  mogli ubiega  
si  o finansowanie operacji z 
zakresu dzia a  Osi 3 

„Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsi biorstw” i „Odnowa i rozwój wsi” na zasadach okre lonych w 
rozporz dzeniach do tych dzia a  oraz na operacje, które nie kwalifikuj  si  
do wsparcia w ramach dzia a  osi 3, ale przyczyniaj  si  do poprawy 
jako ci ycia lub zró nicowania dzia alno ci gospodarczej (tzw. „ma e 
projekty”). 

 
Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Lokalna 
Strategia Rozwoju (LSR) spe nia okre lone wymogi, w szczególno ci w 
zakresie: 

zwi zku i spójno ci przyj tych w LSR kierunków rozwoju z 
uwarunkowaniami lokalnymi; 

adekwatno ci przedstawionych przedsi wzi  w stosunku do 
celów LSR; 

zintegrowanego charakteru LSR; 

innowacyjnego charakteru proponowanych w LSR rozwi za  i 
dzia a ;  

udzia u partnerów lokalnych i mieszka ców w procesie 
przygotowania LSR oraz w procesie wdra ania/aktualizacji LSR; 

metodologii ewaluacji i oceny realizacji LSR oraz na tej podstawie 
aktualizacji LSR; 

powi zania z innymi dokumentami planistycznymi i wp ywu na 
rozwój obszaru obj tego LSR. 
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Zasady wyboru projektów przez lokalne grupy dzia ania 

Wnioski o pomoc, kwalifikuj ce si  do udzielenia pomocy w ramach osi 4 
Leader, mog  dotyczy  tylko projektów zgodnych z LSR, przyj t  przez 
LGD i zatwierdzon  przez samorz d województwa. Wnioski te mog  
dotyczy : 

1) projektów kwalifikuj cych si  do udzielenia pomocy w ramach dzia a  
osi 3 - Jako  ycia na obszarach wiejskich i ró nicowanie gospodarki 
wiejskiej tj.: 

– ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej, 

– tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw, 

– odnowa i rozwój wsi, 

w tym przypadku projekty musz  spe nia  kryteria wyboru okre lone dla 
poszczególnych dzia a  osi 3. 

Projekty odpowiadaj ce dzia aniu „Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci 
nierolniczej” b d  realizowane zgodnie z najszersz  definicj  obszarów 
wiejskich tj. na obszarze gmin  wiejskich, gmin miejsko-wiejskich z 
wy czeniem miast licz cych powy ej 20 tys. mieszka ców oraz gmin 
miejskich, z wy czeniem miejscowo ci licz cych powy ej 5 tys. 
mieszka ców. 

2) projektów przyczyniaj cych si  do poprawy jako ci ycia lub 
zró nicowania dzia alno ci gospodarczej na obszarze dzia ania LGD, 
które nie kwalifikuj  si  do wsparcia w ramach dzia a  osi 3 – Jako  
ycia na obszarach wiejskich i ró nicowanie gospodarki wiejskiej, pod 

warunkiem spe nienia kryteriów dost pu i wyboru, dla których ca kowita 
warto  projektu wynosi od 4 500 z  do 100 000 z , zwanych „ma ymi 
projektami”. 

W tym kontek cie projekty z zakresu odnowy wsi staj  si  cz ci  wi kszych 
przedsi wzi  (w nawiasach podano uproszczon  list  podmiotów uprawnionych 
do ubiegania si  o wsparcie): 

 

 

 

 
Ró nicowanie 

dzia alno ci („rolnicy”) 

Odnowa i rozwój wsi 
(gmina, organizacja po ytku 

publicznego, ko ció ) 

Mikroprzedsi biorczo  
(m.in. mikroprzedsi biorcy) 

„ma e projekty” 
(m.in. osoby fizyczne) 

33

Na wsi odnowa – nowa perspektywa



Na wsi odnowa – nowa perspektywa 
 

 
 
 

2008 

8. Lokalna grupa dzia ania – LGD 

Krótka prezentacja Lokalnej Grupy Dzia ania. 

 

 

Lokalne Grupy Dzia ania dzia aj  
w Polsce od kilku lat. Powstaj  
tak e nowe partnerstwa, 
podejmuj ce dzia ania na rzecz 
wielofunkcyjnego rozwoju 
obszarów wiejskich (np. w 
zakresie edukacji, ekologii, 
turystyki, lokalnych produktów, 
tradycji itp.). 

 

 

 

1. Partnerskie podej cie rozwoju lokalnego jest realizowane przez lokalne 
grupy dzia ania spe niaj ce nast puj ce warunki8: 

 

a) musz  one oferowa  zintegrowan  lokaln  strategi  rozwoju oraz by  
odpowiedzialne za jej realizacj ; 

b) musz  sk ada  si  z przedstawicieli lokalnych sektorów spo eczno-
ekonomicznych na danym terytorium. Na poziomie podejmowania 
decyzji partnerzy ekonomiczni i spo eczni, jak równie  inni 
przedstawiciele spo ecze stwa obywatelskiego, tacy jak rolnicy, 
kobiety wiejskie, m odzi ludzie oraz ich stowarzyszenia, musz  
stanowi  przynajmniej 50% sk adu partnerstwa lokalnego; 

c) musz  wykazywa  si  zdolno ci  do okre lenia i wdra ania strategii 
rozwoju dla obszaru. 

2. Lokalne grupy dzia ania wybieraj  podmiot prowadz cy sprawy 
administracyjne i finansowe, zdolny do administrowania rodkami 
publicznymi i zapewnienia zadowalaj cego funkcjonowania partnerstwa 
albo zrzeszaj  si  w prawnie ukonstytuowan  struktur , której sk ad 
gwarantuje zadowalaj ce funkcjonowanie partnerstwa oraz zdolno  do 
administrowania rodkami publicznymi. 

                                                 

8 Na podstawie: Ustawa o rozwoju obszarów wiejskich 
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3. Obszar obj ty strategi  jest spójny i oferuje wystarczaj c  mas  krytyczn  
(potencja  pozwalaj cy na skuteczne dzia anie) pod wzgl dem zasobów 
ludzkich, rodków finansowych i ekonomicznych do wsparcia wykonalnej 
strategii rozwoju. 

4. Lokalne grupy dzia ania wybieraj  projekty, które maj  by  finansowane w 
ramach strategii. Mog  równie  realizowa  projekty wspó pracy (np. z 
innymi lokalnymi grupami dzia ania lub innymi podmiotami, w zakresie 
zgodnym z celami zapisanymi w Lokalnej Strategii Rozwoju). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalna grupa dzia ania jest partnerstwem trójsektorowym, sk adaj cym si  
z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i spo ecznego.  
Cz onkiem lokalnej grupy dzia ania mog  zosta  osoby fizyczne i osoby 
prawne, w tym jednostki samorz du terytorialnego. Lokalna spo eczno  
wiejska na obszarze obj tym przez Lokaln  Grup  Dzia ania opracowuje 
lokaln  strategi  rozwoju. LGD dzia a na obszarze licz cym od 10 do 150 tys. 
mieszka ców i realizuje dzia ania wynikaj ce z opracowanej LSR. Obszar 
obj ty LSR musi by  spójny i mo e obejmowa  gminy wiejskie lub miejsko-
wiejskie, z wy czeniem miast powy ej 20 tys. mieszka ców, a tak e gminy 
miejskie nie wi ksze ni  5 tys. mieszka ców.  

ROZDZIA  4

Cele ogólne i szczegó owe  oraz planowane
do realizacji przedsi wzi cia.

4.1.………………………… 
4.2.………………………… 
4.3. Odnowa i rozwój wsi 
4.4.………………………… 
4.5.………………………… LLLoookkkaaalllnnnaaa  

SSStttrrraaattteeegggiiiaaa 
RRRooozzzwwwooojjjuuu   

   
LLLEEEAAADDDEEERRR  
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9. Razem do dzie a  

Grupa odnowy wsi jako forma organizacji spo ecze stwa obywatelskiego w 
skali miejscowo ci, wa na z punktu widzenia planowania i realizacji odnowy 
wsi jako procesu integruj cego i porz dkuj cego ycie wiejskiej wspólnoty. 

 

 

 

Odnowa wsi rozpoczyna si  
wtedy, kiedy we wsi pojawia si  
przywództwo, to znaczy grupa 
ludzi (nazywamy j  zal kiem 
grupy odnowy wsi), która my li o 
ca ej wsi.  

 

Ta my l obejmuje jej ca  przestrze  (to, co materialne i to, co 
niematerialne) i jest zakorzeniona w wiecie warto ci wspólnych dla 
lokalnej spo eczno ci. Dopiero wówczas mo e powsta  kompleksowy plan 
rozwoju (so ecka strategia) i istnieje mo liwo  przekszta cenia tego 
zamys u w rzeczywisto . 

 

 Grupa odnowy wsi – czasami u ywa si  tego okre lenia, aby podkre li  
zaanga owanie niektórych mieszka ców w konkretne inicjatywy 
na rzecz odnowy wsi; nie jest to formalna organizacja, ka dy 
mo e tu si  znale , ale na pewno taka grupa musi mie  swojego 
przywódc  (lidera) i wspólnie ustalone zasady organizacyjne. 

 

Odnowa wsi wymaga sprawnej organizacji. Dlaczego? Poniewa  
skuteczne wdro enie odnowy wsi wymaga wspó dzia ania ró nych 
partnerów: wójta (burmistrza), urz dników, rady gminy, rady so eckiej, 
mieszka ców wsi – trzeba t  wspó prac  organizowa . Ale jest te  inny 
powód.  

Odnowa wsi to nie jest po prostu zadanie na jedno lato czy jesie . To 
proces d ugotrwa y, który mo e si  zadomowi  na dobre w yciu 
spo ecznym wiejskiej gminy. B dzie w takim razie potrzebne zarz dzanie 
tym procesem, a wi c organizacja spotka , przygotowanie dokumentów, 
zapewnienie sprawnej informacji, wspó praca z partnerami spoza gminy 
(mo e to by  konserwator zabytków albo zarz d lasów, organizacja 
turystyczna – partnerów dobierzemy odpowiednio do charakteru 
przedsi wzi cia).  
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S  wreszcie konkretne przedsi wzi cia – projekty – które w ramach 
odnowy wsi podejmujemy. Ka dy z tych projektów to powi zane ze sob  
dzia ania, które wymagaj  koordynacji, przygotowania odpowiednich 
rodków, dopilnowania, aby na czas zosta y dostarczone materia y, aby 

zaanga owane osoby wiedzia y, co do nich nale y i kiedy maj  okre lone 
zadanie wykona . 

Budowanie grupy odnowy wsi – sk ada si  ona z osób, które 
pozytywnie odpowiedzia y na pytanie o sens wzi cia na siebie tej cz stki 
troski o przysz o  wsi, jej krajobrazu, jej mieszka ców, tradycji, obyczaju. 
Pocz tkowo zdarzaj  si  rozmowy dwóch, trzech osób – tworzy si  ma a 
grupka tych, którzy b d  si  wzajemnie wspiera , kiedy ju  ca a sprawa 
„si  rozniesie” i pojawi  zwolennicy, ale tak e przeciwnicy odnowy wsi. 

Jak zach ci  ludzi do zaanga owania?  

inicjator musi mie  nieugi t  wol  skutecznego wdro enia odnowy 
wsi (je li kto  zauwa y, e to inicjatywa „od niechcenia”, z pewno ci  
odniesie si  do tego bez entuzjazmu); 

warunki udzia u w takiej grupie musz  by  przejrzyste (nie mo e by  
lepszych i gorszych, wa niejszych i mniej wa nych itd.); 

     trzeba zna  przyk ady powodzenia podobnych inicjatyw (ludzie z 
pewno ci  b d  pyta , przekazywa  swoje w tpliwo ci, da  
wyja nie ); 

     trzeba widzie  (umie  pokaza ) szans  na pozyskanie rodków 
finansowych na lokalne inicjatywy; 

trzeba wyja ni  ró nic  pomi dzy inicjatyw  zmierzaj c  wy cznie 
do inwestycji, a tym, co istotne w odnowie wsi: budowaniem wi zi, 
wzmacnianiem lokalnej wspólnoty, podejmowaniem dzia a  
zwi zanych bardziej z trwa ym rozwojem ni  z rozwi zywaniem 
bie cych problemów. 

 

Zaszczepienie idei odnowy wsi to podstawa – ale co zrobi , eby z tego 
szczepu by y owoce?  

Gdyby zastanowi  si  nad odnow  wsi, zauwa ymy, e czy ona naturalne 
d enia ka dego z nas, a tak e d enia ca ej wiejskiej wspólnoty. Jak 
powiedzia  jeden z so tysów, nie ma w tym nic nowego – po prostu ma by  
normalnie. Je li wi c uwa amy, e nie jest normalnie, je li poszukujemy 
recepty na to, co „powinno by ”, poszukajmy jej w sobie.  

