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Na wsi odnowa – nowa perspektywa

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.

ĩyü na wsi
Wprowadzenie w specyfikĊ wiejskiego Īycia, czynniki obrazujące jakoĞü Īycia
w Ğrodowisku wiejskim, spoáeczne inicjatywy, kompetencje i klimat dla
aktywnoĞci
WieĞ – to bogactwo wielu wartoĞci,
niedostĊpnych dla mieszkaĔców miast.
Niektórych z tych wartoĞci nie widaü, a
jednak wiele osób gotowych jest za nie
zapáaciü: cisza, Ğpiew ptaków, zapach
zióá, aromat chleba pieczonego w
domowym piecu. Jedni lubią krajobraz,
inni
cenią
charakterystyczne
rysy
architektury wiejskiej, są teĪ amatorzy
ludowej sztuki albo ludowej mądroĞci.
ĩycie na wsi to takĪe przywilej
posiadania „wáasnej” ziemi, wáasnego domu i gospodarstwa. „Soátys na
zagrodzie równy wojewodzie” – mawiano niegdyĞ. WáasnoĞü – to takĪe
odpowiedzialnoĞü. MieszkaĔcy wsi bardziej niĪ mieszkaĔcy miast czują siĊ
odpowiedzialni za miejsce, które do nich naleĪy, o które trzeba dbaü. Tym
samym dbają o wspólną dla nas wszystkich ziemiĊ, nasze wspólne dobro.
Nie moĪemy teĪ zapominaü o zdrowiu: ĪywnoĞci, ruchu na ĞwieĪym
powietrzu, zdrowych miĊdzyludzkich relacjach, zdrowej zabawie – to
wszystko bez wsi nie moĪe nabraü wáaĞciwego znaczenia. WieĞ Ĩródáem
zdrowia? Zdrowym miejscem do Īycia? MoĪna i tak na wieĞ spoglądaü.
Ale chyba nie ma wątpliwoĞci, Īe podstawową rolą wsi jest zapewnienie
bezpiecznych i stabilnych dostaw dobrej ĪywnoĞci, która ma wysoką jakoĞü
i… jest konkurencyjna, czyli tania i áatwo dostĊpna. Mimo, Īe niewielka
czĊĞü wiejskiej populacji czerpie dochody z takiej dziaáalnoĞci, jest to
strategicznie waĪna dziedzina wiejskiej gospodarki.
Z drugiej strony Europa zmaga siĊ z nierównoĞcią w jakoĞci Īycia, która
dotyczy w szczególnoĞci mieszkaĔców obszarów wiejskich. Nawet jeĞli nie
odnosi siĊ to do wszystkich, to jednak w pobudzaniu wielofunkcyjnego
rozwoju, w szczególnoĞci poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw
partnerskich, opartych na aktywnych liderach i zaufaniu spoáecznym –
upatruje siĊ szans na trwaáą poprawĊ jakoĞci Īycia na wsi.
O wiejskim Īyciu moĪna przeczytaü w raportach i programach:
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Raport o Rozwoju Spoáecznym 2000 – Rozwój obszarów wiejskich1
Raport przedstawia problemy i perspektywy rozwoju terenów wiejskich
z punktu widzenia koncepcji rozwoju czáowieka. Skupiając siĊ na czáowieku,
raport zwraca uwagĊ na sprawiedliwy podziaá dochodu narodowego tak,
aby kaĪdy miaá odpowiedni dostĊp do edukacji, usáug zdrowotnych oraz
Ğrodków finansowych pozwalających na zapewnienie odpowiedniego
standardu Īycia. Rozwój czáowieka wymaga wolnoĞci politycznej,
zapewnienia przestrzegania praw czáowieka oraz aktywnego partnerstwa
miĊdzy spoáeczeĔstwem i wáadzami kraju, a takĪe dziaáaĔ mających na celu
ochronĊ Ğrodowiska i zgodny z tym Ğrodowiskiem rozwój gospodarczy. Pod
tym wzglĊdem obszary wiejskie mają szczególną sytuacjĊ. Raport
podkreĞla fakt, Īe przyszáoĞü Polski związana jest ze zdolnoĞcią wáączenia
obszarów wiejskich w gáówny nurt rozwoju kraju. Modernizacja i
restrukturyzacja rolnictwa stanowią gáówne wyzwanie dla Polski, ale
niezmiernie waĪnym czynnikiem jest takĪe poprawa dostĊpu do edukacji
oraz zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej dla mieszkaĔców wsi.
NiezbĊdne jest równieĪ wzmocnienie udziaáu caáej spoáecznoĞci w
podejmowaniu lokalnych decyzji, m.in. poprzez wspieranie rozwoju
wspóápracy miĊdzy samorządem lokalnym i organizacjami spoáecznymi.
Jak wynika z raportu, Polska w zasadzie dzieli siĊ na dwie: mamy
miejską PolskĊ, uczestniczącą w zdobyczach cywilizacji i przemian, i
PolskĊ wiejską, która ma niĪszy wskaĨnik rozwoju, o którym decyduje
dáugoĞü Īycia, poziom wyksztaácenia, umiejĊtnoĞci pisania i czytania oraz
poziom dochodów.
W raporcie wskazuje siĊ na cztery kierunki dziaáania, skierowane na:
 przeksztaácenia w rolnictwie,
 edukacjĊ wiejskiej ludnoĞci,
 rozwój infrastruktury spoáecznej i technicznej
oraz
 budowanie spoáeczeĔstwa obywatelskiego.
Raport podkreĞla przy tym problem edukacji jako najbardziej istotny dla
przemian. Szczególny nacisk káadzie siĊ takĪe na zdolnoĞü do
samoorganizacji i ksztaácenie lokalnych liderów.

1

Opracowanie: UNDP – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju, 2004.
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Raport „W trosce o pracĊ” (UNDP, 2004)
Problemy pracy rolników polegają przede wszystkim na niskiej
produktywnoĞci pracy w porównaniu do innych sektorów gospodarki i w
porównaniu z rolnictwem innych krajów europejskich, co powoduje, iĪ
poziom dochodów wiĊkszoĞci rolników jest niski.
Szanse zatrudnienia w pobliĪu miejsca zamieszkania ludnoĞci
bezrolnej, mieszkającej na wsi są ograniczone. Rozwiązaniem problemów
pracy jest wielofunkcyjny rozwój wsi, który pozwoliáby na utworzenie miejsc
pracy w agroturystyce, produkcji ĪywnoĞci wysokiej jakoĞci, produkcji
ĪywnoĞci ekologicznej, produkcji energii z niekonwencjonalnych Ĩródeá czy
przez rozwijanie spoáecznych funkcji wsi, takich jak kultywacja krajobrazu,
ochrona Ğrodowiska i wiele innych. Istotnym Ĩródáem miejsc pracy mogáyby
byü usáugi okoáoprzemysáowe i okoáorolnicze oraz handel na terenach
wiejskich.
LudnoĞü wiejska napotyka
w dostĊpie do rynku pracy:

na

trudne

do

pokonania

bariery

 bariera przestrzenna, związana z lokalizacją miejsc pracy gáównie w
duĪych aglomeracjach miejskich – dostĊp do tych miejsc pracy
uwarunkowany jest w wielu przypadkach moĪliwoĞciami transportu,
 wysoki koszt zamieszkiwania w mieĞcie,
 niski poziom i niekorzystna struktura wyksztaácenia ludnoĞci wiejskiej,
niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
 sfera mentalna ludnoĞci wiejskiej – skáonnoĞü do zmiany miejsca
zamieszkania, zawodu, podjĊcie ryzyka nowej przedsiĊbiorczoĞci jest
raczej niska.
Rozwój miejsc pracy na obszarach wiejskich zaleĪy nie tylko od
inwestycji, edukacji czy rozwoju infrastruktury technicznej. LudnoĞü wiejska
potrzebuje równieĪ tego, co nazywamy kapitaáem spoáecznym: dobrych
wewnĊtrznych relacji i wspóádziaáania. Wsi potrzebny jest rozwój kapitaáu
spoáecznego, odbudowujący siĊ oddolnie, w oparciu o doĞwiadczenia i
widoczne przykáady.
Jak czytamy w kolejnych opracowaniach, istnieje róĪnica miĊdzy
zasobami spoáecznymi (potencjaáem, na który skáadają siĊ wiedza,
umiejĊtnoĞci i wiĊzi oparte na zaufaniu), a kapitaáem spoáecznym, czyli
angaĪowaniem tych zasobów i mobilizowaniem owego potencjaáu w
dziaáanie i wprowadzanie konkretnych zmian.
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Kapitaá spoáeczny. Ekonomia spoáeczna (ISP2, 2007)
Raport wskazuje na to, Īe istotną kwestią dla obszarów wiejskich jest
budowanie, wzmacnianie kapitaáu spoáecznego, który nie jest w dobrym
stanie, miĊdzy innymi z powodu kryzysu zaufania.
Jak pisze w raporcie Barbara Fedyszak-Radziejowska, klimat
nieufnoĞci, z którym przez dziesiątki lat musieli sobie radziü mieszkaĔcy
wsi, gáównie rolnicy, bĊdący konsekwencją polityki „represyjnej tolerancji”
prowadzonej przez wáadze PRL przeciwko tradycyjnym normom i
wartoĞciom
cháopskim,
prywatnej
wáasnoĞci
ziemi,
rynkowym
mechanizmom oraz przeciwko cháopskim elitom – nie sprzyjaá budowaniu
spoáecznego kapitaáu.
Do budowy kapitaáu spoáecznego – pisze Barbara Fedyszak-Radziejowska
– potrzebna jest wspólnota akceptująca takie wartoĞci jak: wzajemne
zaufanie, wspóápraca, dziaáania na rzecz innych. Tworzeniu i
przekazywaniu tych wartoĞci sáuĪą: tradycja, religia i obyczaje.
Autorka wskazuje koniecznoĞü mobilizowania zasobów spoáecznych, co
przyczynia siĊ do tworzenia kapitaáu spoáecznego. Zasoby spoáeczne
obejmują to wszystko, co pozostaje w dyspozycji jednostki lub grupy, kapitaá
zaĞ, to zasoby uruchomione i wykorzystywane w konkretnych dziaáaniach
przez jednostki i grupy. Zasoby stają siĊ kapitaáem, gdy jest na nie popyt,
gdy uruchamiane są w dziaáaniach i przynoszą efekty (zysk). Istnieje zatem
potrzeba tworzenia nowych form organizacyjnych i nowych struktur
formalnych, które mogáyby wykorzystaü inicjatywĊ mieszkaĔców i daü im
poczucie realnego dziaáania.
Kapitaá spoáeczny pozwala na wspólne podejmowanie dziaáaĔ, a takĪe
wzmaga poczucie wspólnoty i poczucie wpáywu na zmiany, które siĊ
dokonują.

2

ISP: Instytut Spraw Publicznych

8

2008

Na wsi odnowa – nowa perspektywa
Na wsi odnowa – nowa perspektywa

Raport o Rozwoju Spoáecznym Polska 2007 – Edukacja dla pracy3
Osoby dobrze wyksztaácone z reguáy odnoszą korzyĞci w postaci
zatrudnienia i uzyskiwania odpowiednich zarobków, przedsiĊbiorstwa zaĞ
mogą dziĊki nim osiągaü zwiĊkszoną rentownoĞü. Pozytywnym skutkiem
zwiĊkszenia potencjaáu edukacyjnego ludnoĞci powinny byü wyĪsze
moĪliwoĞci rozwoju gospodarczego i wyĪszy poziom spójnoĞci spoáecznej.
Drogą wiodącą ku obu tym celom jest przede wszystkim pozyskanie pracy
lub podjĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej.
KILKA DANYCH STATYSTYCZNYCH
Udziaá dzieci w wieku 3–6 lat uczĊszczających do przedszkoli wynosiá
55,6%, w tym w mieĞcie 70,4%, a na wsi tylko 37,2% (GUS 2006). Zatem
juĪ w wieku przedszkolnym moĪliwoĞci korzystania z zajĊü edukacyjnych są
zróĪnicowane w róĪnych Ğrodowiskach i regionach kraju. To póĨniej wpáywa
na szanse kontynuowania ksztaácenia, a jeszcze póĨniej na uzyskanie
pracy i jej charakter. RóĪnicuje zarówno ĞcieĪki edukacyjne, jak i
zawodowe.
RÓĩNICA

POMIĉDZY KORZYSTANIEM Z EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W

POLSCE I W WIĉKSZOĝCI KRAJÓW EUROPEJSKICH JEST BARDZO DUĩA. W
2001/2002R. UDZIAà 4-LATKÓW W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I SZKOLNEJ
WYNOSIà 100% WE WàOSZECH, HISZPANII, FRANCJI, BELGII, PO OK.
90% – NA WĉGRZECH, W NIEMCZECH I W CZECHACH, OK. 52% NA
LITWIE, 64% W RUMUNII, 44% W FINLANDII, A TYLKO 32% W POLSCE.
W Ministerstwie Edukacji Narodowej zostaá przygotowany projekt
Strategii Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2007–2013,
którego gáównymi celami są m.in.:
 upowszechnienie edukacji przedszkolnej,
 poprawa jakoĞci procesu ksztaácenia
oraz
 aktywizacja Ğrodowisk wiejskich do podejmowania dziaáaĔ o
charakterze edukacyjnym, spoáecznym i kulturalnym.

3

Opracowanie: UNDP, 2007
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Na
szczególną
uwagĊ
zasáugują
dziaáania
związane
z
upowszechnieniem edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich, bowiem
zaniedbania są tu szczególnie widoczne.

Za: Raport o Rozwoju Spoáecznym Polska 2007 – Edukacja dla pracy

Wnioski i rekomendacje
W duĪej mierze szanse na pracĊ zaleĪą od wyksztaácenia. Obok
przygotowania do wykonywania konkretnego zawodu, waĪne jest opanowanie
umiejĊtnoĞci ogólnych. Bez takich umiejĊtnoĞci – kompetencji kluczowych –
trudno dziĞ efektywnie pracowaü, a zatem trudno znaleĨü pracĊ i ją utrzymaü.
Niektóre z tych umiejĊtnoĞci są cechami szczególnie poszukiwanymi na rynku
pracy: umiejĊtnoĞci informatyczne (coraz bardziej zaawansowane),
komunikacyjne (porozumiewania siĊ, w tym takĪe w jĊzykach obcych), czy
zdolnoĞü do pracy zespoáowej. TakĪe niezwykle istotne są inne kompetencje,
np. umiejĊtnoĞü uczenia siĊ, krytyczne myĞlenie, a takĪe rozumienie,
wykorzystywanie i tworzenie informacji.
Komisja Europejska za kompetencje kluczowe uznaáa:

porozumiewanie siĊ w jĊzyku ojczystym,

porozumiewanie siĊ w jĊzykach obcych,

kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne,

kompetencje informatyczne,

zdolnoĞü uczenia siĊ,

kompetencje
interpersonalne,
miĊdzykulturowe,
spoáeczne
oraz
kompetencje obywatelskie,

ekspresja kulturalna .
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Biorąc pod uwagĊ skalĊ i strukturĊ bezrobocia oraz nieaktywnoĞci
zawodowej istnieje potrzeba wyraĨniejszego ukierunkowania ksztaácenia na
osoby z wiĊkszymi deficytami kwalifikacyjnymi i znajdującymi siĊ w
trudniejszym poáoĪeniu na rynku pracy.
CzĊsto ksztaácenie musi byü bardziej dogáĊbne i dáugotrwaáe. Wymaga
teĪ wielostronnego diagnozowania potrzeb osób podlegających ksztaáceniu.
Nie moĪna go ograniczaü do dostarczania gotowego zestawu wiedzy oraz
umiejĊtnoĞci zawodowych i ogólnych, musi równieĪ pobudzaü motywacjĊ
ksztaácących siĊ do aktywnoĞci edukacyjnej i zawodowej. Oznacza to, Īe
rosną potrzeby związane z ksztaáceniem ustawicznym, czyli koniecznoĞcią
uczenia siĊ dorosáych.
Trzeba skupiü wysiáki nie tylko na uáatwieniu ksztaácenia, ale i
wytworzenia u ludzi potrzeby szkoleniowej. Dotyczy to w szczególnoĞci:
osób o niskich kwalifikacjach, osób starzejących siĊ (począwszy od osób w
wieku 40–49 lat, o stosunkowo niskich parametrach edukacyjnych) tak, by
wspomóc ich utrzymanie siĊ na rynku pracy, osób mieszkających na
obszarach wiejskich, związanych z rolnictwem, czy wreszcie –
mieszkaĔców regionów, gdzie jakoĞü kapitaáu ludzkiego jest niska, co
utrudnia przeáamanie barier rozwojowych (w czĊĞci pokrywa siĊ to z
terenami zdominowanymi przez wieĞ).
Ksztaáceniem ustawicznym czĊĞciej są objĊte osoby Ğwiadome swoich
potrzeb edukacyjnych, dysponujące wáasnymi Ğrodkami finansowymi i
umiejące siĊgnąü do Ğrodków publicznych. Jednak prawdziwym
wyzwaniem jest uĞwiadomienie osobom, które nie uzupeániają kwalifikacji i
nie korzystają z ksztaácenia ustawicznego, konsekwencji takiej postawy.
MoĪna stwierdziü, Īe bez nowych lub zaktualizowanych kwalifikacji, bez
wysiáku związanego z ich zdobywaniem, osoby te naraĪają siĊ na
zagroĪenie pozostawaniem poza rynkiem pracy, a w konsekwencji –
zagroĪenie wykluczeniem spoáecznym.
O spoáecznej inicjatywie, kompetencjach i klimacie dla aktywnoĞci
WĞród przyczyn utrudniających
podejmowanie konkretnych dziaáaĔ
nastĊpujące czynniki:

aktywnoĞü spoáeczną mieszkaĔców i
przez mieszkaĔców wsi dostrzegamy

 zakorzenione poczucie bezradnoĞci i ograniczone zaufanie do
funkcjonujących instytucji,
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 utrudniony dostĊp do informacji, wynikający zarówno z ograniczeĔ
transportowych, jak i sáabszych moĪliwoĞci komunikacji za pomocą
nowoczesnych urządzeĔ technicznych,
 ograniczone
dziaáalnoĞci,