 

Mo emy spojrze  na odnow  wsi jako na rozwój oparty na poszanowaniu 
trzech wa nych zasobów: spo ecze stwa, przyrody i tradycji: 
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TRADYCJA 

PRZYRODA 

ROZWÓJ 

LUDZIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypomnijmy, e rozwój obejmuje: standard (materialny), jako  
(niematerialn ) i byt (ekonomiczny) wiejskiej wspólnoty. Jak rozumie  te 
powi zania? 

przyroda,  

o której cz ci  jeste my i która jest cz ci  naszego codziennego 
wiata; rozumiemy j  jako dziedzictwo (to, co nam pozostawili 

przodkowie), ale tak e jako spadek po nas, który odziedzicz  nast pne 
pokolenia (znane jest twierdzenie o tym, e rodowiska naturalnego nie 
dziedziczymy po naszych przodkach, ale po yczamy je od przysz ych 
pokole );  

ludzie,  

o czyli my wszyscy, ka dy z nas, ale w szczególno ci my razem, 
tworz cy wspólnot  lokaln , która ma wspólne d enia, my –
troszcz cy si  o codzienno  i przysz o  – a wi c nasz potencja  i 
kapita , który przyniesie konkretne korzy ci pod warunkiem 
optymalnego wykorzystania wszystkich jego walorów;  

tradycja,  

o to nie tylko nasze obyczaje (sposób post powania, który uznajemy za 
naturalny) i obrz dy (na przyk ad swawole nocy wi toja skiej albo 
do ynki), ale w znacznej mierze równie  symbole tej tradycji (zamki, 
pa ace, dwory, ko cio y, charakterystyczne wzory budownictwa, 
zdobnictwa, umiej tno ci dziedziczone z pokolenia na pokolenie [haft, 
ciesio ka, taniec] i inne przejawy kultury materialnej);  
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i wreszcie to, co jest rezultatem odnowy wsi: 

rozwój,  

o    czyli nasz sposób wytwarzania dóbr i pozyskiwania rodków 
potrzebnych do ycia (jest tu miejsce na upraw  roli, chów zwierz t, 
pozyskiwanie drewna, po ów ryb, wytwarzanie produktów spo ywczych 
albo u ytkowych, obs ug  turystów i in.);  

Co wynika z tego zestawienia? Jakie jest jego znaczenie dla odnowy 
wsi? Czy w ogóle warto o tym przypomina ? 

Okazuje si , e to bardzo wa ne, aby mówi  zwyczajnie o zwyk ych 
rzeczach. Coraz cz ciej jeste my nara eni na to, e nasze w asne zasoby 
– to, co mamy najcenniejszego – trac  na warto ci. Ludzie wyje d aj , 
przyroda jest zagro ona zanieczyszczeniem, gospodarka staje si  zale na 
od wp ywów z zewn trz, tradycje ulegaj  zatarciu. To nie jest korzystne, nie 
s u y wsi ani nie sprzyja rozwojowi! Odnowa wsi nie jest powrotem do 
przesz o ci, ale budowaniem na tym, co jest prawdziwe, warto ciowe, co 
naprawd  posiadamy, z czego mo emy i powinni my czerpa .  

Odnowa wsi to tak e przypomnienie tego, e nie mo emy kierowa  si  
jedynie w asnym punktem widzenia: licz  si  równie  racje przysz ych 
pokole  oraz znaczenie naturalnego i kulturowego dziedzictwa dla 
stabilnego rozwoju. Wa ne jest wi c wspó dzia anie w szerszej skali: plan 
odnowy wsi powinien bra  pod uwag  trosk  o dziedzictwo regionalne (jest 
to te  wa ny argument w pozyskiwaniu regionalnych rodków na te 
dzia ania lokalne, które s u  programom regionalnym). 

Odnowa wsi wymaga zatem zaanga owania:  

w adz regionalnych, które z kolei anga uj  odpowiednich 
ekspertów, aby mie  dobre rozpoznanie uwarunkowa , które s  
wa ne dla wsi; 

samorz du gminy (i jego wspó pracy z s siaduj cymi gminami); 

lokalnych liderów (so tysa, rady so eckiej, ludzi zaanga owanych 
w sprawy wsi, ludzi zaanga owanych w kultywowanie tradycji i 
ochron  naturalnego rodowiska, liderów przedsi biorczo ci); 

przedstawicieli ró nych grup wiejskiej spo eczno ci. 

 

Oto kilka kroków, które warto rozwa y : 

pozyskanie poparcia dla odnowy wsi 

Osoby zdecydowane na odnow  wsi pozyskuj  wsparcie dla idei i 
wst pne deklaracje zaanga owania (na czym  trzeba si  b dzie oprze , 
kiedy dojdzie do konkretnych dzia a ); oparcia warto szuka  blisko (w 
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rodzinie, u s siadów, krewnych zamieszkuj cych wie ), nieco dalej 
(w ród radnych, urz dników, liderów organizacji pozarz dowych);  

opracowanie „planu dla wdro enia odnowy wsi” 

Taki plan bardzo si  przyda, poniewa  pozwoli mieszka com na 
zorientowanie si , co i w jakim czasie mo e si  zdarzy . Wszyscy 
partnerzy b d  mogli lepiej przygotowa  si  do powierzonych im zada ; 
plan b dzie te  podstaw  do konkretnych dzia a , do pilnowania 
„kursu”, kiedy ju  „okr t odnowy” wyruszy w rejs; 

ramy wspó pracy z partnerami 

W zale no ci od tego, kto jest inicjatorem odnowy wsi w danej 
miejscowo ci (mo e to by  zarówno jeden z mieszka ców wsi, jak i kto  
„z zewn trz”, np. wójt albo urz dnik gminy, albo te  osoba z organizacji 
pozarz dowej), nale y zastanowi  si  nad potencjalnymi partnerami i 
nad tym, jak b dziemy z nimi wspó pracowa .  

Czy ma powsta  jaka  nieformalna koalicja, czy mo e nowe 
stowarzyszenie? Czy b dziemy wszystko omawia  na cyklicznych 
spotkaniach, czy te  zawi e si  niewielka grupka kilku osób, które od 
czasu do czasu skonsultuj  efekty swej pracy z wi kszym gronem 
mieszka ców? A mo e wybierzemy osob  (mieszka ca wsi), która 
stanie si  koordynatorem odnowy i b dzie mia a tak e za partnera 
koordynatora gminnego (w urz dzie gminy)? 

ludzie 

S  oczywi cie najwa niejsi, a do szczególnie wa nych b d  
nale e  te osoby, które stworz  sprawny zespó , potrafi cy 
zorganizowa  niezb dne dzia ania (np. organizacj  spotka , 
przygotowanie zawiadomie  lub informacji o odnowie, prowadzenie 
dokumentacji spotka , wniosków itp.). 
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10. Strategia dla wsi 

Recepta na dobry, uspo eczniony proces planowania. 

 

 

 

 

Strategia rozwoju to 
zorganizowany proces 
zarz dzania rozwojem, 
który prowadzi do 
sformu owania planu 
odnowy miejscowo ci, a 
nast pnie do jego 
realizacji. 

 

W planie powinny znale  si  zarówno charakterystyka miejscowo ci, 
opis zasobów, ocena mocnych i s abych stron miejscowo ci, jak i szans 
oraz zagro e  w kontek cie rozwoju. W cz ci planistycznej wska emy 
priorytety, zadania inwestycyjne oraz takie, które aktywizuj  lokaln  
spo eczno . Plan uzupe ni  szczegó y: terminy, koszty, ród a 
finansowania.  

Jest szansa, e osoby uczestnicz ce w procesie planowania b d  
równie  chcia y bra  udzia  w jego realizacji.  

 

Na czym polega planowanie strategiczne? 

 Pierwsze, co przychodzi na my l, to wskazanie CELU, do którego 
pragniemy d y . Niekiedy widzimy go bardzo wyra nie i z atwo ci  
mo emy go okre li . Jednak w wielu przypadkach nie jest on wcale tak 
konkretny, mamy jedynie pewn  WIZJ  tego, co chcemy osi gn . Cele 
za  (mo e ich by  kilka) krystalizuj  si , kiedy przeanalizujemy nasz  
SYTUACJ , nasze ZASOBY i UMIEJ TNO CI. Nie zawsze ta wiedza 
wystarczy, aby z wielu marze  wybra  te, które naprawd  chcemy 
realizowa . Aby zmniejszy  ryzyko niepowodzenia, staramy si  wi c 
pozna  UWARUNKOWANIA, które musimy wzi  pod uwag , aby mie  
wi ksz  pewno , e mamy szans  nasz cel osi gn . Kiedy ju  wiadomo, 
dok d zmierzamy, pozostaje jeszcze tylko jedna rzecz do zrobienia – 
zdecydowanie o tym, KTÓR DY pod ymy do obranego celu. Trzeba 
dobrze roz o y  si y, a czasami m dro  podpowie, e lepiej nad o y  drogi 
i omin  trudn  przeszkod , ni  na niej „nabi  sobie guza.”  
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ORGANIZACJA PROCESU PLANOWANIA 

 Planowanie jest procesem i wymaga podzielenia na etapy, co jest nie tylko 
konieczne ze wzgl dów organizacyjnych, ale równie  z tego powodu, e ka dy etap 
atwiej wtedy podda  konsultacji, aby unikn  b dów powtarzanych w kolejnych 
fazach.  

ocena sytuacji – poprzedza sformu owanie priorytetów, wymaga zgromadzenia i 
solidnego przeanalizowania informacji, które niekiedy nie s  dost pne na wsi 
(trzeba je pozyska  z ró nych instytucji); kiedy takie informacje zostan  
zgromadzone, warto przygotowa  ich skrócon  wersj  (aby zainteresowane 
osoby mog y zapozna  si  z najwa niejszymi danymi), a dopiero na tej 
podstawie przygotowa  ocen  walorów i s abszych stron miejscowo ci, która 
b dzie przydatna w przygotowaniu planu zamierze ; 

inicjatywy – lista inicjatyw powstaje przez zapisanie wszystkich zg oszonych 
pomys ów, a nast pnie wybranie tych, które – zdaniem grupy – s  z jakich  
przyczyn wa ne i powinny by  przyj te do realizacji; 

wst pny podzia  ról – to jeden z prze omowych momentów w budowaniu grupy, 
poniewa  wtedy zaczynamy sobie zdawa  spraw , e naprawd  co  
b dziemy robi , e pozostali b d  czego  od nas oczekiwa , e „samo si  
nie zrobi”; przy podziale ról trzeba uwa a , aby adne zadanie nie zosta o 
narzucone, ale raczej eby by o wybrane przez przysz ego wykonawc ; 

wa ne sprawy, czyli priorytety – to jedno z pierwszych merytorycznych zada  dla 
grupy odnowy wsi; trzeba tak  list  wa nych spraw dla wsi mie  uzgodnion , 
poniewa  b dziemy do niej wraca  w przysz o ci; wa ne przy tym jest 
wzi cie pod uwag  nie tylko tego, co my l  obecni, ale tak e nieobecni 
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ANALIZY 
 

 

mieszka cy wsi. W szczególno ci musimy dobrze rozwa y  sprawy, które s  
wa ne dla przysz ych pokole , które wi  si  z wi kszym ni  nasza wioska 
obszarem – przyda si  wi c kto  do pomocy (mo e to by  osoba spoza 
naszej wsi, np. urz dnik, do wiadczony planista); 

 

W procesie planowania mo na wyró ni  cztery etapy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1/ etap tworzenia wizji 

Jest on podobny do wyobra ania sobie wymarzonej sytuacji, jest 
budowaniem marzenia o lepszym jutrze. Nie prowadzi si  w tym etapie 
adnych dyskusji, nie ma miejsca na krytyk , a kryterium sukcesu jest jak 

najd u sza lista pomys ów i jak najszerszy udzia  wielu osób. 

2/ etap dokonywania wyboru 

 Tu zmieniaj  si  radykalnie zasady post powania. Wymagana jest 
umiej tno  logicznej analizy, krytycznego my lenia. Do ka dej sprawy 
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przyk ada si  miar  i wybiera miedzy sprawami pilnymi, wa nymi i 
potrzebnymi. Formu owane s  cele strategiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ etap tworzenia 

 Po dokonaniu wyboru tych zamierze , które chcemy skierowa  do realizacji 
i okre leniu celów – pora na przygotowanie programów, które maj  nas 
prowadzi  do celów (bywaj  one te  nazwane „przedsi wzi ciami”, cho  to 
okre lenie jest niezbyt trafne). Kiedy ju  uzgodnili my cele, warto uruchomi  
„gie d  projektów”, czyli pomys ów na konkretne dzia ania. Po dyskusji 
wybierzemy te, które najbardziej nam si  podobaj . Ka demu mo e podoba  
si  co  innego! Wi c jak wybra ? 

Musimy ustali  kryteria, umówi  si , co jest dla nas wa ne, na przyk ad: 
 co , co b dzie atwo zrobi , 
 co , co nas zintegruje, 
 co , co jest najpilniejsze, 

 

PLANOWANIE 
I WDRA ANIE 
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co , co przyniesie nam szans  na nowe dochody, 
co , co b dzie widoczne. 

Mo emy dodatkowo zapyta : 
czy jest szansa na zdobycie rodków na ten projekt (sk d?) i 

zgromadzenie odpowiednich rodków w asnych? 
czy b dziemy potrafili zarz dza  tym projektem? 
czy taki projekt przyniesie trwa  popraw  (czy b dziemy mogli 

kontynuowa  podj te dzia ania albo utrzyma  uruchomion  
inicjatyw  przy yciu)? 

W ka dym przypadku musimy sprawdzi , czy projekt jest zgodny z 
naszymi celami oraz z innymi dokumentami programowymi (np. strategi  
gminy, strategi  regionalna, priorytetami europejskiej polityki w danej 
dziedzinie) – od tego zale y mo liwo  pozyskania rodków.  

Uzgodnienie precyzyjnej procedury wyboru projektów do realizacji pozwoli 
na przejrzyste, uczciwe i wiarygodne przygotowanie decyzji, która pozwoli na 
wdra anie takich projektów, które najlepiej rokuj , wzajemnie si  uzupe niaj  i 
s  najbardziej skuteczne. 

4/ faza realizacji 

Realizacja post puje wed ug za o onego programu. Poszczególne 
projekty s  ze sob  powi zane i s u  d eniu do strategicznych celów. Wa ne 
jest tu systematyczne prowadzenie monitoringu, sprawdzanie efektów.  

Mo na powiedzie , e system monitoringu i ewaluacji to skoordynowany 
sposób gromadzenia, przetwarzania, przekazywania informacji umo liwiaj cy 
podejmowanie decyzji optymalnych dla rozwoju.  

 

Mo emy te  nasz proces planowania przedstawi  w ten sposób: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EWALUACJA,
AKTUALIZACJA

NASZE MARZENIA
(WIZJA)KOORDYNACJA,

REALIZACJA,
MONITORING,

PRZEDSI WZI CIA,
PROJEKTY CELE 

STRATEGICZNE

UWARUNKOWANIA 
WEWN TRZNE, 
ZEWN TRZNE, 

ANALIZY

NASZA MISJA

NASZ NOWE 
MARZENIA

EWALUACJA,
AKTUALIZACJA

NASZE MARZENIA
(WIZJA)KOORDYNACJA,

REALIZACJA,
MONITORING,

PRZEDSI WZI CIA,
PROJEKTY CELE 

STRATEGICZNE

UWARUNKOWANIA 
WEWN TRZNE, 
ZEWN TRZNE, 

ANALIZY

NASZA MISJA

NASZ NOWE 
MARZENIA
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11. Odnowa i rozwój wsi  

Rozporz dzenie ministerialne jako podstawa przygotowania zarówno planu 
odnowy (planu rozwoju miejscowo ci), jak i projektów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z wymogami 
ministerialnymi, plan odnowy 
miejscowo ci, zawiera w 
szczególno ci: 

 

a) charakterystyk  miejscowo ci, w której b dzie realizowana operacja, 

b) inwentaryzacj  zasobów s u cych odnowie miejscowo ci, 

c) ocen  mocnych i s abych stron miejscowo ci, w której b dzie realizowana 
operacja, 

d) opis planowanych zada  inwestycyjnych i przedsi wzi  aktywizuj cych 
spo eczno  lokaln  w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyj cia planu odnowy 
miejscowo ci, w kolejno ci wynikaj cej z przyj tych priorytetów rozwoju 
miejscowo ci, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji; 

Do wniosku o wsparcie – obok planu rozwoju miejscowo ci – do cza si  tak e  

uchwa : 

a) zebrania wiejskiego, rady dzielnicy lub rady osiedla w sprawie przyj cia planu 
odnowy miejscowo ci, podj t  dla ka dej miejscowo ci, w której b dzie 
realizowana operacja, a w przypadku, gdy w danej miejscowo ci nie zosta a 
powo ana rada dzielnicy lub rada osiedla – rady miasta; 

b) rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowo ci. 

W przypadku so ectw obejmuj cych kilka miejscowo ci, plan odnowy miejscowo ci i 
uchwa a o przyj ciu planu mog  obejmowa  wszystkie miejscowo ci po o one na 
obszarze so ectwa. 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 lutego 2008 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
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realizowana operacja, a w przypadku, gdy w danej miejscowo ci nie zosta a 
powo ana rada dzielnicy lub rada osiedla – rady miasta; 

b) rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowo ci. 

W przypadku so ectw obejmuj cych kilka miejscowo ci, plan odnowy miejscowo ci i 
uchwa a o przyj ciu planu mog  obejmowa  wszystkie miejscowo ci po o one na 
obszarze so ectwa. 
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Pomoc jest przyznawana: 
1) gminie;  
2) instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorz du 

terytorialnego; 
3) Ko cio owi lub innemu zwi zkowi wyznaniowemu na operacje, o których mowa w 

§ 4 ust. 1 pkt 4 i 11. 
4) organizacji pozarz dowej o statusie organizacji po ytku publicznego – którym 

zosta  nadany numer identyfikacyjny, w trybie przepisów o krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie pomocy. 

 
Pomoc jest przyznawana na operacj  spe niaj c  wymagania okre lone w 
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zapewniaj c  
osi gni cie i zachowanie celów dzia ania „Odnowa i rozwój wsi”: 
1) niefinansowan  z udzia em innych rodków publicznych, z wy czeniem 

wspó finansowania: 
a) z krajowych rodków publicznych b d cych w dyspozycji ministra 

w a ciwego do spraw kultury w ramach Programu Operacyjnego Promesa 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

b) z Funduszu Ko cielnego, 
c) ze rodków w asnych jednostek samorz du terytorialnego,  

2) realizowan  w miejscowo ci nale cej do: 
a) gminy wiejskiej lub 
b) gminy miejsko-wiejskiej, z wy czeniem miast licz cych powy ej 5 000 

mieszka ców, lub 
c) gminy miejskiej, z wy czeniem miejscowo ci licz cych powy ej 5 000 

mieszka ców; 
2. Pomoc jest przyznawana, je eli: 

1) operacja b dzie realizowana w jednym albo dwóch etapach; 
2) z o enie wniosku o p atno  po redni , b d c  refundacj  kosztów 

kwalifikowanych przyznawan  po zrealizowaniu pierwszego etapu operacji,  
nast pi w terminie 24 miesi cy od dnia zawarcia umowy – w przypadku, 
gdy ten etap nie jest etapem ko cowym; 

3) zako czenie realizacji operacji i z o enie wniosku o p atno  ostateczn  
nast pi w terminie: 

a) 36 miesi cy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji 
realizowanych w dwóch etapach, 

b) 24 miesi cy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji 
realizowanych w jednym etapie, nie pó niej jednak ni  do dnia 30 
czerwca 2015 r.; 

4) p atno  ostateczna b dzie obejmowa  nie mniej ni  25% cznej 
planowanej kwoty pomocy. 

 
 
Jak mówi instrukcja sporz dzenia planu odnowy miejscowo ci,  dokument 

powinien by  przejrzysty i spójny i nie powinien przekracza  20 stron. 
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§ 4. 1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji cz ci, zwi zanych z realizacj  

operacji, kosztów: 

1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposa ania budynków pe ni cych 

funkcje  rekreacyjne, sportowe i spo eczno – kulturalne, w tym wietlic i domów 

kultury, z  wy czeniem szkó , przedszkoli i obków; 

2) budowy, przebudowy, remontu lub wyposa ania obiektów ma ej 

architektury; 

3) budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, cie ek 

rowerowych,  szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji przeznaczonych 

do u ytku  publicznego; 

4) zakupu towarów s u cych przedsi wzi ciom zwi zanym z kultywowaniem 

tradycji  spo eczno ci lokalnych lub tradycyjnych zawodów; 

5) zwi zanych z kszta towaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia  potrzeb mieszka ców, sprzyjaj cych nawi zywaniu kontaktów 

spo ecznych, ze  wzgl du na ich po o enie oraz cechy funkcjonalno – 

przestrzenne, w szczególno ci  poprzez odnawianie lub budow  placów 

parkingowych, chodników lub o wietlenia  publicznego; 

6) urz dzania i porz dkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc 

 wypoczynku; 

7) budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej; 

8) zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich 

do reakcji  lub w celu poprawy estetyki miejscowo ci; 

9) rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub obj tych 

wojewódzk   ewidencj  zabytków, u ytkowanych na cele publiczne oraz obiektów 

ma ej  architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników 

historycznych i miejsc  pami ci; 

10) zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub 

tradycji  budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; 

11) budowy, przebudowy, remontu lub wyposa ania obiektów budowlanych 

 przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i us ug, w tym 

pawilonów,  punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; 
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12) odnawiania elewacji zewn trznych i dachów w budynkach architektury 

sakralnej  wpisanych do rejestru zabytków lub obj tych wojewódzk  ewidencj  

zabytków i  cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków; 

13) wyburzania i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu 

 uporz dkowania terenu w miejscowo ci, je eli niemo liwe jest ich odnowienie i 

 dalsze u ytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji operacji 

wymienionych w  pkt. 1– 12; 

14) zakupu materia u siewnego lub nasadzeniowego ro lin wieloletnich; 

15) zakupu sprz tu, materia ów i us ug, s u cych realizacji operacji; 

16) ogólnych, które s  bezpo rednio zwi zane z przygotowaniem i realizacj  

operacji. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, uznaje si  za kwalifikowane, je eli: 

1) zosta y poniesione: 

 a) w formie rozliczenia bezgotówkowego, 

 b) po dniu z o enia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów 

 stanowi cych  koszty ogólne, nie wcze niej ni  dnia 1 stycznia 2007 r.; 

2) dostawy, roboty budowlane i us ugi, zwi zane z realizacj  operacji, zosta y 

nabyte w  trybie przepisów o zamówieniach publicznych, a post powanie o 

udzielenie  zamówienia publicznego zosta o wszcz te po dniu z o enia wniosku 

o przyznanie  pomocy; 

3. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza si  

równie  koszty kwalifikowane poniesione przez wnioskodawc  przed dniem 

zawarcia umowy. 

4. Refundacji podlegaj  koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w 

wysoko ci nieprzekraczaj cej 75 % tych kosztów, z tym, e dla jednej 

miejscowo ci – nie wi cej ni  500 000 z  w okresie realizacji Programu. 

5. Wysoko  pomocy nie mo e by  wy sza ni  500 000 z , tak e w przypadku 

operacji realizowanej w wi cej ni  jednej miejscowo ci, z tym, e kwot  t  dzieli 

si  proporcjonalnie do kosztów realizacji w ka dej z tych miejscowo ci. 
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6. Wysoko  pomocy przyznanej na realizacj  jednej operacji nie mo e by  

ni sza ni  25 000 z ., wed ug kalkulacji kosztów okre lonych we wniosku o 

przyznanie pomocy. 

Pomoc mo e by  przyznawana maksymalnie trzy operacje w ka dej gminie. 

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 16, zalicza 

si  koszty w wysoko ci nieprzekraczaj cej 10 % pozosta ych kosztów 

kwalifikowanych, obejmuj ce koszty: 

1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w tym: 

a) kosztorysów, 

b) projektów architektonicznych lub budowlanych, 

c) ocen lub raportów oddzia ywania na rodowisko, 

d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, 

e) wypisów i Wyryków z katastru nieruchomo ci, 

f) us ug geodezyjno – kartograficznych, 

g) us ug rzeczoznawcy maj tkowego; 

2) op at za patenty lub licencje; 

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i zwi zane z 

kierowaniem robotami budowlanymi; 

4) przygotowania innych dokumentów niezb dnych do realizacji operacji. 

 

2. Do kosztów kwalifikowanych zalicza si  tak e podatek od towarów i us ug (VAT), 

na zasadach okre lonych w art. 71 ust. 3 lit. A rozporz dzenia Rady (WE) nr 

1698/2005 z dnia 20 wrze nia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str 1, z pó n. zm.). 

Umowa w sprawie wsparcia operacji mo e zawiera  zobowi zania beneficjenta 

dotycz ce: 

1) osi gni cia celu operacji i jego zachowania przez 7 lat od dnia 

dokonania przez agencj  p atnicz  p atno ci ostatecznej; 

2) ogranicze  lub warunków w zakresie: 

 a) przenoszenia w asno ci lub posiadania rzeczy nabytych w 

ramach realizacji  operacji lub sposobu ich wykorzystania, 
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• jasno okre lone cele
• w okre lonym czasie
• przy okre lonym bud ecie

Projekt to…

zestaw dzia a , które maj przynie

 

12. Projekt, po prostu 

Podstawowe i zgodne z wytycznymi europejskimi zasady konstruowania 
projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Jakie s  
zasadnicze 
elementy 
projektu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT:

• polega na realizacji powi zanych ze sob dzia a ,

• jest okre lony (ograniczony) w czasie,

• ma wyj tkowy charakter.

• wykorzystuje okre lone (ograniczone) zasoby,

• skupia si na wybranej sprawie,

• dotyczy konkretnej grupy osób (osoby) lub organizacji,

• dostarcza potrzebne beneficjentom produkty – wyniki dzia a ,
• pozwala na osi gni cie konkretnych rezultatów (zmian),

• oddzia uje w d u szym okresie i w szerszej perspektywie,

• zmierza do celu odpowiadaj cego potrzebom, który jest 
konsekwencj rezultatów, 
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b. Jaka jest kolejno  pracy nad projektem9? 

Projekt zwykle tworzy si  w okre lonym porz dku: 

 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

9 na podstawie: Project Cycle Management Guidelines, Komisja Europejska, 2004) 

Programowanie

Identyfikacja

Formu owanie

Ewaluacja

Wdro enie

- analiza sytuacji w kraju (regionie) i w sektorze,

- przegl d wska ników spo eczno-ekonomicznych,
- analiza priorytetów programów i funduszy,
- przegl d zagadnie przekrojowych,
- identyfikacja potencjalnych zainteresowanych partnerów i ich 

potrzeb, priorytetów i potencja u,

- identyfikacja problemów, ogranicze i sprzyjaj cych uwarunkowa

- przegl d realizowanych i planowanych projektów,

- zg aszanie pomys ów dotycz cych rozwi zania problemów,

- analiza ró nych mo liwo ci dzia ania,
- ocena s uszno ci proponowanych rozwi za ,

- wskazanie pomys ów do rozpatrzenia w fazie formu owania projektu,

- konsultacje z beneficjentami, 

- identyfikacja problemów, na które napotykaj potencjalni beneficjenci,Programowanie

Identyfikacja

Formu owanie

Ewaluacja

Wdro enie

- konsultacje z zainteresowanymi podmiotami,

Programowanie

Identyfikacja

Formu owanie

Ewaluacja

Wdro enie

- organizowanie uczestnictwa grup docelowych i zainteresowanych stron 
w precyzowaniu szczegó ów projektu,

- opracowanie szczegó owego planu i opisu projektu,
- analiza wykonalno ci projektu oraz ocena trwa o ci projektowanych 

rezultatów (czy projekt przyniesie beneficjentom d ugotrwa e korzy ci),
- przygotowanie pe nej dokumentacji wymaganej w procedurze aplikacyjnej,
- zarz dzanie zadaniami zwi zanymi z procedur aplikacyjn .