umiejĊtnoĞci

organizowania

siĊ

i

prowadzenia

 niewystarczające kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania, w
tym budowania strategii oraz realizacji projektów,
 niewystarczająca wiedza o moĪliwoĞciach pozyskiwania Ğrodków na
wsparcie prowadzonej dziaáalnoĞci, o Ĩródáach wsparcia i zasadach
przygotowywania wniosków na realizacjĊ projektów,
 ograniczona znajomoĞü dobrych praktyk, w tym z zagranicy.
Tworzenie dogodnego klimatu dla inicjatyw spoáecznych moĪe obejmowaü
róĪne aspekty:
 edukacjĊ obywatelską – jakkolwiek ją rozumiemy, jest ona niezbĊdna
nie tylko w odniesieniu do dzieci i máodzieĪy, ale takĪe wobec caáej
spoáecznoĞci,
 informacje, szkolenia i doradztwo – aktywnoĞü spoáeczna wymaga
kultury prawnej, sprawnoĞci administracyjnej, znajomoĞci reguá
zarządzania i skutecznej komunikacji,
 bezpoĞrednią „opiekĊ", sprawowaną na przykáad przez lokalną
organizacjĊ lub wyznaczonego urzĊdnika, co moĪe uáatwiü
podejmowanie inicjatyw,
 wprowadzenie systemu zachĊt, wyróĪnieĔ i nagród – to warunek
ksztaátowania aktywnych postaw,
 angaĪowanie ludzi z autorytetem oraz Ğrodków przekazu do
popularyzowania aktywnoĞci spoáecznej – to waĪny sygnaá dla kaĪdego
mieszkaĔca,
 uáatwianie wymiany doĞwiadczeĔ i promowanie dobrych praktyk.
Istotą skutecznych zmian jest partnerstwo w dziaáaniach na rzecz
rozwoju, w klimacie dialogu i wspóádecydowania o Ğrodowisku, w którym
czáowiek funkcjonuje, tworzy, uczy siĊ, pracuje i odpoczywa. Droga do
partnerstwa wiedzie poprzez dialog i zaangaĪowanie w konkretne
przedsiĊwziĊcia.
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2.

Czáowiek, natura, tradycja
WartoĞci Īycia wiejskiego i znaczenie lokalnej spoáecznoĞci jako klucz do
zrozumienia idei odnowy wsi.
WieĞ jest prawdziwą ostoją tradycji i
kultury – to tu jest Ĩródáo obyczaju, tu
Īyją
legendy
w
magicznych
opowieĞciach wiejskich gawĊdziarzy,
tworzą siĊ w pokoleniowej sztafecie
kolejne odmiany odwiecznych wzorów
ornamentów,
dĨwiĊków
muzyki,
tanecznych pląsów i przytupów.
JeĞli gdzieĞ jeszcze czáowiek czuje
wiĊĨ z przyrodą, której jest czĊĞcią – to
wáaĞnie tu, na wsi. Ptaki nadal
obwieszczają nadejĞcie pór roku, barwy
natury zmieniają siĊ wraz z cyklem
narodzin i obumierania Ğwiata przyrody,
niedostrzegalnym niemal w miastach.
WieĞ jest dla nas wszystkich Ĩródáem
powietrza, wody, spokoju, naturalnym
Ğrodowiskiem,
którego
czáowiek
potrzebuje dla zachowania zdrowia i
odzyskania siá. Czy moĪna nie
dostrzegaü tego bogactwa?
Jak je ogarnąü, nazwaü, skoro ma byü przez nas chronione,
pielĊgnowane i wzbogacane? Znajdujemy na takie pytanie odpowiedzi tyle,
ile jest wiosek. Spróbujmy choü kilka takich rzeczy nazwaü:
natura – a na nią skáadają siĊ roĞliny, od leĞnego podszytu i traw, poprzez
zioáa, krzewy, maáe i wiotkie drzewa aĪ po potĊĪne dąbrowy, a do
tego miliony niedostrzegalnych owadów, rozmaitych Īywych istot
peázających, biegających, latających i poruszających siĊ na wszelkie
sposoby – niektóre z takich Īywych istot pieczoáowicie udomowiamy
– widaü potem zwierzĊta pasące siĊ na swoich pastwiskach,
pochylone przy wodopoju, do którego táoczą wodĊ strumienie
wytryskające spod skalnych zaáomów, wijące siĊ poprzez pola i leĞne
ostĊpy, wreszcie – szersza perspektywa – krajobraz, który z kaĪdym
krokiem zmienia dekoracje, a pory roku przydają mu to kolorów, to
znów ksztaátów,

13
2008

Na wsi odnowa – nowa perspektywa
Na wsi odnowa – nowa perspektywa

obok natury, na jej tle – mamy to, co zbudowaá czáowiek – a jest to
przestrzeĔ antropogeniczna (czyli przez czáowieka zmieniona ziemia):
domy, chaáupy, stodoáy, páoty i zagony, wstĊgi pól mieniących siĊ
barwami posianych przez czáowieka roĞlin, nitki dróg, znaczonych
rozstajnymi kapliczkami, do tego mnóstwo dróĪek, ĞcieĪek, niekiedy
autostrad przecinających bez nijakiego poszanowania wiejski pejzaĪ,
sáupy podtrzymujące pajĊczyny przewodów wiszących nad ziemią,
charakterystyczne dla wiejskich budowli ksztaáty, kolory, materiaá
podmurówki, Ğcian, dachów – a nad nimi strzelają ponad horyzont
smukáe zazwyczaj wieĪe koĞcioáów,
a to wszystko nie byáoby trwaáo, gdyby nie
ludzkie gadanie, granie, bajanie, Ğpiewanie, taĔcowanie, struganie,
lepienie i wyszywanie, rzeĨbienie i wycinanie, tkanie i malowanie –
na desce, szkieáku, páótnie, a to ktoĞ uszyje buty, serdaczek,
kapelusz z áyka osikowego wyszykuje, ozdoby na choinkĊ albo
zabawki takie sprawi, Īe w Īadnym sklepie ich nie ujrzysz,
a wiele jeszcze innych rzeczy, takich jak
narzĊdzia i zmyĞlne przybory – do kuchni, warsztatu, ogrodu, na pole, do
zwierząt prowadzania, dojenia, karmienia, rozmaite przybory
kuchenne, áazienne, do transportu, do noszenia, ciągania,
mocowania, wiele z tego trafia do izb pamiĊci, mini-skansenów, które
przypominają o ginących, a jakĪe cennych zawodach rzemieĞlników:
garncarzy, szewców, kowali, máynarzy, piekarzy, rymarzy, …,
w koĔcu niewyczerpane Ĩródáo inspiracji stanowi
wiejska albo ludowa kultura – piosenki, przyĞpiewki, obrzĊdy związane z
porami roku, wydarzeniami rodzinnymi, sąsiedzkimi, wioskowymi,
muzykowanie, tworzenie sáowem – wierszy, rymowanek, opowiastek i
gawĊd, przedstawienia na scenie albo wprost poĞród ludzi, a wĞród
tego nieprzebrane bogactwo najrozmaitszych ozdób, ornamentów,
motywów zdobniczych, które znaleĨü moĪna na naczyniach, stoáach,
odzieĪy, detalach architektonicznych, instrumentach, pojazdach,
nawet akcesoriach konnych,
do tego trzeba dodaü to coĞ, co
miĊdzy ludĨmi – a wiĊc obyczaje, te dobrze znane, odĞwiĊtne, opisane i
udokumentowane, ale teĪ te nie nazwane, choü kaĪdy wie, „jak to u
nas jest”, a niekiedy moĪna niemal dotknąü tej siáy wiejskiej
wspólnoty, kiedy widaü táumnie gromadzące siĊ rodziny i ludzi z
sąsiedztwa, bo sprawa jest waĪna i nikt w domu nie zostanie – a to w
chwilach podniosáych, Ğwiątecznych, a to wobec nieszczĊĞcia, które
spotkaáo kogoĞ z nas….
Wiele z tych bogactw stanowi bezcenne dziedzictwo, o którym myĞlimy,
kiedy mówimy „odnowa wsi”. MoĪemy je pielĊgnowaü, póki jest, póki nie
zanikáo.
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3.

SamodzielnoĞü gwarantowana
Odwoáanie do konstytucyjnej i traktatowej zasady pomocniczoĞci
z jednej strony, a z drugiej – do kwestii decydowania o przyszáoĞci wsi.
Czy plan odnowy wsi moĪe byü naszą
lokalną konstytucją? A moĪe taka
konstytucja powinna staü siĊ podstawą
dla odnowy wsi, zanim jeszcze siądziemy
do pisania tego planu? Dokumentem
pisanym albo niepisanym, ale dobrze
rozumianym przez wszystkich kodeksem?
Tak, nie da siĊ odnowy wsi zrozumieü
bez zanurzenia siĊ w wiejskim Ğwiecie,
bez
poruszenia
wraĪliwoĞci
jej
mieszkaĔców, bez pobudzenia poczucia
obywatelskiej powinnoĞci.
Stajemy siĊ obywatelami poprzez edukacjĊ, poznawanie i zrozumienie
swojej roli i przynaleĪnoĞci do wiejskiej wspólnoty. DąĪymy do tej
wspóázaleĪnoĞci, dojrzewamy – nie kaĪdy z osobna, ale razem, poznając trud i
owoce wspólnego tworzenia i wspólnej odpowiedzialnoĞci. Tak byáo w
staroĪytnej Grecji, gdzie mĊdrcy uczyli máodzieĪ obywatelskich cnót, a doroĞli
uprawiali demokracjĊ bezpoĞrednią w miejscach zgromadzeĔ – placach, które
w kaĪdym mieĞcie staroĪytnej Grecji zajmowaáy centralne miejsce.
JeĞli spojrzymy jeszcze na wiek XIX, zauwaĪymy áatwo, Īe wáaĞnie
wówczas rodziáy siĊ w Anglii, Danii, takĪe w Polsce – inicjatywy edukacyjne,
adresowane wáaĞnie do mieszkaĔców wsi. DuĪo wczeĞniej robili to cystersi,
ucząc rzemiosáa, budownictwa, krzewiąc kulturĊ.
Budowanie poczucia przynaleĪnoĞci, tak potrzebnego kaĪdemu z nas, jest
warunkiem zaangaĪowania obywateli, jeĞli chcemy, Īeby odnowa wsi byáa
czymĞ prawdziwym. Co temu sprzyja? Kilka dorocznych wydarzeĔ, które
gromadzą z zasady wszystkich mieszkaĔców (doĪynki, tradycja festynu
ĞwiĊtojaĔskiego)?
To nie wszystko. Samo odniesienie siĊ do poczucia odpowiedzialnoĞci,
samo hasáo „Razem áatwiej” nie zadziaáa. Potrzebne jest coĞ jeszcze. Potrzeba
decyzji. KaĪdy, kto jest zaangaĪowany, musiaá wczeĞniej podjąü decyzjĊ w tej
sprawie: Tak, postanawiam, Īe wáączĊ siĊ w odnowĊ wsi. To coĞ dla mnie. To
mnie interesuje. To jest waĪne. Co skáania ludzi do podjĊcia takiej decyzji?
Jest to pytanie, na które warto poszukaü odpowiedzi.
Decyzja w sprawie przyjĊcia na siebie czĊĞci odpowiedzialnoĞci za lokalną
wspólnotĊ opiera siĊ na tym, jak postrzegamy – kaĪdy z nas – swoją rolĊ
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spoáeczną. RolĊ, czyli stosunek do rzeczywistoĞci. To, jak rozumiemy tĊ
rzeczywistoĞü – wieĞ, lokalną wspólnotĊ – jest fundamentem naszej postawy
wobec rzeczywistoĞci. To wáaĞnie od tego zaleĪy nasze zaangaĪowanie.
Moja rola. Jaka jest moja rola?
Nie mam na nic wpáywu. „Oni” i tak zrobią, co chcą. Nikt siĊ ze mną nie
liczy. Nie dopuszczą mnie do gáosu – wiĊc nie mówiĊ, co najwyĪej wykrzyczĊ
„swoje” od czasu do czasu. Niech wiedzą, co myĞlĊ. Ale i tak to nic nie da.
I druga postawa:
Wszystko zaleĪy od takich, jak ja – od nas. Nie zgadzam siĊ, Īeby ktoĞ za
mnie decydowaá. To ja chcĊ mieü wpáyw na decyzje. Mam wpáyw, mogĊ to
zrobiü. Trzeba tylko wspóádziaáania – sam tego nie dokonam. MoĪemy
wspólnie postanowiü. A potem zrobiü.
W takim razie – jeĪeli postawa mieszkaĔców zaleĪy od tego, jak
postrzegają swoją rolĊ – trzeba im pomóc w zrozumieniu tej roli. I tu dotykamy
kolejnego problemu: ktoĞ to musi zrobiü. Nikt nie rodzi siĊ obywatelem.
Niewielu z nas czyta KonstytucjĊ, w ogóle czytamy nieduĪo, a przykáady dnia
codziennego raczej nie uczą dobrych wzorów.
Chcąc wzmocniü podstawy naszego konstytucyjnego bytu, musimy
pomagaü obywatelom w zrozumieniu ich fundamentalnej roli dla
wspóádecydowania o ich wáasnych sprawach, począwszy od sąsiedztwa,
Ğrodowiska spoáecznego (organizacji pozarządowej), poprzez wspólnotĊ
lokalną (soáectwo), gminĊ itd. Pomagaü – to znaczy przypominaü, uczyü,
zachĊcaü, rozmawiaü, dyskutowaü. Otwarcie, spokojnie, rzeczowo. My? No
tak, my wszyscy jesteĞmy za to odpowiedzialni, a szczególna
odpowiedzialnoĞü spoczywa na funkcjonariuszach publicznych. Co robią w tej
sprawie? Co robiü powinni?
Stefan Bratkowski tak pisze o wáadzy w samorządzie lokalnym:
„Niech siĊ jej nie myli: wybieramy ją nie tylko po to, by mieü jeszcze jedną
wáadzĊ do wydawania rozkazów, ale przede wszystkim po to, by organizowaáa
nasze
wspóádziaáanie.
Najlepszy
sprawdzian
jej
zdolnoĞci:
ilu
wspóámieszkaĔców umiaáa wciągnąü do wspólnego zaáatwiania wspólnych
spraw.4”
Chcemy wiĊc widzieü wieĞ zorganizowaną, zadbaną, gospodarną. WieĞ z
wáasną strategią, Ğwietlicą i wáasnym pomysáem na sukces. A przecieĪ to
wáaĞnie nic innego jak zastosowanie w praktyce zasady pomocniczoĞci.

4

S. Bratkowski, zbiór tekstów, Kilka sposobów na niemoĪliwoĞü
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Zasada pomocniczoĞci jest jednym z filarów polskiego prawa (zawarta jest
w Konstytucji), jak i systemu europejskiego (jest jedną z podstawowych zasad
traktatowych Unii Europejskiej), a wywodzi siĊ z nauki spoáecznej KoĞcioáa
katolickiego. Zasada ta stanowi, Īe
Sprawy publiczne powinny byü zaáatwiane na jak najniĪszym szczeblu,
a dopiero po wyczerpaniu moĪliwoĞci powinien zająü siĊ nimi szczebel wyĪszy.
DefinicjĊ zasady pomocniczoĞci, zwanej takĪe zasadą subsydiarnoĞci (áac.
subsidio – pomoc) znajdujemy w encyklice Quadragesimo anno papieĪa Piusa
XI z roku 1931. Komentując przemiany spoáeczne tamtego okresu Pius XI
stwierdza, iĪ:
„jednostkom nie wolno wydzieraü i przenosiü na spoáeczeĔstwo tego, co
one same mogą wykonaü z wáasnej inicjatywy i wáasnymi siáami; podobnie
niesprawiedliwoĞcią, szkodą spoáeczną i zakáóceniem porządku jest
zabieraü mniejszym i niĪszym spoáecznoĞciom te zadania, które one same
mogą speániü, i przekazywaü je spoáecznoĞciom wiĊkszym i wyĪszym”5.
Co to oznacza w praktyce? Oznacza pochwaáĊ sąsiedztwa jako wspólnoty
mieszkaĔców wsi i jego znaczenia w Īyciu czáowieka. WáaĞnie na wsi moĪna
zaobserwowaü autentyczne wiĊzi miĊdzy ludĨmi, które stanowią cenny
potencjaá.
Z pomocniczoĞcią kojarzymy pojĊcie spoáeczeĔstwa obywatelskiego, które
nie tylko respektuje wolnoĞü jednostki, ale takĪe sprzyja aktywnoĞci
obywatelskiej podejmowanej dla dobra ogóáu. Takie spoáeczeĔstwo (równieĪ za
sprawą wybranych przez siebie wáadz) popiera dziaáalnoĞü stowarzyszeĔ i
innych grup spoáecznych, które w imiĊ zasady solidarnoĞci same starają siĊ
zaradziü potrzebom obywateli.
Sposobem realizacji tych zasad jest budowanie partnerstwa. Dojrzewanie
do partnerstwa zaczyna siĊ od dobrej informacji, która umoĪliwia skuteczną
konsultacjĊ spoáeczną i dąĪenie do wspólnej realizacji zadaĔ6:

5

(Quadragesimo Anno, 79).
Koncepcja autorstwa Wilcoxa jest m.in. opisana w rządowym dokumencie „Dialog spoáeczny”
(2002)

6
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„Drabina partycypacji spoáecznej”