• dostarczenie produktów i us ug potrzebnych beneficjentom 
ostatecznym,

• osi gni cie celu projektu w postaci korzystnej zmiany sytuacji 
beneficjentów ostatecznych jako konsekwencji rezultatów,

• wniesienie wk adu w osi gni cie celów ogólnych, wynikaj cych w polityk 
i programów (region, kraj, Unia Europejska),

• efektywne zarz dzanie zasobami,
• monitorowanie post pów i sk adanie sprawozda .

Cele do osi gni cia w tej fazie:

Programowanie

Identyfikacja

Formu owanie

Ewaluacja

Wdro enie
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A – najcz ciej w ko cowej fazie projektu –  prowadzona jest  
Ewaluacja,   
która obejmuje nast puj ce elementy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Jak okre li  problemy, potrzeby i bariery dotycz ce grup docelowych? 

Okre lanie sytuacji grup docelowych jest podobne do sytuacji, kiedy 
wyobra amy sobie, e jeste my kim  z tej grupy i spójrzmy oczyma takiej osoby 
na jej sytuacj . Na t  sytuacj  sk adaj  si  ró ne elementy: 

o problemy,  

o potrzeby, 

o bariery,  

oraz 

o kontekst.  

Problem to negatywna sytuacja, która dotyczy grupy docelowej. Mo e na 
przyk ad dotyczy  ograniczonej wiedzy, niewystarczaj cych 
umiej tno ci albo niew a ciwej postawy, która utrudnia skuteczn  
komunikacj , albo stoi na przeszkodzie w wypracowaniu wspólnego 
stanowiska.  Problem dotyczy wi c konkretnej osoby, albo te  jest 
w a ciwo ci  rodowiska, do którego chcemy zaadresowa  nasz 
projekt. Problemem jest tak e niska jako  bazy lokalowej, 
niewystarczaj ce wyposa enie albo zbyt s aba oferta zaj  
aktywizuj cych mieszka ców. 

Potrzeba jest czym , co niejako wynika z problemu. Mo e na przyk ad dotyczy  
uzupe nienia wiedzy, nabycia umiej tno ci albo ukszta towania 
postawy sprzyjaj cej skutecznej komunikacji czy u atwiaj cej 
wypracowanie wspólnego stanowiska. Mo e ni  by  równie  budowa, 
remont lub wyposa enie obiektu. Mo emy mie  potrzeb  rozwijania 
w asnych zainteresowa  albo integrowania si . 

Trafno ocenia zwi zek pomi dzy zdefiniowanymi celami a istniej cymi problemami 
spo eczno-gospodarczymi, które maj zosta rozwi zane dzi ki interwencji.

Skuteczno porównuje efekty realizacji z wcze niejszymi planami, tzn. porównuje 
faktyczne produkty, rezultaty i oddzia ywanie z przewidywanymi.

Efektywno wskazuje na stosunek pomi dzy produktami, rezultatami i 
oddzia ywaniem a wk adem (zw aszcza zasobami finansowymi), który zosta
u yty, by je osi gn .

U yteczno sprawdza, czy osi gni te dzi ki interwencji oddzia ywanie odpowiada 
potrzebom spo ecznym i problemom spo eczno-gospodarczym, które maj
zosta rozwi zane (z pomini ciem wszelkich odniesie do ustalonych celów 
interwencji).

Trwa o ocenia szanse trwania efektów realizacji programu w rednim i d ugim 
okresie po zaprzestaniu finansowania.  

Ewaluacja

Trafność

Skuteczność

Efektywność

Użyteczność

Trwałość
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Bariera to zazwyczaj co , co le y poza osob  lub organizacj , ale jest istotnym 
ograniczeniem, którego nie sposób przezwyci y  bez dodatkowego 
wsparcia. Barier  jest na przyk ad niezrozumia y j zyk u ywany w 
instrukcjach dotycz cych sk adania wniosku o dofinansowanie. 
Bariera to tak e trudno ci z dotarciem do miejsc, gdzie organizowane 
s  zaj cia lub spotkania dla mieszka ców wsi. 

Kontekst odgrywa niekiedy bardzo istotn  rol  we w a ciwym zrozumieniu 
opisanych problemów. Na przyk ad rozpowszechnione w rodowisku 
stereotypy mog  wp ywa  na kszta towanie postaw, które nie 
sprzyjaj  odnowie wsi, a czasami nawet utrwalaj  wieloletnie 
zaniedbania b d  ma o aktywne postawy.  

 

Wszystkie opisane elementy wymagaj  odpowiedniego zbadania, na 
przyk ad na organizowanych spotkaniach, poprzez przeprowadzenie 
rozpoznania ankietowego, badania statystyczne b d  socjologiczne, seri  
dyskusji z udzia em przedstawicieli danego rodowiska. Warto te  odwo a  si  
do dokumentów, które ilustruj  sytuacj  w danej dziedzinie, a nast pnie szuka  
potwierdzenia w swoim rodowisku, tak e poprzez bezpo rednie kontakty z 
dan  grup  docelow . W ten sposób b dziemy mogli w pe ni uzasadni , e 
projekt jest oparty na dobrze rozpoznanej sytuacji i prowadzi do ograniczenia 
wskazanych problemów lub likwidacji opisanych barier, z uwzgl dnieniem 
specyficznego kontekstu otoczenia, w którym funkcjonuje grupa docelowa – 
spo eczno  naszej wsi albo jaka  jej cz  (m odzie , osoby starsze, kobiety, 
dzieci, twórcy ludowi itd.).   

 

d. Co to jest cel projektu? 

 

 

 

 

Mo na stwierdzi , e cel projektu to po prostu korzystna zmiana sytuacji 
grupy docelowej, która nast pi w wyniku realizacji projektu. Nale y podkre li , 
e ta zmiana ma nast pi  w trakcie trwania projektu, a wi c najpó niej w 

ostatnim dniu jego realizacji. Zazwyczaj jednak nast puje wcze niej, bo 
przecie  trzeba jeszcze j  sprawdzi , zmierzy , stwierdzi , a tak e 
udokumentowa . Instytucja, która przekazuje rodki na projekt, musi bowiem 
si  upewni , e zosta y one wydane w sposób celowy.  

Cel projektu wynika z osi gni tych rezultatów, mówi si , e cel jest 
konsekwencj  rezultatów. Co to oznacza w praktyce? 

 

Cel projektu

• odnosi si do wybranego problemu

• jest okre lony poprzez korzy ci, jakie odnios beneficjenci 
w wyniku skorzystania z us ug oferowanych przez projekt

Cel projektu
• odnosi się do wybranego problemu
• jest określony poprzez korzyści, jakie odniosą beneficjenci 
w wyniku skorzystania z usług oferowanych przez projekt
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 Je li na przyk ad stwierdzili my, e  
mamy s ab  baz  pe ni c  funkcje spo eczno-kulturalne,  

to jest to problem, któremu trzeba jako  zaradzi . Na ten problem sk ada si  
kilka przyczyn, na przyk ad:  

s aby stan techniczny obiektu,  
niewystarczaj ce wyposa enie obiektu  

oraz  
s abe oznakowanie obiektu.  

Ich odpowiednikami b d  tak e rezultaty naszego projektu. Mo na wi c 
powiedzie , e w takim projekcie celem b dzie:  

dobra baza pe ni ca funkcje spo eczno-kulturalne, 
a  ten cel osi gniemy jako konsekwencj  rezultatów: 

dobry stan  techniczny obiektu, 
dobre wyposa enie obiektu  

oraz  
dobre oznakowanie obiektu.  

Cel projektu i rezultaty s  ze sob  ci le powi zane: 

 

 

 

Cel projektu mierzymy za pomoc  wska ników rezultatów – to one s  
dowodem na to, e cel zosta  osi gni ty i informuj , w jakim stopniu uda o si  
zmieni  pocz tkow  sytuacj  grupy docelowej.  

 

e. Jak nale y rozumie  poj cie rezultatu? 

Rezultaty to bezpo rednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego 
programu lub projektu. Dostarczaj  one informacji o zmianach, które 
nast pi y w wyniku wdro enia programu lub projektu u beneficjentów 
ostatecznych, bezpo rednio po uzyskaniu przez nich wsparcia. 

Co oznaczaj  okre lenia „bezpo rednie” i „natychmiastowe”? 

bezpo rednie – ci le zwi zane z prowadzonymi dzia aniami, wynikaj ce z 
nich, a nie z innych przyczyn; musimy wi c umie  wykaza  
zwi zek pomi dzy dzia aniami a rezultatami:  

na przyk ad 
o dobry stan  techniczny obiektu (rezultat)  

pojawi si  w wyniku  
o przeprowadzenia remontu (dzia anie),  

a tak e 
o dobrego wyposa enia obiektu (rezultat) 

pojawi si  dzi ki 
o zakupowi i monta owi wyposa enia (dzia anie), 

natomiast 
o dobre oznakowanie obiektu (rezultat) 

cel projektu wska niki rezultatów  
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zostanie osi gni te dzi ki 
o wykonaniu i umieszczeniu tablic reklamowych (dzia anie),  

natychmiastowe – to s owo oznacza tyle, e rezultaty pojawiaj  si  zaraz po 
przeprowadzonych dzia aniach (nie trzeba na rezultaty 
czeka  na przyk ad tak, jak sadownik czeka na dojrza e 
jab ko po posadzeniu m odej jab oni). 

Rezultat to korzystna zmiana dotycz ca konkretnej sprawy, na przyk ad 
urz dzenia wygodnego miejsca (pomieszczenia) do prowadzenia spotka  i 
szkole .  

Cel projektu i rezultaty s  ze sob  ci le powi zane, dlatego trzeba 
uzasadni , w jaki sposób rezultaty przyczyniaj  si  do celu projektu, skoro jest 
on ich konsekwencj .  

 

f. Co oznacza w projekcie poj cie produktu (wyniku dzia ania)? 

Dzia ania s  tym, co wype nia nam czas podczas realizacji projektu. 
To dzi ki nim osi gamy zmiany, o których wcze niej by a mowa: 
dzia ania prowadz  do rezultatów, a te w konsekwencji przynosz  cel 
projektu.  

Natomiast 

 

 

 

 

 

Produkty mog  by  

materialne – je li np. jest to nowa ciana oddzielaj ca sal  spotka  
od zaplecza (np. szatni) 

albo 

niematerialne – gdy mówimy np. o warsztatach aktywizuj cych lub 
festynie dla zainteresowanych sprawami publicznymi 
obywateli (w rozporz dzeniu o odnowie wsi nie wskazuje si  
na dzia ania prowadz ce do wytworzenia produktów 
niematerialnych, jednak mo emy je wytworzy  sami, 
korzystaj c przy tym z finansowania z innych róde ). 

g. Jakie zasoby s  niezb dne dla realizacji projektu? 

Projekt mo e by  zrealizowany wtedy, kiedy mamy do dyspozycji 
odpowiednie zasoby. Dobór zasobów jest inny do ka dego projektu.  

Produkty (wyniki dzia a )

opisuj us ugi (produkty) dostarczone 
beneficjentom w wyniku realizowanych dzia a

dotycz najwa niejszych przyczyn i skutków 
problemu, z jakim borykaj si beneficjenci

Produkty (wyniki działań)

 opisują usługi (produkty)dostarczone 
 beneficjentom w wyniku realizowanych działań

 dotyczą najważniejszych przyczyn i skutków 
 problemu, z jakim borykają się beneficjenci
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Aby przygotowa  si  do projektu, trzeba najpierw sprawdzi , jakimi 
zasobami sami dysponujemy, a jakie s  potrzebne do planowanych 
zada  – brakuj ce zasoby b dziemy starali si  pozyska . Zatem 
poszukujemy osób o wymaganych kompetencjach, przygotowujemy si  
do zakupu albo wynaj cia ró nych potrzebnych urz dze , a tak e – 
pozyskujemy rodki finansowe, których brakuje, aby dobrze zrealizowa  
projekt. 

Wyró niamy trzy rodzaje zasobów: 

ludzkie – to kadra projektu, cz onkowie zespo u projektowego, którzy b d  
odpowiedzialni za realizacj  poszczególnych zada , stanowi  
zespó , który b dzie troszczy  si  o powodzenie ca ego projektu: 
wyró nimy w ród nich te osoby, które b d  zarz dza  
(podejmowa  decyzje i odpowiada  za ca o  projektu oraz za 
prac  ca ego zespo u) i te, które b d  stanowi  kadr , 
odpowiedzialn  za poszczególne zadania; 

techniczne – mo na do nich zaliczy  komputery, sale z wyposa eniem, 
pojazdy, materia y i urz dzenia bezpo rednio wykorzystywane w 
projekcie; 

finansowe – czyli pieni dze, stanowi ce bud et projektu i potrzebne na 
op acenie wszystkich wydatków ponoszonych zgodnie z 
zaplanowanym bud etem. Niekiedy mamy do czynienia z 
zamiennikiem pieni dzy: to tak zwany wk ad rzeczowy, na przyk ad 
w postaci pracy albo warto ci wykorzystywanego w projekcie 
w asnego sprz tu.  

Czasami nasze zasoby s  niewystarczaj ce, a samo zdobycie 
dodatkowych zasobów tak e nastr cza trudno ci. Powierzamy wtedy 
niektóre zadania wykonawcom, którzy maj  w tej mierze odpowiednie 
zasoby i do wiadczenie. Rola wykonawcy ogranicza si  do wykonania 
powierzonego zadania – nie jest on zainteresowany ca o ci  projektu i 
trudno tego wymaga . Inaczej jest z partnerem – nie tylko wykonuje on 
zadania, z których mo e nas skutecznie wyr czy , ale wspólnie z nami 
troszczy si  o powodzenie ca ego projektu. 

Odpowiedni dobór wykonawcy, a tym bardziej zaanga owanie 
odpowiedniego partnera – to wa ne zadania, które mog  wp yn  na 
powodzenie projektu. wiadcz  te  o naszej zapobiegliwo ci i dlatego 
zas uguj  na dodatkow  uwag . Rozporz dzenie o odnowie wsi 
przewiduje mo liwo  finansowania zakupu  sprz tu, materia ów i us ug, 
s u cych realizacji projektu. 

h. Czy oddzia ywanie projektu dotyczy okresu jego realizacji? 

Oddzia ywanie projektu to inaczej wp yw naszego projektu na to, co 
wydarzy si  w przysz o ci. Nie jest atwo ani to przewidzie , ani te  to 
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udokumentowa . Powinni my si  jednak tego podj  – nadzieja na 
sukces w przysz o ci sk ania do podejmowania dzia ania w a nie teraz. 
Na przyk ad przestrzeganie odpowiedniej diety mo e wp yn  na stan 
zdrowia w przysz o ci.  

Podobnie rzecz si  ma z projektami: pragniemy osi gn  pewn  
„wi ksz ” zmian , a nasz projekt tylko w pewnym stopniu si  do niej 
przyczyni – ta zmiana oczywi cie b dzie zale e  tak e od innych 
czynników. Dlatego trzeba opisa , jaki b dzie wp yw naszego projektu i 
kiedy b dzie on widoczny. Na przyk ad, je li mieszka cy s  bardziej 
zaanga owani w sprawy publiczne, to jako  strategii lokalnej si  
poprawi. Kiedy? Wtedy, kiedy b dzie ona opracowana 
(zaktualizowana), a to mo na przewidzie  np. za dwa lata. Jak wida , 
oddzia ywanie nie jest zwi zane z okresem realizacji projektu – 
niekiedy znacznie wykracza poza ten okres. 

Oddzia ywanie odnosi si  do przysz o ci, mo e dotyczy  tych osób 
lub organizacji, które bezpo rednio korzysta y ze wsparcia w ramach 
projektu – wtedy staramy si  opisa , jaka b dzie sytuacja tych grup 
docelowych na przyk ad dwa lata po zako czeniu projektu. Ale mo e 
tak e dotyczy  szerszego rodowiska, na przyk ad innych organizacji 
albo innych osób, które w ogóle nie bra y udzia u w projekcie. 

Wyró niamy: 

oddzia ywanie szczególne, którym s  efekty bezpo rednio zwi zane 
z podj tym dzia aniem i bezpo rednimi beneficjentami ostatecznymi,  

oddzia ywanie ogólne to efekty maj ce wp yw na szersz  populacj . 

 

Oddzia ywanie przyczynia si  do celu ogólnego, w szerszym kontek cie 
i w d u szej perspektywie czasowej. Jest to cel obserwowany w szerszej 
skali ca ego regionu, w skali ca ego sektora publicznego itp. 

 

 

 

I. Czy wystarczy sam opis poszczególnych elementów projektu? 

Opis projektu jest wa ny, opis wska ników za  jest jego koniecznym 
uzupe nieniem. Wska niki bowiem nie tylko mierz  osi gni cia i 
wykorzystanie zasobów, ale tak e t umacz  cele, dzi ki którym mo na 
zrozumie , co jest planowane, i co zosta o osi gni te. 

 

Co to jest wska nik? 

cel ogólny wska nik oddzia ywania  cel ogólny wskaźnik oddziaływania
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 to miernik wyznaczonego celu, wykorzystanych zasobów, 
osi gni tego efektu, jako ci lub zmienna kontekstowa (czyli miara 
zmiany w otoczeniu projektu). 

W wytycznych10 Komisja Europejska definiuje wska niki jako 
miary celu, który ma zosta  osi gni ty, a wi c zaanga owanych 
zasobów ( rodków), uzyskanych efektów, pomiar jako ci lub zmienn  
kontekstu. 

Je li spojrzymy na wska niki od do u do góry, wk ad (zasoby) – w 
pierwszym rz dzie pozwala na wytworzenie jakich  produktów 
(materialnych), które s  bezpo rednim wynikiem jakiego  dzia ania, np. 
kilometry zbudowanej linii kolejowej albo us ugi konsultacyjne 
dostarczone przedsi biorstwom. Beneficjenci uzyskuj  dzi ki tym 
produktom jakie  korzy ci, takie jak zredukowany czas albo pozyskana 
wiedza. Te efekty s  nazywane rezultatami. Zazwyczaj interwencja 
b dzie dotyczy  nie tylko ostatecznych beneficjentów, ale poprzez nich 
wywo a wi cej zmian w otoczeniu spo eczno-ekonomicznym lub w 
rodowisku naturalnym. Te efekty, takie jak na przyk ad wy szy PKB11 

s  nazywane oddzia ywaniem. Oddzia ywanie mo e by  zgodne z 
zak adanym lub te  nieoczekiwane. 

1) Wska niki wk adu lub zasobów odnosz  si  do bud etu projektu.  

2) Wska niki produktu odnosz  si  do dzia a . S  mierzone w 
jednostkach materialnych albo finansowych (np. d ugo  
zbudowanej linii kolejowej, liczba firm wspartych finansowo).  

3) Wska niki rezultatu odnosz  si  do bezpo rednich i 
natychmiastowych efektów dotycz cych beneficjentów 
bezpo rednio korzystaj cych z programu.  

4) Wska niki oddzia ywania odnosz  si  do konsekwencji programu 
wykraczaj cych poza natychmiastowe efekty.  

Wska nik powinien sk ada  si  z definicji, warto ci oraz jednostki miary. 
Najcz ciej opisujemy wska nik poprzez cztery miary: 

o ilo ci (ile czego u yto, wyprodukowano, dostarczono, osi gni to?), 

o jako ci (w jakim standardzie jako ci?), 

o miejsca (gdzie?),  

o terminu (kiedy?). 

                                                 

10 Na podstawie: The New Programming Period 2007–2013, INDICATIVE GUIDELINES ON 
EVALUATION METHODS: MONITORING AND EVALUATION INDICATORS, Working 
Document No. 2, t umaczenie autora  

11 PKB – produkt krajowy brutto 
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13. Zagadnienia przekrojowe 

Zagadnienia wa ne do przestrzegania w ka dym projekcie. 

 

ZAGADNIENIA PRZEKROJOWE  

 

S  to sprawy o zasadniczym 
znaczeniu, które musz  by  
odpowiednio uwzgl dnione 
podczas cyklu planowania 
projektu: 

równo  ról spo ecznych, 
zrównowa ony rozwój, 
dobre rz dzenie, 

a tak e 

spo ecze stwo informacyjne, partnerstwo i innowacyjno . 

 

Równo  ról spo ecznych (niekiedy zwana równo ci  p ci) 

 

Równo  ról spo ecznych (gender equality) ustanowiona na konferencji w 
Pekinie w 1995 roku jako podstawowa zasada wspó pracy dla rozwoju. 

Odnosi si  do ycia publicznego i prywatnego oraz uwzgl dnia walory 
reprezentowane przez m czyzn i kobiety. W szczególno ci odnosi si  do: 

równo ci szans (mo liwo ci), 
równo ci praw (prawo do…), 
równej dystrybucji zasobów i korzy ci, 
równej odpowiedzialno ci kobiet i m czyzn w yciu prywatnym i 

publicznym. 

Warto zaznaczy , e podstawowym wymogiem jest udzia  kobiet w procesach 
decyzyjnych i politycznych na równej stopie z m czyznami. 

 

Zasada równo ci szans  

Oznacza ona zniesienie nierówno ci oraz zwalczanie wszelkich przejawów 
dyskryminacji, w tym m.in. ze wzgl du na wiek, p e , ras  i niepe nosprawno . 
Poprzez eliminacj  wszelkich barier fizycznych, finansowych, socjalnych czy 
psychologicznych, utrudniaj cych lub zniech caj cych do brania pe nego 
udzia u w yciu spo ecze stwa, nale y d y  do umo liwienia wszystkim 
osobom czynnego uczestnictwa w rynku pracy i integracji z otoczeniem.  
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Rozwój
gospodarczy

Rozwój 
spo eczny

Ochrona
rodowiska

Rozwój 
zrównowa ony

 

Zasada  

zrównowa onego  

rozwoju 

 
Wska niki odnosz ce 

si  do zrównowa onego 
rozwoju opieraj  si  na 
za o eniu, e rozwój nie 
mo e odbywa  si  
kosztem innych obszarów i 
zasobów, o które trzeba 
dba  dla zapewnienia 
trwa o ci.  

Dotyczy on te  trzech elementów zrównowa onego rozwoju, a wi c sfery 
ekonomicznej, spo ecznej i rodowiska naturalnego oraz w a ciwej mi dzy nimi 
równowagi. St d nasilaj ca si  kampania w zakresie odpowiedzialno ci za 
rodowisko, efekt cieplarniany, agodzenia skutków wykluczenia spo ecznego i 

zapobiegania mu, zdrowego ywienia,  dba o ci o równo  szans, przejrzysto  
i etyk  ycia publicznego, o dobre rz dzenie.  

W szczególno ci zasada zrównowa onego rozwoju mo e by  uwzgl dniona 
poprzez wzmocnienie wysi ków w zakresie ochrony rodowiska w perspektywie 
d ugookresowej.  

Mo na to osi gn  dbaj c o rozwój odpowiadaj cy potrzebom obecnej 
populacji bez ograniczenia mo liwo ci zaspokajania potrzeb przysz ych pokole  
oraz przestrzegaj c zasady, e rodowisko i zasoby naturalne stanowi  kapita , 
który musi by  zachowany. 

Wa n  kwesti  jest zwrócenie uwagi na element spo eczny, który jest 
niejako najwa niejszy w tym uk adzie trzech sk adników zrównowa onego 
rozwoju, spo ecze stwo jest bowiem podmiotem rozwoju.  

 

Rozwój spo ecze stwa informacyjnego 

W powszechnym rozumieniu spo ecze stwo informacyjne to takie, które 
stosuje ró nego rodzaju nowoczesne technologie s u ce gromadzeniu, 
analizowaniu i przesy aniu informacji. Przede wszystkim jednak posiada 
instrumenty niezb dne do korzystania z tych technologii, czyli wiedz . 
Powszechnemu zastosowaniu technologii towarzysz  zmiany organizacyjne, 
ekonomiczne, spo eczne, maj ce wp yw na wszystkie sfery ycia i dzia alno ci 
ludzi12. 

                                                 

12 za: Innowacje i transfer technologii, s ownik poj , PARP, 2005   
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Zasada partnerstwa 

Oznacza ona, e projekty realizowane s  nie przez pojedynczych 
projektodawców, ale przez partnerstwa kilku organizacji i instytucji. Celem 
partnerstwa jest znalezienie rozwi zania problemu poprzez wielostronne i 
innowacyjne podej cie z wykorzystaniem ró norodnych do wiadcze  
wszystkich partnerów.  

Z partnerstwem zwi zana jest te  zasada empowerment, czyli zaanga owanie 
w proces wypracowywania innowacyjnych rozwi za  przedstawicieli grup 
docelowych. Uwzgl dnienie opinii najbardziej zainteresowanych osób daje 
wi ksze szanse na du  skuteczno  wypracowywanego produktu. Dlatego te  
ka dy projektodawca powinien przewidzie  odpowiedni  form  zaanga owania 
przedstawicieli grup docelowych. Prowadzi to bowiem do poczucia lokalnej 
w asno ci projektu – czujemy dzi ki temu, e projekt jest „nasz”. 

Innowacyjno  
innowacje 13 – zjawisko  innowacji jest nieroz cznie zwi zane z poj ciem 
zmiany, nowo ci, reformy czy te  idei postrzeganej jako nowa. Za 
innowacje uwa a si  najró niejsze fakty, procesy i zjawiska o charakterze  

o technicznym,  
o organizacyjnym,  
o spo ecznym,  
o psychologicznym.  

Innowacyjno  mo e by  rozumiana w kontek cie: 
nowych produktów (powstaj  produkty lub us ugi o cechach innych ni  
dotychczas oferowane), 
nowych procesów (stosowane s  nowe, dotychczas nie spotykane sposoby 
post powania, wytwarzania, wiadczenia us ug itd.), 
nowych celów (cele formu owane s  w sposób inny ni  dotychczas lub 
dotycz  innych nowych grup docelowych), 
nowych powi za , 
nowego kontekstu (system zarz dzania, powi zany z animowaniem 
partnerstwa i pobudzaniem wiadomo ci, promowaniem innowacyjno ci i 
otwarciem na innowacyjno  itp. stwarza nowe, dogodne warunki dla 
innowacyjno ci). 

Istota innowacyjno ci sk ania te  do pozostawienia miejsca na nowe spojrzenie 
na innowacyjno  – w ten sposób mo na oczekiwa , e tak e my sami staniemy 
si  innowacyjni.  

Kolejnym zagadnieniem przekrojowym, na który zwraca si  szczególn  uwag  
jest dobre rz dzenie, czyli przejrzyste, godne zaufania zarz dzanie zasobami 
ludzkimi, naturalnymi, gospodarczymi i finansowymi.  

                                                 

13 za: Innowacje i transfer technologii, s ownik poj , PARP, 2005  
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 Dobre rz dzenie jest zjawiskiem znanym od dawna (mo na wspomnie  cho by 
Peryklesa z V w. p.n.e., który rz dzi  tak, aby nikogo z obywateli nie skrzywdzi  – 
tak przynajmniej donosz  przekazy historyczne), ale od kilku lat prze ywa swoisty 
renesans, a to za spraw  pobudzonej w ko cu XX wieku dyskusji na forum 
europejskim, wynikaj cej z niezadowolenia obywateli z funkcjonowania instytucji 
Unii Europejskiej. W roku 2000 wydano dokument zwany Deklaracj  z Laeken, w 
którym wskazuje si  m.in. na to, e  

…instytucje musz  zbli y  si  do obywateli,  

…to, co obywatele rozumiej  jako „dobre rz dzenie” to otwieranie nowych 
mo liwo ci, a nie narzucanie kolejnych ogranicze . Chc  rezultatów, 
lepszych odpowiedzi na praktyczne wymagania. 