Delegowanie zadaĔ
Wspóárealizacja
Wspóádecydowanie
Konsultowanie
Informowanie

Mamy wiĊc nastĊpujące kroki wiodące do rozwiniĊtego partnerstwa:
Informowanie,
czyli dostarczanie informacji mieszkaĔcom. Jest ono najprostszą formą
zachĊcania do udziaáu w Īyciu publicznym, do zainteresowania sprawami,
które dotyczą caáej wsi, a w pewnym sensie takĪe i gminy.
W swej najprostszej postaci informacja przepáywa w jednym kierunku
(najczĊĞciej od inicjatora czy teĪ lidera odnowy wsi do mieszkaĔców), ale
chodzi teĪ o to, aby informacja zaczĊáa przebiegaü w drugą stronĊ (od
mieszkaĔców do umownego „centrum” odnowy wsi).
W rozwiniĊtej spoáecznoĞci mamy do czynienia z wielokierunkowym
przepáywem informacji (dotyczącej spraw caáej wsi), to znaczy, Īe
mieszkaĔcy sami poruszają temat rozwoju wsi i wymieniają poglądy,
szukając dobrych rozwiązaĔ i dzieląc siĊ nimi.
Konsultowanie,
czyli zasiĊganie opinii mieszkaĔców. Jest ono oparte na dobrej
informacji. Poinformowany mieszkaniec jest gotowy do wyraĪenia swojej
opinii w oparciu o argumenty. MoĪna mieü swoje zdanie (kto siĊ przyzna,
Īe nie ma zdania?), ale sztuka polega na tym, aby umieü przedstawiü
argumenty, wytáumaczyü swoje stanowisko. Tylko wtedy moĪliwe jest
poszukiwanie nowego rozwiązania, które uwzglĊdni punkt widzenia wielu
osób.
Podczas konsultacji mieszkaĔcy mogą poznaü róĪne propozycje
rozwiązaĔ, a przedstawiane przez nich opinie są uwzglĊdniane podczas
podejmowania ostatecznych decyzji, np. decyzji zawartych w planie
odnowy miejscowoĞci zatwierdzanym przez radĊ soáecką
Potem moĪemy przejĞü do kolejnych faz:
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Wspóádecydowania,
czyli udziaáu mieszkaĔców w podejmowaniu decyzji. Jest ono czymĞ
wiĊcej niĪ tylko wyraĪaniem opinii. Opinie, które zostaáy zebrane podczas
konsultacji, mogą byü wziĊte pod uwagĊ, ale takĪe mogą byü pominiĊte.
Tymczasem, jeĞli dojrzejemy juĪ do wspóádecydowania, jesteĞmy gotowi
rozszerzyü krąg osób, które bezpoĞrednio biorą udziaá w podejmowaniu
decyzji.
Podczas wspóádecydowania wáadze gminy wspóápracują z
mieszkaĔcami, aby jak najlepiej rozpoznaü ich potrzeby, a ostateczna
decyzja jest podejmowana wspólnie. Jak? W tym caáa sztuka. JeĞli uda siĊ
przyjąü odpowiednią, przejrzystą i skuteczną procedurĊ, bĊdzie to
oznaczaü prawdziwą dojrzaáoĞü.
Wspóárealizacji
– to znowu coĞ wiĊcej niĪ wspólna decyzja. Tu przyjmujemy na siebie
odpowiedzialnoĞü nie tylko za decyzjĊ, ale takĪe za podjĊcie konkretnych
dziaáaĔ. Rodzi siĊ partnerstwo, oparte na wspólnym planowaniu,
wspólnym dziaáaniu i wspólnej satysfakcji z osiągniĊtego efektu.
Wspóárealizacja wymaga praktycznej sprawnoĞci kaĪdego z
partnerów. Coraz czĊĞciej podejmowane są dziaáania nie w oparciu o
jeden podmiot, ale w ramach formalnego porozumienia partnerów, w
oparciu o dáugofalowy plan zamierzeĔ.
Delegowania zadaĔ
i wspierania niezaleĪnych inicjatyw spoáecznych. Jest to etap, w
którym wáadza publiczna przekazuje czĊĞü swoich uprawnieĔ
mieszkaĔcom (zorganizowanej grupie mieszkaĔców), zapewniając taki
system wsparcia, który pozwoli na odpowiednie planowanie i wdraĪanie
konkretnych zadaĔ. W odnowie wsi moĪemy mówiü zarówno o wsparciu
lokalnym (fundusze gminne lub soáeckie), jak i regionalnym (Ğrodki wáasne
w ramach regionalnego programu rozwoju obszarów wiejskich) oraz
europejskim (Ğrodki przeznaczone na odnowĊ i rozwój wsi, które
marszaáek województwa przekazuje konkretnej gminie na realizacjĊ
projektu odnowy wsi w danej miejscowoĞci).
Czy warto jednak czekaü na to „wciągniĊcie” do wspóápracy (tam,
gdzie tego siĊ nie robi)? CzyĪ nie jest wáaĞnie czymĞ naturalnym, by
zorganizowaü taką wiejską, skuteczną strukturĊ, która stanie siĊ z czasem
autentycznym, oddolnym oparciem dla stabilnej demokracji?
Podstawą powodzenia odnowy wsi jest zaangaĪowanie siĊ
mieszkaĔców, trwaáa wspóápraca oparta na porozumieniu, wspólnym
okreĞleniu najwaĪniejszych spraw i sposobu zajĊcia siĊ tymi sprawami.
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4.

WieĞ – strategiczne wyzwania
Strategiczne wytyczne wspólnoty dla obszarów wiejskich są táem, a
zarazem podsumowaniem wyzwaĔ wynikających 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
przegląd dokumentów wskazujących
najwaĪniejsze kierunki zmian na
europejskiej wsi w okresie do 2013
roku. To dokument o charakterze
ogólnym, ale warto przypomnieü
sobie kilka jego fragmentów.
Polityka rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007–2013 skupia siĊ na trzech
kluczowych obszarach:
 gospodarce rolno-spoĪywczej,
 ochronie Ğrodowiska,
 gospodarce i ludnoĞci wiejskiej.
i jest skonstruowana wokóá czterech
osi, mianowicie:
OSI 1 – POPRAWA KONKURENCYJNOĝCI
SEKTORA ROLNEGO I LEĝNEGO,
OSI 2 – POPRAWA ĝRODOWISKA
NATURALNEGO I TERENÓW
WIEJSKICH,
OSI 3

– JAKOĝû ĩYCIA I RÓĩNICOWANIE

OSI 4

– LEADER

GOSPODARKI WIEJSKIEJ

Wachlarz Ğrodków w ramach osi 1 jest skierowany na kapitaá ludzki i fizyczny w
sektorach rolno-spoĪywczym i leĞnym (promując transfer wiedzy i innowacji)
oraz produkcjĊ wysokiej jakoĞci.
OĞ 2 zapewnia Ğrodki na ochronĊ i wzmocnienie zasobów naturalnych, jak
równieĪ zachowanie systemów rolnictwa i leĞnictwa o wysokich wartoĞciach
przyrodniczych oraz tradycyjnych krajobrazów na europejskich obszarach
wiejskich.
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OĞ 3 wspomaga rozwój lokalnej infrastruktury i kapitaáu ludzkiego na obszarach
wiejskich w celu poprawy warunków
wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia we wszystkich sektorach oraz róĪnicowanie dziaáalnoĞci
gospodarczej.
OĞ 4 oparta na doĞwiadczeniach programu Leader wprowadza moĪliwoĞci
innowacyjnego zarządzania poprzez oddolne, lokalne podejĞcie do
rozwoju obszarów wiejskich.
Kluczowe dziaáania w ramach osi 3 dotyczą:
1) mobilizacji dziaáalnoĞci gospodarczej i podniesienia wskaĨnika zatrudnienia
w szerzej rozumianej gospodarce wiejskiej. RóĪnicowanie jest
niezbĊdne dla wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i zrównowaĪonego
rozwoju obszarów wiejskich i tym samym przyczynia siĊ do lepszej
równowagi terytorialnej zarówno w sensie ekonomicznym, jak i
spoáecznym. Turystyka, rzemiosáo i zapewnienie udogodnieĔ wiejskich
są sektorami rozwijającymi siĊ w wielu regionach, oferując moĪliwoĞci
zarówno dla róĪnicowania w gospodarstwie rolnym poza rolnictwem,
jak i tworzenie mikroprzedsiĊbiorstw w szerzej rozumianej gospodarce
wiejskiej;
2) promowania wchodzenia kobiet na rynek pracy. W wielu obszarach
wiejskich konkretne przeszkody tworzy brak moĪliwoĞci zapewnienia
wáaĞciwej opieki nad dzieümi. Lokalne inicjatywy tworzenia oĞrodków
opieki nad dzieümi mogą uáatwiü dostĊp do rynku pracy. Mogą one
obejmowaü tworzenie infrastruktury opieki nad dzieümi, potencjalnie w
poáączeniu z inicjatywami zachĊcającymi do tworzenia maáych
przedsiĊbiorstw związanych z dziaáalnoĞcią wiejską i lokalnymi
usáugami;
3)

oĪywienia wsi. Zintegrowane inicjatywy, áączące róĪnicowanie,
przedsiĊbiorczoĞü, inwestowanie w dziedzictwo kultury, infrastrukturĊ
lokalnych usáug i odnowĊ mogą przyczyniü siĊ do poprawy zarówno
perspektyw gospodarczych, jak i jakoĞci Īycia;