Pochodz ca tak e z roku 2000, ale niezbyt rozpowszechniona w Polsce, Bia a 
Ksi ga Europejskie rz dzenie, zadaj c pytanie o istot  dobrego rz dzenia, 
wskazuje na  

rosn ce oczekiwanie opinii publicznej, która  

domaga si  skutecznego rozwi zania problemów,  

 odczuwa rosn c  nieufno  wobec instytucji, które te decyzje maj  
podejmowa .  

Lekarstwem na to ma sta  si :  

wzmocniona kultura konsultacji i dialogu, prowadz ca do wzrostu 
zaufania do instytucji,  

zmiana procesu decyzyjnego, która spowoduje podejmowanie decyzji 
zgodnych z oczekiwaniami obywateli.  

Bia a Ksi ga formu uje zasady, które maj  zapewni  jako ciow  popraw  
funkcjonowania instytucji i zwi kszy  zaufanie spo eczne.  

Te zasady obejmuj : 

OTWARTO  (ang. openness)   

Instytucje powinny dzia a  w sposób bardziej otwarty, u ywaj c j zyka 
dost pnego i zrozumia ego dla szerokiej publiczno ci.  

Powinno by  jasne, jakie sprawy s  poruszane, jakie s  mechanizmy 
konsultacji, kto i dlaczego jest konsultowany, co ma wp yw na 
podejmowane decyzje. 

UCZESTNICTWO (ang. participation)   

Jako  dzia ania zale y od szerokiego uczestnictwa w ca ym procesie – od 
koncepcji do realizacji. 

Lepsze uczestnictwo wzmocni zaufanie. 

Uczestnictwo w swej istocie zale y od „w czaj cego” podej cia w adz 
publicznych. 
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Efektywne konsultacje powinny si  zacz  tak wcze nie, jak to mo liwe. 

Zainteresowani partnerzy powinni by  zaanga owani w takiej fazie, w której 
mog  mie  wp yw na formu owanie celów, metod, wska ników itp. 

ODPOWIEDZIALNO  (ang. accountability)   

Powinny by  jasno okre lone role procesów stanowi cych i wdra aj cych, 

Instytucje musz  t umaczy , co robi  i bra  odpowiedzialno  za to, co 
robi .  

EFEKTYWNO  (ang. effectiveness) 

Polityki (programy, dzia ania) powinny by  skuteczne i terminowe, 
przynosz c to, co jest potrzebne, opieraj c si  na jasnych celach, ewaluacji 
przysz ych konsekwencji i wcze niejszych do wiadcze . 

Dzia ania powinny by  podejmowane w skali odpowiedniej do problemu. 

SPÓJNO  (ang. coherence)  

Wiele instytucji na wszystkich szczeblach odpowiada za wdra anie tej 
samej polityki; wymaga to spójno ci i odpowiedzialno ci w ramach 
kompleksowego systemu. 

Ich zakres i sposób dzia ania powinny by  z atwo ci  rozumiane. 

Co jeszcze jest wa ne?  

Podstawowe warto ci, jakie musz  by  przestrzegane podczas dialogu, to  
szczero ,  
otwarto ,  
zaufanie  

oraz  
przejrzysto  celów i ca ego procesu dialogu. 

Dzi ki ich przestrzeganiu uczestnicy procesu dialogu mog  mie  odpowiedni 
dost p do istotnych informacji i dzieli  si  nimi wzajemnie. 

Nale y si  upewni , e odpowiedni partnerzy maj  mo liwo  wyra enia 
swoich opinii. Winni oni reprezentowa   

rodowiska, które odczuj  skutki zastosowanego rozwi zania,  

grupy zaanga owane w realizacj   

oraz  

tych, którzy s  bezpo rednio zainteresowani okre lon  inicjatyw . 

Przywo ane w Agendzie spo ecznej (2005) poj cie Partnerstwa na rzecz zmian 
podkre la, e partnerstwo mi dzy w adzami, partnerami spo ecznymi oraz 
spo ecze stwem obywatelskim jest kluczowym elementem sukcesu polityk 
europejskich.  
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Jeden z nowszych dokumentów nawi zuj cy do dobrego rz dzenia opartego 
na komunikacji i dialogu to Bia a Ksi ga w sprawie europejskiej polityki 
komunikacyjnej (2006). Zwraca on uwag  na 

WZMOCNIENIE ROLI OBYWATELI, czyli popraw  edukacji obywatelskiej.  

By  mo e najwa niejsze stwierdzenie zawarte w tym planie dzia a , z naszego 
punktu widzenia, zawiera si  w zauwa eniu prostego faktu, e 

Wiele polityk i programów europejskich jest realizowanych na poziomie 
regionalnym i lokalnym.  

Organy lokalne i regionalne powinny zatem anga owa  si  w dialog z 
obywatelami i aktywnie w cza  wspólnoty lokalne do udzia u w zagadnieniach 
europejskich. Zwraca si  ponadto uwag  na to, e organizacje spo ecze stwa 
obywatelskiego, cznie z organizacjami zawodowymi i sektorowymi, odgrywaj  
tak e wa n  rol  w podnoszeniu wiadomo ci publicznej co do zagadnie  
europejskich i debat politycznych oraz w zach caniu ludzi do aktywnego udzia u 
w tych debatach. 

 

Czy s  jakie  recepty, p yn ce st d dla odnowy wsi?  

Mo na rozwa y  na przyk ad taki zakres odpowiedzialno ci, z zachowaniem 
wspomnianej zasady spójno ci (koordynacji, komplementarno ci) dzia a : 

 
spo eczno  wsi: 

• wybiera lidera, tworzy grup  odnowy wsi,  
• opracowuje plan wdro enia odnowy wsi, 
• opracowuje so eck  strategi , 
• identyfikuje projekty s u ce realizacji celów strategii, 
• uzgadnia zamierzenia z wójtem, 
• mobilizuje swoje zasoby i pozyskuje rodki finansowe, 
• realizuje zaplanowane przedsi wzi cia,  
• prowadzi monitoring i ewaluacj  odnowy wsi w so ectwie; 

 
wójt: 

• pobudza wiadomo  i zaanga owanie mieszka ców, 
• wspiera liderów i grupy odnowy wsi, 
• czuwa nad spójno ci  planów so eckich i gminnych, 
• uczestniczy w realizacji, oferuj c wsparcie formalno-prawne, 

organizacyjne, finansowe, techniczne, 
• koordynuje wdra anie odnowy wsi w gminie; 

starosta: 
• pobudza wspó dzia anie na rzecz odnowy wsi, 
• promuje dobre praktyki, szczególnie w kontek cie przedsi biorczo ci 

spo ecznej, ekonomicznej i rynku pracy, 
• zapewnia wsparcie inicjatyw spo ecznych i pozarz dowych; 
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marsza ek: 
• zabiega o wspó dzia anie partnerów zaanga owanych w rozwój 

obszarów wiejskich w regionie, 
• zapewnia dost p do wiedzy na temat odnowy wsi, 
• prowadzi dzia ania inspiruj ce, 
• przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów, 
• koordynuje program rozwoju obszarów wiejskich na terenie 

województwa. 

 

Sektor spo eczny tak e odgrywa istotn  rol . Wymaga to jednak 
odpowiedniego zorganizowania, które zale y od ka dego z nas, od ka dej 
organizacji, poczuwaj cej si  do wspó odpowiedzialno ci za kszta towanie 
odpowiednich warunków, sprzyjaj cych odnowie wsi. S aby sektor spo eczny 
nie jest gotowy do sprawowania spo ecznej kontroli wdra ania lokalnych polityk, 
nie ma odpowiedniej si y, aby dba  o pobudzanie wiadomo ci, wspieranie 
aktywno ci, tworzenie warunków do skutecznej realizacji lokalnych inicjatyw.  

Trzeba te  pami ta , e odnowa wsi oparta na kompleksowej wizji wsi i 
strategii jej rozwoju, potrzebuje programów wiejskich wy szego rz du, które 
tak e powinny by  kompleksowe (a nie tylko ogranicza  si  do odnowy wsi, jak 
to obserwujemy w niektórych regionach). Prze wiadczenie o potrzebie 
tworzenia regionalnych programów odnowy wsi nies usznie zast puje potrzeb   
regionalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich, która winna sta  si  podstaw  
wielu spójnych dzia a  na wsi, w tym tak e odnowy wsi. Zauwa my bowiem, e 
trudno zadba  o kompleksowe podej cie, kiedy opieramy si  jedynie na 
odr bnych funduszach (np. EFRROW, EFS, EFRR i inne), odr bnych 
programach (np. PROW, PO KL, RPO). Tylko czne i kompleksowe ich 
stosowanie mo e w efekcie przynie  po dane zmiany. Dzi ki takiemu 
podej ciu mo liwe by oby pe ne wykorzystanie energii, inicjatywy i integracji 
wiejskich spo eczno ci dla wielu ró nych dzia a , tak na wsi potrzebnych. To 
one w a nie, dzia aj c cz sto bez formalnej struktury lub legalnie dzia aj cych 
organizacji, s  prawdziwym podmiotem odnowy wsi. 

Czy stosujemy te zasady w praktyce odnowy wsi? Ma o jest inicjatyw tak 
nacechowanych spo eczn  aktywno ci , która przybiera uporz dkowan  form  
i opiera si  na kompleksowym podej ciu do rozwoju, jak w a nie odnowa wsi. 
Dlatego szczególnie potrzebuje ona dobrego rz dzenia – w skali wsi, gminy, a 
tak e w skali wi kszego obszaru (subregionu, regionu). 
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14. W drodze (zadania podczas realizacji) 

Jak skutecznie zrealizowa  projekt w ramach odnowy wsi i wyci gn  
wnioski na przysz o ? 

 

 

a. Co oznacza monitoring 
 projektu? 

 

Projekt bardzo rzadko jest 
realizowany zgodnie z planem. 
Monitoring umo liwia kierownictwu 
projektu utrzymanie „kursu” 
projektu na osi gni cie 
zak adanych celów. 

 

Monitoring  

to systematyczne i ci g e gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie 
informacji umo liwiaj cych kontrol  i podejmowanie decyzji. 

Monitoring polega na tym, e rzeczywiste post py s  porównywane z 
planem w celu ustalenia niezb dnych dzia a  koryguj cych. Ma on 
zastosowanie na wszystkich szczeblach zarz dzania, a nawet wi cej – 
dotyczy ka dej osoby zaanga owanej w realizacj  projektu. Ka dy wi c 
nie tylko wykonuje swoje zadania, ale tak e je mierzy i zdaje relacje z tego 
pomiaru innym cz onkom zespo u, w okre lonej z góry formie. 

Mo na powiedzie , e system monitoringu powinien mie  ustalone 
nast puj ce elementy: 

• zakres (czego ma dotyczy  informacja, w jakim stopniu 
szczegó owo ci nale y j  przygotowa ), 

• forma (w jakim kszta cie powinna by  dostarczona informacja), 

• odpowiedzialny (kto powinien dostarczy  informacj ), 

• cz stotliwo  (jak cz sto informacja powinna by  dostarczana).  

 Monitoring obejmuje formalne raporty i komunikacj  nieformaln . Dla 
formalnych raportów przygotujemy proste wzorce (formularze), które b d  
stosowane przez wszystkie osoby w projekcie i dla wszystkich zrozumia e.  

Monitoring ma miejsce podczas projektu, dlatego dotyczy zasobów, 
dzia a  i rezultatów. Przygotowujemy wcze niej koncepcj  monitoringu, a 
w chwili uruchomienia projektu system musi ju  dzia a  – od pierwszego 
dnia! 
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Projekt wykorzystuje wska niki, które mo na zestawi  tak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Jak zmierzy  rezultaty? 

Mierzenie rezultatów to zadanie by  mo e najwa niejsze w monitorowaniu 
projektu. Mo na bowiem w uproszczeniu powiedzie , e projekt realizuje si  
po to, aby osi gn  rezultaty.  

Pomiar rezultatów dopasowujemy do rodzaju rezultatu, na przyk ad 

o wysoka aktywno  (rezultat) jest widoczna wtedy, kiedy dana grupa 
potrafi udokumentowa  podj te inicjatywy na rzecz sprawy, która jest 
dla niej wa na; 

natomiast 

o wyposa ony lokal (rezultat) mo na udokumentowa  wska nikiem 
opisuj cym, który poka e, jaka cz  wyposa enia zosta a 
udost pniona do wykorzystania. 

 

c. Co to s  warto ci bazowe i wska niki kontekstowe? 

Wska niki kontekstowe14 

Wska niki kontekstowe powinny odzwierciedla  wyniki analizy 
spo eczno-gospodarczej, w szczególno ci analizy SWOT. ród em 
danych dla wska ników kontekstowych mog  by  oficjalne statystyki. 
Je eli brakuje danych dla wa nych wska ników kontekstowych, nale y 
podj  wysi ek w celu zdobycia niezb dnych informacji (np. studia, 
badania). 

                                                 

14 Na podstawie: Komisja Europejska, Nowy okres programowania 2007–2013, Dokument 
roboczy nr 2 

zasoby

produkty 
(wyniki dzia a )

cel projektu

wska niki zasobów

wska niki produktów 

wska niki rezultatów

Terminologia 
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Terminologia wska ników

cel ogólny wska nik oddzia ywania
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Warto ci bazowe 

Warto  bazowa odnosi si  do pocz tkowej wielko ci, w stosunku do 
której dokonuje si  nast pnie pomiaru wska nika. Je eli celem dzia ania 
jest np. zwi kszenie liczby osób zaanga owanych w lokaln  aktywno  
spo eczno-kulturaln , najbardziej odpowiednimi warto ciami bazowymi 
jest liczba osób zaanga owanych dotychczas. Gdy takie informacje s  
zebrane, mo liwe jest wyci gni cie wniosku, np. e 20% mieszka ców 
uczestniczy systematycznie w inicjatywach spo eczno-kulturalnych. 

Definiuj c warto ci bazowe, mo na wyró ni  dwa podej cia: 

a) Koncepcj  statyczn : Ogranicza si  ona do prostego okre lenia 
warto ci wska nika w pewnym punkcie odniesienia w przesz o ci 
(por. wykres).  

b) Koncepcj  dynamiczn : Jest ona ju  bardziej wymagaj ca. W tym 
przypadku warto  wska nika okre lana jest dla d u szego okresu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wersji statycznej okre lamy po prostu warto  obrazuj c  sytuacj  przed 
projektem, a nast pnie warto  do osi gni cia po zako czeniu projektu: na przyk ad 
je li mamy 40 dzieci w przedszkolu, to po zako czeniu projektu b dzie ich 60.  

W wersji dynamicznej poka emy, e liczba dzieci obj tych edukacj  
przedszkoln  maleje od 10 lat. Chcemy wi c zahamowa  ten spadek i osi gn  w 
pierwszym roku poziom np. sprzed dwóch lat.  

 

 

d. Jak zmierzy  produkty i zasoby? 

Koncepcja statyczna

potrzeby

warto
docelowa

warto
bazowa

Koncepcja statyczna

potrzeby

warto
docelowa

warto
bazowa
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Pomiar produktów za pomoc  wska ników produktów nale y do 
obowi zkowych i do  prostych elementów ka dego projektu. Wska niki 
produktów pozwalaj  tak e na sprawdzenie efektywno ci naszych dzia a , 
poniewa  ilustruj  ilo  dostarczonych produktów i us ug, a tak e liczb  
uczestników, którzy z nich skorzystali. 

Produkt to inaczej wynik dzia ania, a wi c opis wska ników produktów 
zawsze jest powi zany z opisem dzia a . 

Na przyk ad 
o przeprowadzenie remontu (dzia anie), 

b dzie zilustrowane nast puj cymi wska nikami produktów: 
o powierzchnia u o onej pod ogi (np. 50 m2) ,  
o powierzchnia pomalowanych cian (np. 200 m2), 

z kolei 
o zakup i monta  wyposa enia (dzia anie) 

opiszemy nast puj cymi wska nikami produktów: 
o zakupione sto y (np. 20 sztuk),  
o zakupione nag o nienie (np. 1 zestaw) 

e. Czy trudno jest prowadzi  ewaluacj ? 

Wyja nijmy najpierw, czym jest ewaluacja.  

Ewaluacja to  

„systematyczna i obiektywna ocena trwaj cych lub zako czonych 
projektów, programów, polityk, ich kszta tu, procesu wdra ania oraz rezultatów. 
Celem ewaluacji jest zweryfikowanie stopnia, w jakim dana interwencja 
wype ni a za o one cele, na ile by a prowadzona efektywnie, wydajnie a tak e 
czy jej efekty s  trwa e.” (OECD15). 

Ewaluacja pozwala na „refleksj ”, opart  na obserwacji i zadawaniu pyta : 
Czy w a ciwie okre lili my problem? 
Czy zastosowali my w a ciwe rozwi zanie? 
Czy wykonanie zaplanowanych zada  by o odpowiednie? 

 Warto te  pami ta , e o ile ewaluacja zazwyczaj – w jej klasycznym 
wydaniu – jest wykonywana przez zewn trznych ekspertów (chodzi o 
niezale ny i obiektywny obraz), to jednak powinni my tak e stosowa  tzw. 
autoewaluacj , czyli po prostu sami siebie obserwowa , stosuj c podobne 
kryteria obserwacji, jak przy opisanej wcze niej ewaluacji.  

f. Razem.  
Zanim dojdzie do wspó dzia ania, warto zada  sobie pytanie o to, co nas 

do niego sk ania, jakie mamy powody, by robi  co  razem, czy jeste my do 

                                                 

15 OECD: Organizacja Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju 
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RozwRozwóój j 
indywidualnyindywidualny

DojrzaDojrza oo
spospo eczna eczna 

tego gotowi, czy jeste my przekonani, e to lepsze ni  dzia anie w 
pojedynk ? 

„Wspó praca nad rozwojem ca ego cz owieka i ka dego cz owieka jest 
bowiem obowi zkiem wszystkich wobec wszystkich i powinna by  zarazem 
powszechna w ca ym wiecie…” – pisze Jan Pawe  II w Encyklice 
„Sollicitudo rei socialis” z 1987 roku.  

Razem to nie to samo, co samodzielnie. Wa ne jest wi c podej cie, 
nasz stosunek zarówno do samej idei wspó dzia ania, jak i do partnera (a 
zarazem do nas samych jako partnerów naszych partnerów) – jakie jest to 
podej cie? 

Na czym budowa  podej cie do wspó dzia ania? Dwa aspekty: rozwój 
indywidualny i dojrza o  spo eczna to naturalna kolejno , na której tworzy 
koncepcj  skutecznego dzia ania S.Covey16. Droga do skutecznego, 
dojrza ego zaanga owania w sprawy wspólne zaczyna si  od rozwoju 
indywidualnego. Po jego pomy lnym wdro eniu mo na dopiero wej  na 
cie k  dojrza o ci spo ecznej.  

 
ASPEKT INDYWIDUALNY obejmuje 
trzy elementy: 
B d  proaktywny – oznacza to twórczy 

stosunek do ycia, wiadomo  
w asnej zdolno ci do dzia ania, 
dotyczy te  warto ci, które s  dla 
nas wa ne;  

Zaczynaj z wizj  ko cowego rezultatu  
– wypracowanie docelowej wizji 
pozwala na nadanie sensu dzia aniu i wyznaczenie kierunku dzia ania; 

Najpierw rób rzeczy najwa niejsze – tu decydujemy o sposobie, tempie, 
kolejno ci za atwiania spraw; 

ASPEKT SPO ECZNY(„wspólny”, publiczny) obejmuje trzy za o enia: 
Przyjmij podej cie: wygrana-wygrana – oparte na poszanowaniu w asnych i 

cudzych celów oraz na wiadomo ci, e niemo liwe jest osi gni cie 
sukcesu kosztem pora ki innych; 

Najpierw zrozum, potem oczekuj, e b dziesz zrozumiany – ta zasada 
dotyczy porozumienia, jest oparta na umiej tno ci s uchania; 

Wspó pracuj (synergia) – czyli potwierdzenie zasady przewagi ca o ci nad 
sum  cz ci sk adowych, tak e jako co  innego ni  kompromis: 

KOMPROMIS: 1 + 1 = 1½  (ka dy z id cych na kompromis rezygnuje z 
cz ci swojej racji, co jest lepsze ni  „wojna”, ale nie daje nawet sumy 
tego, co ka dy robi z osobna), 

SYNERGIA:  1 + 1 = 3 albo 4, … (wspólnie mo na po prostu wi cej, 
lepiej, skuteczniej, a przy tym osi gamy te  warto  dodan : dobre 
relacje z partnerami). 

                                                 

16 S.Covey, 7 nawyków skutecznego dzia ania, Rebis,  
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15. Widoczne jak na d oni (informacja, promocja, upowszechnianie). 

Umiej tne informowanie, public relations, promocja i upowszechnianie 
dobrych praktyk jako zwie czenie i ugruntowanie efektów odnowy wsi. 

 

 

 

Informacja to podstawowy 
element ycia spo ecznego – bez 
niej mo emy jedynie opiera  si  
na plotkach, domys ach, czasem 
podejrzeniach. Je li informacji nie 
ma, nie mo emy mie  swojego 
zdania o tym, co wa ne dla ca ej 
wsi.  

 

Kogo informowa ? 

Na informacj  o odnowie wsi licz  wszyscy jej mieszka cy – powinni  
oni dowiedzie  si  o tym, e powstaje plan odnowy wsi albo e 
rozpoczynaj  si  prace nad porz dkowaniem brzegu rzeki czy 
urz dzaniem placu w centrum wsi. Wa ne jest wzi cie pod uwag  tych 
osób, które dot d by y pomijane jako adresaci informacji, np. dzieci.  

O czym informowa ? 

Odnowa wsi wymaga wypromowania – chodzi o to, aby mieszka cy 
wsi, dla których stworzono mo liwo  pozyskiwania rodków na 
zaplanowane przez nich dzia ania, byli wiadomi takich mo liwo ci.  

Przede wszystkim jednak warto zadba  o informacj  o istocie odnowy 
wsi: o samodzielno ci mieszka ców, o ich m dro ci, o solidarno ci, o 
zasadzie subsydiarno ci, o partnerstwie, czyli wspólnym dzia aniu dla 
spo ecznego dobra. Mieszka cy oczekuj  te  klarownej informacji o tym, 
czego si  od nich oczekuje, w jakim czasie i na jakich zasadach. Ka dy z 
mieszka ców ma przed sob  decyzj : zaanga owa  si  czy nie? Musi 
wi c wiedzie : O co chodzi? Czy projekt ma szanse powodzenia? Czy bez 
niego si  „obejdzie”?  

Jak przekazywa  informacj ? 

Wed ug znanego pogl du sposób przekazywania informacji mówi sam za 
siebie. Ka da grupa ma okre lone oczekiwania dotycz ce sposobu 
przekazania informacji. Oznacza to, e trzeba si  stara , aby informacja dotar a 
do tej grupy w sposób dla niej wygodny i naturalny.  
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Tre  informacji powinna wzbudza  zaufanie, za  jej forma winna by  
prosta i w miar  mo liwo ci zilustrowana. 

Do przekazywania informacji mo na wykorzysta  wiele sposobów: 

og oszenia umieszczone w sklepach, stra nicach OSP, szko ach, 
bibliotekach, o rodkach pomocy spo ecznej, dyskotekach, na tablicach 
parafialnych, tablicach so eckich, 
komunikaty og aszane w ko ciele, podczas sesji rady (uczestnictwo 
so tysów w sesjach zyskuje tu na znaczeniu), w czasie wywiadówek, 
zebra  wiejskich, spotka  lokalnych rodowisk (stra aków, gospody ), 
kurendy (okólniki) – w druj ce przez wie  og oszenia wprawiane w 
ruch przez so tysa. 

Warto zadba  o to, eby informacja dociera a do mieszka ców wieloma 
ró nymi kana ami. Przejrzysta, zrozumia a informacja staje si  wa nym 
elementem odnowy wsi. 

Jak pozyskiwa  informacje? 

Przekazywanie informacji jest wa ne, ale trzeba pami ta , e mieszka cy 
oczekuj  tego, e to oni b d  mogli si  wypowiedzie . Kogo interesuje 
samo s uchanie? Dlatego te  od samego pocz tku odnowy wsi musimy 
mie  pomys  na gromadzenie informacji, pozyskiwanie opinii i pomys ów, 
ale równie  s ów krytyki.  

Mo emy wi c: 
pyta  mieszka ców podczas organizowanych spotka , 
 umo liwi  przekazywanie opinii przez Internet,  
  przeprowadzi  badanie ankietowe (pami tajmy, e ankiet  trzeba 
nie tylko dostarczy , ale te  odebra  po jej wype nieniu – inaczej 
efekt b dzie raczej mizerny), 
 (warto mie  w asne pomys y, jak to robi ).  

Co jeszcze jest wa ne? 

 u ywanie prostych s ów i krótkich zda , 
dbanie o to, aby obok tekstu pojawi a si  tak e ilustracja, rysunek – 
co , co pomaga i zach ca do zapoznania si  z informacj , 
u ywanie argumentów wa nych dla ró nych osób (m odego 
zainteresuje pokusa przygody, spotkania rówie ników, kobiety b d  
zwraca  wi ksz  uwag  na przyjazne sformu owania, dla dzieci wa ne 
s  elementy zabawy).  