4) rozwoju mikroprzedsiĊbiorczoĞci i rzemiosáa, opartych na tradycyjnych
umiejĊtnoĞciach lub wprowadzaniu nowych umiejĊtnoĞci, szczególnie,
gdy jest to związane z zakupem nowego sprzĊtu, szkoleniem,
wspieraniem przedsiĊbiorczoĞci i rozwojem struktury gospodarczej;
5) szkolenia máodych ludzi w umiejĊtnoĞciach potrzebnych do róĪnicowania
lokalnej gospodarki, co moĪna dopasowaü do popytu na turystykĊ,
rekreacjĊ, usáugi Ğrodowiskowe, tradycyjną dziaáalnoĞü na wsi i
produkty wysokiej jakoĞci;
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6) zachĊcania do wdraĪania i rozprzestrzeniania technik informacyjnokomunikacyjnych (TIK). WdraĪanie i rozprzestrzenianie TIK ma na
obszarach wiejskich zasadnicze znaczenie dla róĪnicowania, jak
równieĪ rozwoju lokalnego, Ğwiadczenia lokalnych usáug i promowania
integracji za poĞrednictwem Internetu. Efekt ekonomiczny moĪna
osiągnąü poprzez inicjatywy áączące zastosowanie urządzeĔ
teleinformatycznych, tworzenie sieci oraz rozwijanie umiejĊtnoĞci
posáugiwania siĊ tymi urządzeniami poprzez lokalne instytucje. Takie
inicjatywy mogą w duĪej mierze uáatwiü wdraĪanie informatyki w
miejscowych gospodarstwach rolnych i przedsiĊbiorstwach wiejskich i
rozwijanie dziaáalnoĞci gospodarczej i handlu z wykorzystaniem TIK;
7) stworzenia i innowacyjnego wykorzystania odnawialnych Ĩródeá energii, co
moĪe przyczyniü siĊ do stworzenia nowych rynków zbytu na produkty
rolne i leĞne, zapewnienia usáug lokalnych oraz róĪnicowania
gospodarki wiejskiej;
8) promowania rozwoju turystyki. Turystyka jest znaczącym sektorem dla
rozwoju wielu obszarów wiejskich i moĪe wykorzystywaü zasoby kultury
i przyrody. ZwiĊkszone wykorzystanie TIK w turystyce do rezerwacji,
promocji, marketingu, tworzenia usáug i dziaáalnoĞci rekreacyjnej moĪe
przyczyniü siĊ do wzrostu liczby turystów i przedáuĪenia pobytu,
szczególnie tam, gdzie zapewnia to dostĊp do maáych oĞrodków i
zachĊca do agroturystyki;
9) modernizacji miejscowej infrastruktury, szczególnie w nowych paĔstwach
czáonkowskich. W nadchodzących latach zostaną poczynione znaczne
inwestycje
w
podstawową
infrastrukturĊ
telekomunikacyjną,
transportową, energetyczną i wodną.
Kluczowe dziaáania w ramach osi 4 dotyczą:
1) tworzenia miejscowych zasobów partnerstwa, pobudzania i promowania
nabywania umiejĊtnoĞci, co moĪe pomóc zmobilizowaü
miejscowy potencjaá;
2) propagowania partnerstwa prywatno-publicznego. Szczególnie Leader w
dalszym ciągu bĊdzie odgrywaá waĪną rolĊ w propagowaniu
innowacyjnego podejĞcia do rozwoju obszarów wiejskich i
zbliĪaniu sektora prywatnego i publicznego;
3) promowania wspóápracy i innowacyjnoĞci. Lokalne inicjatywy, takie jak
Leader, i wsparcie róĪnicowania mogą odgrywaü zasadniczą rolĊ
w zapoznawaniu ludzi z nowymi pomysáami i rozwiązaniami
wspierającymi innowacje i przedsiĊbiorczoĞü oraz mogą wspieraü
aktywizacjĊ i zapewnienie usáug lokalnych. SpoáecznoĞci lokalne
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mogą w Internecie wspieraü szerzenie wiedzy oraz wymianĊ
dobrych praktyk i innowacji w produktach i usáugach wiejskich;
4) poprawy lokalnego zarządzania. Leader moĪe wspomagaü innowacyjne
podejĞcie do áączenia rolnictwa, leĞnictwa i lokalnej gospodarki,
pomagając w ten sposób róĪnicowaü bazĊ ekonomiczną i
wzmacniaü
strukturĊ
spoáeczno-ekonomiczną
obszarów
wiejskich.
Zapewnienie spójnoĞci w programowaniu
Opracowując strategie krajowe, paĔstwa czáonkowskie powinny zapewniü
maksymalizacjĊ synergii (zgodnoĞci i wzajemnego uzupeániania siĊ) miĊdzy
osiami i w ramach poszczególnych osi w celu unikniĊcia potencjalnych
sprzecznoĞci. Powinny one równieĪ uwzglĊdniaü inne strategie Unii
Europejskiej, np. dotyczące ĪywnoĞci ekologicznej i rolnictwa ekologicznego,
zaangaĪowania w zwiĊkszone wykorzystanie odnawialnych Ĩródeá energii,
walki ze zmianami klimatycznymi i inne.
WaĪne jest takĪe dąĪenie do synergii pomiĊdzy polityką strukturalną,
polityką zatrudnienia i polityką rozwoju obszarów wiejskich, co oznacza
uzupeánianie siĊ i spójnoĞü dziaáaĔ finansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu SpójnoĞci (FS), Europejskiego
Funduszu Spoáecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Ryboáówstwa (EFR)
oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) na danym terytorium i w danym obszarze dziaáania.
W tym kontekĞcie odnowa wsi staje siĊ jednym z wielu zintegrowanych
sposobów radzenia sobie z poprawą jakoĞci Īycia na wsi. UmiejĊtne
planowanie nie tylko w skali soáectwa, ale takĪe w skali szerszej (szczególnie w
skali Leadera, czyli na obszarze o liczbie ludnoĞci do 150 000 mieszkaĔców)
staje siĊ warunkiem powodzenia nawet niewielkich przedsiĊwziĊü. Spójny i
przejrzysty plan, obejmujący projekty z róĪnych dziedzin, które siĊ wzajemnie
uzupeániają i przyczyniają do wspólnych celów moĪe byü podstawą
systematycznej poprawy warunków Īycia.
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ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzeĞnia 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 dziaáania oraz wydatkowania Ğrodków na
rozwój obszarów wiejskich – jako element osi 3:
OĞ 3 JakoĞü Īycia na obszarach wiejskich i róĪnicowanie gospodarki wiejskiej
Wsparcie w ramach osi 3 dotyczy:
a) Ğrodków w celu róĪnicowania gospodarki wiejskiej, obejmujących:
1) róĪnicowanie w kierunku dziaáalnoĞci nierolniczej;
2) wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju mikroprzedsiĊbiorstw w celu
wspierania przedsiĊbiorczoĞci i rozwijania struktury gospodarczej;
3) zachĊcanie do prowadzenia dziaáalnoĞci związanej z turystyką;
b) Ğrodków na rzecz poprawy jakoĞci Īycia na obszarach wiejskich,
obejmujących:
1) podstawowe usáugi dla gospodarki i ludnoĞci wiejskiej;
2) odnowa i rozwój wsi;
3) zachowanie i poprawĊ stanu dziedzictwa wsi;
c) Ğrodka na rzecz szkolenia i informowania dla podmiotów gospodarczych
dziaáających w dziedzinach objĊtych osią 3;
d) Ğrodka na rzecz nabywania umiejĊtnoĞci i aktywizacji w celu
przygotowania i wdroĪenia lokalnej strategii rozwoju.
Trzeba pamiĊtaü, Īe na niektórych obszarach kraju odnowa wsi bĊdzie siĊ
toczyü w Ğcisáym powiązaniu z osią 4, czyli Leaderem i związaną z nim
Lokalną Strategią Rozwoju wdraĪaną przez Lokalną GrupĊ Dziaáania. Na
pozostaáych obszarach odnowa wsi powinna byü skoordynowana z
lokalnymi strategiami w skali gmin, powiatów lub obszarów, dla których
takie strategie sporządzono.
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DECYZJA RADY z dnia 6 paĨdziernika 2006 r. w sprawie strategicznych
wytycznych Wspólnoty dla spójnoĞci (2006/702/WE) to dokument nie
odnoszący siĊ wyáącznie do obszarów wiejskich, ale zawierający waĪne
zalecenia, związane z ich rozwojem:
Zgodnie ze zintegrowanymi wytycznymi dla rozwoju gospodarczego i
zatrudnienia w ramach odnowionej strategii lizboĔskiej7, programy
otrzymujące wsparcie w ramach polityki spójnoĞci powinny dąĪyü do
skoncentrowania zasobów na nastĊpujących trzech priorytetach:
 zwiĊkszaniu atrakcyjnoĞci paĔstw czáonkowskich, regionów i miast
poprzez poprawĊ dostĊpnoĞci, zapewnienie odpowiedniej jakoĞci i
poziomu usáug oraz zachowanie stanu Ğrodowiska,
 wspieraniu innowacyjnoĞci, przedsiĊbiorczoĞci oraz rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy poprzez wykorzystywanie moĪliwoĞci
w dziedzinie badaĔ i innowacji, w tym nowych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych
oraz
 tworzeniu lepszych miejsc pracy oraz wiĊkszej ich liczby poprzez
zainteresowanie wiĊkszej iloĞci osób zdobyciem zatrudnienia oraz
dziaáalnoĞcią gospodarczą, zwiĊkszenie zdolnoĞci adaptacyjnych
pracowników i przedsiĊbiorstw oraz zwiĊkszenie inwestycji w kapitaá
ludzki.
W zakresie polityki spójnoĞci dziaáania na rzecz obszarów wiejskich
lub obszarów o niekorzystnym poáoĪeniu ze wzglĊdu na warunki
przyrodnicze, w tym wielu regionów wyspiarskich, powinny przyczyniaü
siĊ do tworzenia nowych szans poprzez róĪnicowanie gospodarki
wiejskiej.
Ponadto polityka spójnoĞci powinna wspieraü wewnĊtrzne zdolnoĞci
obszarów wiejskich, na przykáad poprzez promocjĊ wprowadzania
produktów do obrotu na poziomach krajowych i globalnych oraz
uprzywilejowanie innowacyjnych procesów i towarów w ramach
istniejących form dziaáalnoĞci gospodarczej.