Jakikolwiek sposób uznamy za s uszny, zgód my si  co do jednego – 
bez informacji nie wygramy ani wojny, ani odnowy wsi. 
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16. Zrozumie  argon 

Najwa niejsze poj cia zwi zane z odnow  wsi, przywództwem, 
partnerstwem, strategi , projektem itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

bud et projektu – to wycena i zestawienie kosztów poszczególnych zada ; 
bud et projektu obejmuje wszystkie koszty, nawet te, które nie 
wymagaj  „p acenia”, ale pokazuj  warto  „wk adu” (np. praca osób, 
które nie pobieraj  wynagrodzenia, ale po wi caj  swój czas, ma 
oczywi cie warto , któr  trzeba wykaza  w postaci konkretnej 
kwoty); 

grupa odnowy wsi – nieformalna najcz ciej organizacja, odpowiedzialna za 
kompleksowy proces planowania i wdra ania odnowy wsi, która ma 
swojego przywódc  (lidera) i wspólnie ustalone zasady 
organizacyjne; 

ewaluacja – os d, refleksja dotycz ca naszego projektu lub strategii, przydatna 
do lepszego zaplanowania zada  w przysz o ci;  

harmonogram – tu pokazujemy, kiedy dane zadanie si  zaczyna i kiedy si  
ko czy (np. rozpocz cie urz dzania placu zabaw i zako czenie 
prac), albo te  jak cz sto takie zadanie jest powtarzane (np. ocena 
post pów w realizacji projektu – co miesi c); 

kapita  ludzki – wiedza, umiej tno ci i zaanga owanie ka dego z nas;   

kapita  spo eczny – powi zania mi dzy organizacjami i grupami spo ecznymi, 
wykorzystane dla wprowadzania po danych zmian, na przyk ad 
takich, jakie zapisali my w wiejskiej strategii (planie odnowy 
miejscowo ci); 

koordynator (kierownik) projektu – to osoba wskazana we wniosku jako 
odpowiedzialna za zrealizowanie projektu; do koordynatora nale y w 
szczególno ci organizowanie pracy zespo u osób zaanga owanych 
w realizacj  projektu oraz koordynowanie monitoringu w skali ca ego 
projektu; ta osoba dba te  o przestrzeganie terminów wykonania 
zada  i terminowe przygotowanie sprawozda ; 
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koszty kwalifikowalne – s  to koszty niezb dne dla realizacji projektu, które 
zosta y uwzgl dnione w bud ecie projektu; spe niaj  one wymogi 
efektywnego zarz dzania finansami, s  poparte stosownymi 
dokumentami oraz zgodne z przepisami Unii Europejskiej i krajowymi 
dotycz cymi kwalifikowalno ci kosztów; 

monitoring – to systematyczne i ci g e gromadzenie, analizowanie i 
wykorzystywanie informacji umo liwiaj cych kontrol  i podejmowanie 
decyzji; monitoring umo liwia kierownictwu projektu utrzymanie 
„kursu” projektu na osi gni cie zak adanych celów; 

lider, przywódca – to osoba, kto umie zach ci  ludzi do wspólnego dzia ania, 
wskazuje sens i motywuje do aktywno ci; 

odnowa wsi – to wspólne, systematyczne i kompleksowe dzia anie na rzecz 
poprawy warunków ycia, oparte na programie (powinien on 
obejmowa  co najmniej 7 lat – zgodnie z ministerialnymi 
wytycznymi), oddolnej inicjatywie i zaanga owaniu ludzi;  

partnerstwo – to wspó dzia anie, oparte na decyzji podj tej przez grup , 
wspólnym wysi ku i wspólnej rado ci z osi gni tego rezultatu; 

projekt – to zadanie, które pozwala na rozwi zanie konkretnego problemu, 
projekt powinien by  opisany tak, aby mo na by o na tej podstawie 
przygotowa  wniosek o sfinansowanie projektu oraz skutecznie 
zarz dza  jego wdro eniem; 

sprawozdawczo  – zacz li my od planowania opartego na partnerstwie, 
ko czymy na opisaniu tego, co wspólnie osi gn li my – to w a nie 
nazywamy sprawozdaniem; piszemy w nim to, co zosta o zrobione 
(sprawozdanie rzeczowe), ile to kosztowa o (sprawozdanie 
finansowe), jakie widzimy trwa e rezultaty lub mo liwo  
kontynuowania dzia a  (wska niki sukcesu); 

strategia – spo eczny wysi ek prowadz cy do sformu owania planu, który 
wskazuje na najwa niejsze sprawy (priorytety), pokazuje, jak chcemy 
si  tymi sprawami zaj  (jakie wi ksze przedsi wzi cia lub jakie 
pojedyncze projekty zamierzamy realizowa ), ustala zasady 
realizacji (harmonogram, bud et, ród a finansowania oraz wskazuje 
podmiot odpowiedzialny za realizacj );  

synergia – zgodna wspó praca przynosz ca korzy ci ka dej ze stron,   

wniosek o dotacj  – to dokument, w którym opisujemy wszystkie te elementy, 
które s  w projekcie, ale w wersji skróconej, najcz ciej wed ug 
wzoru okre lonego przez instytucj , do której taki wniosek sk adamy; 

wnioskodawca – instytucja, która sk ada wniosek o dofinansowanie projektu i 
odpowiada za wykonanie zada  wyznaczonych w umowie z 
instytucj  udzielaj c  dofinansowania 
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Prezes KSS 
Ireneusz Niewiarowski 

KRAJOWE STOWARZYSZENIE SO TYSOW 

ORGANIZACJA PO YTKU PUBLICZNEGO 

Krajowe Stowarzyszenie So tysów 
jest zwi zkiem stowarzysze  so tysów. Powsta o w 1994 
roku z inicjatywy senatora Ireneusza Niewiarowskiego. 
Zrzesza 28 lokalnych stowarzysze  so tysów z terenu 
ca ego kraju, licz cych cznie ok. 15 000 cz onków. Jest 
organizacj  po ytku publicznego. 

 

Misj  Krajowego Stowarzyszenia So tysów jest wspieranie rozwoju obszarów 
wiejskich poprzez ugruntowanie demokracji, samorz dno ci i aktywno ci 
obywateli eby aktywnie wp ywa  na rozwi zywanie problemów kraju i 
wspiera  mieszka ców wsi w procesach integracji z Uni  Europejsk  poprzez: 
wspieranie rozwoju lokalnych spo eczno ci, tworzenie mechanizmów lokalnej 
demokracji, u atwianie wspó pracy rodowisk lokalnych, wspieranie i promocj  
inicjatyw pozarz dowych. 
 
Niektóre inicjatywy KSS: 

inicjatywy legislacyjne wzmacniaj ce pozycj  so tysów i so ectw jako jednostek 
pomocniczych samorz du terytorialnego, 
powo anie wspólnie ze Wielkopolskim Stowarzyszeniem So tysów i 
Towarzystwem Samorz dowym -  Banku ywno ci w Koninie (organizacja 
charytatywna), 
organizacja seminariów i konferencji na tematy zwi zane z integracj  
europejsk  m.in. cykl konferencji „Polska wie  – europejskie wyzwania” 
wyró niony w IV edycji konkursu „Pro Publico Bono” w 2002 r.,  
udzia  w kampanii referendalnej w 2003 r.,  
organizacja corocznej Krajowej Pielgrzymki So tysów i rodowisk Wiejskich  
do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Licheniu,  
organizacja szkole  dla rolników, so tysów i liderów wiejskich w ca ej Polsce, 
propagowanie idei odnowy wsi poprzez organizacj  szkole , konferencji, wystaw  
i wydawanie publikacji, 
KSS patronuje wydawanemu przez Wielkopolskie Stowarzyszenie So tysów 
miesi cznikowi „Gazeta So ecka” i rocznikowi „Poradnik radnego i so tysa”. 

 
W 2006 r. Krajowe Stowarzyszenie So tysów otrzyma o pierwsz  nagrod  w 
konkursie Pro Publico Bono w kategorii „Rozwój rodowiska i regionu, ze 
szczególnym uwzgl dnieniem wspó pracy organizacji z samorz dem terytorialnym” 
za dzie o „Aktywizacja i budowanie spo ecze stwa obywatelskiego na terenach 
wiejskich”. 
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Dzia ania KSS na rzecz promocji odnowy wsi 
 
2004 r. - „Na wsi - odnowa” 
KSS podejmowa o dzia ania na rzecz popularyzacji odnowy wsi przez realizacj  
projektu „Na wsi – odnowa”. Projekt uzyska  dofinansowanie Fundacji Fundusz 
Wspó pracy ze rodków Programu Agro-Info. Realizowany by  na terenie czterech 
województw: dolno l skiego, kujawsko-pomorskiego wielkopolskiego i 
zachodniopomorskiego.  
W ramach projektu zosta y przeprowadzone nast puj ce dzia ania:  

• przeszkolono cznie 26 trenerów z terenu województw obj tych projektem,  
• wydanie w ilo ci 3 400 egzemplarzy nieodp atnej publikacji  ,,Na wsi 

odnowa”, 
• zrealizowanie 68 spotka  informacyjnych dla liderów wiejskich i 

przedstawicieli urz dów gmin. Przeszkolono  2 233 osób z terenu 81 
powiatów  i ok. 300. 

 
2005 r. - „Czas na odnow ” 
Projekt „Czas na odnow ” by  kontynuacj  projektu „Na wsi – odnowa” na terenie 
nast pnych czterech województw: ma opolskiego, ódzkiego, wi tokrzyskiego i 
l skiego.  

W ramach projektu: 
• przeszkolono cznie 27 trenerów, 
• wykonano dodruk publikacji ,,Na wsi odnowa”, w ilo ci 1 000 egzemplarzy,  
• Zrealizowano 35 spotka  informacyjnych dla so tysów, innych liderów 

wiejskich i przedstawicieli urz dów gmin, przeszkolono 1 037 osób z terenu 
49 powiatów, 
 

2005 r. - na zlecenie Urz du Marsza kowskiego Województwa Mazowieckiego 
zorganizowano warsztaty szkoleniowe na temat odnowy wsi dla trenerów z terenu 
województwa mazowieckiego. Wykonano tak e dodruk publikacji „Na wsi odnowa” 
w wi kszym formacie i w kolorze, 
 
2006 r. - „Odnowa wsi. Dobre praktyki – nowe inicjatywy” 
W dniu 13 pa dziernika 2006 r., podczas Mi dzynarodowych Targów Rolniczych 
,POLAGRA-FARM" w Poznaniu KSS zorganizowa o wystaw  i konferencj  
„Odnowa wsi. Dobre praktyki – nowe inicjatywy”, 
 
2007 r.  - Konferencja „Odnowa wsi – szanse i zagro enia” 
W dniu 28 wrze nia 2007 r. na terenie Mi dzynarodowych Targów Pozna skich 
podczas Mi dzynarodowych Targów Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich FARMA 2007 Stowarzyszenie zorganizowa o konferencj  „Odnowa wsi – 
szanse i zagro enia” oraz wystaw  „Odnowa wsi”, 
 
2007 r. – szkolenia w województwie mazowieckim 
W grudniu Krajowe Stowarzyszenie So tysów zorganizowa o cztery spotkania 
szkoleniowe dla so tysów i innych liderów wiejskich Szkolenia zrealizowano na 
zlecenie Urz du Marsza kowskiego Województwa Mazowieckiego, 
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2008 r. – wydanie publikacji „Na wsi odnowa – nowa perspektywa” 
sfinansowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

2008 r. maj – seminarium i wystawa „Odnowa wsi wielkopolskiej” 
zorganizowane podczas XVI Krajowej Pielgrzymki So tysów do Lichenia, 

2008 r. maj – lipiec: szkolenia w województwie mazowieckim z zakresu 
odnowy wsi dla so tysów. Zorganizowano  18 szkole , w których wzi o udzia  
ponad 2000 osób, 

2008 r. wrzesie  – pa dziernik: osiem szkole  dla so tysów w województwach 
lubelskim i pomorskim, 

2008 r. 4 pa dziernika – KSS zorganizowa o konferencj  i wystaw  „Na wsi 
odnowa – nowa perspektywa” Podczas Mi dzynarodowych Targów Hodowli 
Zwierz t i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA 2008, 

Opublikowano liczne artyku y w „Gazecie So eckiej” oraz „Poradniku 
Radnego i So tysa”.  

Rada Krajowa KSS odj a uchwa y oraz przyj a stanowiska popieraj c  ide  
odnowy wsi. 

 
 
 

KRAJOWE

SO TYSÓW

STOWARZYSZENIE

KRAJOWE

SO TYSÓW

STOWARZYSZENIE

 

Dane teleadresowe: 

Krajowe Stowarzyszenie So tysów, ul. Z. Urbanowskiej 8, 
62-500 Konin, tel./fax: (0-63) 243 75 80, e-mail: 
kss@team.com.pl, strony internetowe: www.kss.org.pl, 
www.eurocentrum.konin.pl 
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Odnowa wsi w Wielkopolsce

 Odnowa wsi w województwie Wielkopolskim rozpoczęła się wraz z możliwością 
składania wniosków o jej dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004 – 2006” w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona 
dziedzictwa kulturowego” Działanie to cieszyło się ogromnym powodzeniem. Na 
konkurs napłynęło 240 wniosków na kwotę 54 008 242 zł. Ze względu na ograniczoną 
ilość środków, podpisane zostały tylko 173 umowy na kwotę dofinansowania 
wynoszącą 39 336 920 zł.
 Wszystkie zakwalifikowane projekty zostały realizowane. Na wieś trafiło prawie 
40 mln zł z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych. W podziale na 
rodzaje zrealizowanych projektów było to: odnowa wsi - 158 projektów, ochrona 
i zachowanie dziedzictwa kulturowego 15 projektów. Beneficjentami działania były 
samorządy gminne, które zrealizowały 172 projekty oraz Muzeum Zespół Pałacowo-
Parkowy w Dobrzycy, które zrealizowało 1 projekt.
 Do najważniejszych efektów rzeczowych zrealizowanych projektów zaliczyć 
można w zakresie odnowy wsi: zbudowane i urządzone ścieżki rowerowe i szlaki 
turystyczne o długości 28 km, 47 odnowionych, zbudowanych i urządzonych 
obiektów sportowych, 61 ukształtowanych centrów wsi. W kategorii działań 
związanych z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego zostały urządzone 
53 tereny zielone, miejsca wypoczynku i miejsce zabaw, 12 zrewitalizowanych 
obiektów zabytkowych, 3 miejsca pamięci i pomniki historii. Zostały także wsparte 
przedsięwzięcia związane z kultywowaniem tradycji społecznych i lokalnych oraz 
zawodów tradycyjnych. Najwięcej zrealizowanych projektów można zaliczyć do 
kategorii rozwoju instytucji kultury. Było to 98 zbudowanych, zaadaptowanych oraz 
wyremontowanych obiektów pełniących funkcje kulturalne: świetlic, domów kultury 
i innych obiektów kulturalnych. 

 Odnowa wsi w Wielkopolsce rozwija się dynamicznie. W okresie programowania 
2007-2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na działanie „Odnowa 
i rozwój wsi” zaplanowano ponad 110 mln złotych. Na pierwszy nabór napłynęło 276 
wniosków. 

 Do tej pory inwestycje związane z odnową wsi w Wielkopolsce dofinansowywane 
były i do 2013 roku w dalszym ciągu będą ze środków Unii Europejskiej. 
 Jeszcze w tym roku, dodatkowo, rozpocznie się dofinansowanie odnowy wsi 
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. To działanie, 
nawiązujące do tzw. małej odnowy wsi i zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich, 
skierowane będzie do sołectw i organizacji społecznych działających na wsi.

 Na kolejnych stronach publikacji prezentujemy przykłady projektów odnowy wsi 
zrealizowanych w województwie wielkopolskim w latach 2004-2006.
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