7

Strategia LizboĔska to program na rzecz rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w UE, wedáug zasad
przyjĊtych w roku 2000 i zmodyfikowanych w 2005 r. i w póĨniejszych latach.
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Sposobem na zapewnienie powszechnego dostĊpu do wszystkich
usáug, w szczególnoĞci na obszarach o bardzo niskiej gĊstoĞci
zaludnienia, mogą byü inwestycje w bieguny rozwoju na obszarach
wiejskich (np. w maáych i Ğrednich miastach) oraz rozwijanie klastrów
gospodarczych, których podstawą są zasoby lokalne poáączone z
wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych.
Wiele obszarów wiejskich jest w duĪym stopniu uzaleĪnionych od
turystyki. W tych regionach wymagane jest przyjĊcie zintegrowanego
podejĞcia ukierunkowanego na jakoĞü, którego gáównym celem jest
zadowolenie konsumenta oraz opartego na gospodarczym, spoáecznym i
Ğrodowiskowym wymiarze zrównowaĪonego rozwoju.
Dziaáania powinny wykorzystywaü zasoby naturalne i bogactwa
kulturowe, a jednoczeĞnie dąĪyü do ich ochrony i rozwoju, co moĪe
przynieĞü znaczące dodatkowe korzyĞci w formie ochrony siedlisk i
wspierania
inwestycji
w
róĪnorodnoĞü
biologiczną.
Celem
zintegrowanego podejĞcia powinno byü wywarcie pozytywnego wpáywu
zarówno na sektor turystyczny, lokalną gospodarkĊ, osoby pracujące w
sektorze turystycznym, turystów i ludnoĞü lokalną, jak równieĪ na
dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.
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5.

Ustawowe wymogi i wskazówki
NajwaĪniejsze elementy
w kontekĞcie odnowy wsi.

ustawy

o

rozwoju

obszarów

wiejskich

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o
wspieraniu
rozwoju
obszarów
wiejskich z udziaáem Ğrodków
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 wáaĞciwy do spraw rozwoju wsi opracowuje:
1) projekt krajowego planu strategicznego, o którym mowa w art. 11
rozporządzenia nr 1698/2005,
2) projekt programu rozwoju obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 15
rozporządzenia nr 1698/2005, zwanego dalej "programem"
– po zasiĊgniĊciu opinii samorządów województw oraz partnerów
gospodarczych i spoáecznych
Art. 5. 1. Program jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
obejmuje nastĊpujące dziaáania:
1) szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leĞnictwie;
2) uáatwianie startu máodym rolnikom;
3) renty strukturalne;
4) modernizacjĊ gospodarstw rolnych;
5) zwiĊkszanie wartoĞci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leĞnej;
6) poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i
dostosowywaniem rolnictwa i leĞnictwa przez:
a) scalanie gruntów,
b) gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;
7) uczestnictwo rolników w systemach jakoĞci ĪywnoĞci;
8) dziaáania informacyjne i promocyjne;
9) wspieranie gospodarstw rolnych niskotowarowych w fazie restrukturyzacji;
10) grupy producentów rolnych;
11) korzystanie z usáug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów;
12) wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
13) páatnoĞci dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdraĪaniem
Ramowej Dyrektywy Wodnej;
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14) program rolnoĞrodowiskowy;
15) zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niĪ rolne;
16) odtwarzanie potencjaáu produkcji leĞnej zniszczonego przez katastrofy
oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych;
17) róĪnicowanie w kierunku dziaáalnoĞci nierolniczej;
18) tworzenie i rozwój mikroprzedsiĊbiorstw;
19) podstawowe usáugi dla gospodarki i ludnoĞci wiejskiej;
20) odnowa i rozwój wsi;
21) wdraĪanie lokalnych strategii rozwoju;
22) wdraĪanie projektów wspóápracy;
23) funkcjonowanie lokalnej grupy dziaáania.
Art. 15. 1. Lokalna grupa dziaáania dziaáa, z zastrzeĪeniem art. 62 ust. 1 lit. b
rozporządzenia nr 1698/2005, jako stowarzyszenie posiadające osobowoĞü
prawną.
2. Do tworzenia i dziaáania lokalnych grup dziaáania stosuje siĊ przepisy o
stowarzyszeniach, z tym Īe:
1) czáonkiem zwyczajnym lokalnej grupy dziaáania mogą byü osoby fizyczne i
osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego;
2) nadzór nad lokalnymi grupami dziaáania sprawuje marszaáek
województwa;
3) lokalne grupy dziaáania mogą prowadziü dziaáalnoĞü gospodarczą sáuĪącą
realizacji lokalnej strategii rozwoju i w zakresie okreĞlonym w ich
statutach;
4) lokalna grupa dziaáania, oprócz walnego zebrania czáonków, zarządu i
organu kontroli wewnĊtrznej, jest obowiązana posiadaü radĊ, do której
wyáącznej wáaĞciwoĞci naleĪy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4
rozporządzenia nr 1698/2005, które mają byü realizowane w ramach
opracowanej przez lokalną grupĊ dziaáania lokalnej strategii rozwoju.
3. Rada jest wybierana przez walne zebranie czáonków lokalnej grupy dziaáania
spoĞród czáonków tego zebrania. Co najmniej poáowĊ czáonków rady
stanowią podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia
nr 1698/2005, lub ich przedstawiciele, z tym Īe czáonek rady nie moĪe byü
równoczeĞnie czáonkiem organu kontroli wewnĊtrznej lokalnej grupy
dziaáania ani jej zarządu,
czyli
b) partnerami gospodarczymi i spoáecznymi;
c) innymi odpowiednimi podmiotami reprezentującymi spoáeczeĔstwo
obywatelskie, organizacjami pozarządowymi, w tym organizacjami
zajmującymi siĊ zagadnieniami z zakresu Ğrodowiska naturalnego, oraz
podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równoĞci mĊĪczyzn 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
odwoáuje siĊ do wielofunkcyjnoĞci
rolnictwa i obszarów wiejskich.
Dokument zwraca uwagĊ na wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych i
wzrost konkurencyjnoĞci sektora rolno-spoĪywczego, a takĪe sprawĊ róĪnicowania
dziaáalnoĞci gospodarczej mieszkaĔców wsi. RozwiniĊcie podstawowych usáug na
rzecz ludnoĞci przyczyni siĊ do polepszenia jakoĞci Īycia na obszarach wiejskich.
Równie waĪne jest zachowanie i odtwarzanie walorów krajobrazowych oraz
zasobów przyrody, tj. zachowanie dobrego stanu ekologicznego wód i gleb,
bogactwa siedlisk i róĪnorodnoĞci biologicznej, a takĪe dziedzictwa kulturowego
wsi. Lista priorytetów dla obszarów wiejskich jest nastĊpująca:

OĞ 4: Lokalne
spoáecznoĞci

OĞ 3: JakoĞü Īycia

OĞ

Priorytety
Wspólnotowe

Priorytety Polski

Poprawa

Poprawa poziomu Īycia

warunków
Īycia

Uáatwianie dostĊpnoĞci usáug

Poprawa
moĪliwoĞci
zatrudnienia
Poprawa
zarządzania

Poprawa infrastruktury na obszarach wiejskich
Wspieranie przedsiĊbiorczoĞci
i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy
WdraĪanie lokalnych strategii
Tworzenie lokalnych partnerstw,
aktywizacja spoáecznoĞci
WdraĪanie 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 wielofunkcyjnoĞci rolnictwa i obszarów wiejskich.
Zakáada ona wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych i wzrost
konkurencyjnoĞci sektora rolno-spoĪywczego. WaĪne jest takĪe róĪnicowanie
dziaáalnoĞci gospodarczej, czyli pomaganie w tworzenie Ĩródeá dochodów
innych niĪ rolnictwo.
Realizacja Programu przyczyni siĊ do polepszenia jakoĞci Īycia na
obszarach wiejskich poprzez rozwiniĊcie podstawowych usáug na rzecz
ludnoĞci.
CzĊĞü dziaáaĔ dotyczy róĪnicowania dziaáalnoĞci gospodarczej oraz
wsparcia mikroprzedsiĊbiorczoĞci. Do najwaĪniejszych zadaĔ naleĪy:
zwiĊkszanie wartoĞci dodanej do produktów np. poprzez konfekcjonowanie,
stymulowanie rynku produktów lokalnych i regionalnych, turystyki, handlu,
doradztwa, usáug, wykorzystanie alternatywnych Ĩródeá energii.
Istotne dla rozwoju form dziaáalnoĞci pozarolniczej na wsi bĊdzie wsparcie
dla przedsiĊbiorstw Ğwiadczących usáugi leĞne. W tym kontekĞcie priorytet
stanowi zapewnienie pracy i dochodów przez rozwój dziaáalnoĞci pozarolniczej.
Szczególnie istotne jest wszechstronne wsparcie dla procesu tworzenia
pozarolniczych miejsc pracy na wsi oraz uáatwiania zatrudnienia w lokalnych
oĞrodkach miejskich dla osób ze wsi.
Równie waĪnym aspektem obszarów wiejskich w Polsce, poza funkcjami
ekonomicznymi i dobrymi warunkami dla rozwoju spoáecznego, jest ich rola w
zachowaniu i odtwarzaniu walorów krajobrazowych oraz zasobów przyrody, tj.
zachowanie dobrego stanu ekologicznego wód i gleb, bogactwa siedlisk i
róĪnorodnoĞci biologicznej, a takĪe dziedzictwa kulturowego wsi.
Dziedzictwo kulturowe i otoczenie architektoniczne na wsi
Polska dysponuje duĪymi zasobami dziedzictwa kulturowego. W 2005 r. do
rejestru zabytków byáo wpisanych okoáo 61,5 tys. zabytków nieruchomych,
okoáo 180 tys. zabytków ruchomych oraz 6 tys. zabytków archeologicznych.
Lista ĝwiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO liczy 13
pozycji obejmujących zabytki znajdujące siĊ na terytorium Polski. Szacuje siĊ,
Īe ok. 42% zabytków wpisanych do rejestru zabytków wymaga remontu.
Dodatkowo na uwagĊ zasáugują kwestie tradycyjnych metod produkcji i
zagospodarowania terenu. NaleĪy podkreĞliü, Īe w krajobraz kulturowy wsi
wpisują siĊ licznie zachowane pierwotne formy osadnictwa wiejskiego,
pojedyncze obiekty, istniejące w formie wyspowej ukáady tradycyjnej zabudowy
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drewnianej o lokalnym i regionalnym charakterze, koĞcioáy, kaplice i cmentarze,
a takĪe zespoáy paáacowo–ogrodowe, zespoáy folwarczne, obiekty przetwórstwa
rolno-spoĪywczego, takie jak browary, máyny wodne oraz wiatraki, spichlerze, a
takĪe zabytki archeologiczne, w tym o wáasnej formie krajobrazowej.
Wymienione elementy decydują o toĪsamoĞci wsi, o jej specyfice i
niepowtarzalnym charakterze, który naleĪy pielĊgnowaü. Ich zachowanie i
wykorzystanie stanowi doskonaáe narzĊdzie do budowania wizerunku obszarów
wiejskich i rolniczych na poziomie lokalnym i regionalnym. Wraz z dbaáoĞcią o
odnowĊ tradycyjnych rzemiosá, kultury ludowej, obrzĊdowoĞci, muzyki oraz
zachowanie gwar, dialektów i jĊzyków, elementy dziedzictwa kulturowego
przyczyniają siĊ do podkreĞlania indywidualnoĞci i wyjątkowoĞci
poszczególnych obszarów.
WaĪnym skáadnikiem przyczyniającym siĊ do wzrostu atrakcyjnoĞci
obszarów wiejskich są dziaáania związane z promocją i kultywowaniem
niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi, np. tradycji lokalnych czy
tradycyjnych zawodów. Ponadto, wĞród mieszkaĔców wsi istnieje ciągáa
potrzeba spoáecznej identyfikacji i przynaleĪnoĞci. OdmiennoĞü regionalna
obszarów wiejskich w Polsce sprzyja dziaáaniom prowadzącym do ukazania
indywidualnego charakteru danej miejscowoĞci, który wyróĪnia ją spoĞród
innych. Podejmowane dziaáania powinny takĪe przyczyniü siĊ do zachowania
ciągáoĞci kulturowej obszarów wiejskich, rozwoju toĪsamoĞci spoáecznoĞci i
zachowaniu dziedzictwa kulturowego, korzystając przy tym z tradycyjnych
walorów wsi. Dziaáania te mają wywoáaü osobiste zaangaĪowanie mieszkaĔców
oraz dawaü poczucie uczestnictwa we wspólnocie i wspóátworzeniu.
Poprawa jakoĞci Īycia na obszarach wiejskich jest celem, który áączy siĊ
zarówno z podstawowymi kierunkami rozwoju ekonomicznego i spoáecznego
gospodarstw rolnych poprzez wzmocnienie potencjaáu ekonomicznego,
restrukturyzacjĊ i modernizacjĊ, jak i z dobrymi warunkami do Īycia pod
wzglĊdem jakoĞci Ğrodowiska i krajobrazu, infrastruktury spoáecznej i
technicznej.
Pierwsza grupa dziaáaĔ dotyczy róĪnicowania dziaáalnoĞci gospodarczej.
Drugą grupĊ stanowią instrumenty mające na celu poprawĊ jakoĞci Īycia.
Dotyczą one odnowy wsi, poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego, uwzglĊdniając przy tym waĪne funkcje spoáeczne i kulturalne,
co z pewnoĞcią przyczyni siĊ do polepszenia jakoĞci Īycia i moĪe stanowiü
dodatkowy czynnik, ksztaátujący przemiany strukturalne i przeciwdziaáający
depopulacji. Tworzyá on bĊdzie raczej silniejsze poczucie identyfikacji
mieszkaĔców z obszarów wiejskich z ich regionem, z jego tradycjami i
wartoĞciami.
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7.

Lokalna strategia rozwoju (LSR)
LSR jako waĪne subregionalne táo dla odnowy wsi jest nowym elementem,
istotnym dla planowania i realizacji projektów w ramach odnowy wsi.
Dziaáanie „WdraĪanie lokalnych
strategii
rozwoju”
objĊte
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013,
skierowane jest do ludnoĞci
obszarów
wiejskich
objĊtej
podejĞciem
Leader.
W
ramach
tego
dziaáania,
beneficjenci bĊdą mogli ubiegaü
siĊ o finansowanie operacji z
zakresu
dziaáaĔ
Osi
3
„RóĪnicowanie w kierunku dziaáalnoĞci nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiĊbiorstw” i „Odnowa i rozwój wsi” na zasadach okreĞlonych w
rozporządzeniach do tych dziaáaĔ oraz na operacje, które nie kwalifikują siĊ
do wsparcia w ramach dziaáaĔ osi 3, ale przyczyniają siĊ do poprawy
jakoĞci Īycia lub zróĪnicowania dziaáalnoĞci gospodarczej (tzw. „maáe
projekty”).
Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Lokalna
Strategia Rozwoju (LSR) speánia okreĞlone wymogi, w szczególnoĞci w
zakresie:
 związku i spójnoĞci przyjĊtych w LSR kierunków rozwoju z
uwarunkowaniami lokalnymi;
 adekwatnoĞci przedstawionych przedsiĊwziĊü w stosunku do
celów LSR;
 zintegrowanego charakteru LSR;
 innowacyjnego charakteru proponowanych w LSR rozwiązaĔ i
dziaáaĔ;
 udziaáu partnerów lokalnych i mieszkaĔców w procesie
przygotowania LSR oraz w procesie wdraĪania/aktualizacji LSR;
 metodologii ewaluacji i oceny realizacji LSR oraz na tej podstawie
aktualizacji LSR;
 powiązania z innymi dokumentami planistycznymi i wpáywu na
rozwój obszaru objĊtego LSR.
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Zasady wyboru projektów przez lokalne grupy dziaáania
Wnioski o pomoc, kwalifikujące siĊ do udzielenia pomocy w ramach osi 4
Leader, mogą dotyczyü tylko projektów zgodnych z LSR, przyjĊtą przez
LGD i zatwierdzoną przez samorząd województwa. Wnioski te mogą
dotyczyü:
1) projektów kwalifikujących siĊ do udzielenia pomocy w ramach dziaáaĔ
osi 3 - JakoĞü Īycia na obszarach wiejskich i róĪnicowanie gospodarki
wiejskiej tj.:
– róĪnicowanie w kierunku dziaáalnoĞci nierolniczej,
– tworzenie i rozwój mikroprzedsiĊbiorstw,
– odnowa i rozwój wsi,
w tym przypadku projekty muszą speániaü kryteria wyboru okreĞlone dla
poszczególnych dziaáaĔ osi 3.
Projekty odpowiadające dziaáaniu „RóĪnicowanie w kierunku dziaáalnoĞci
nierolniczej” bĊdą realizowane zgodnie z najszerszą definicją obszarów
wiejskich tj. na obszarze gmin
wiejskich, gmin miejsko-wiejskich z
wyáączeniem miast liczących powyĪej 20 tys. mieszkaĔców oraz gmin
miejskich, z wyáączeniem miejscowoĞci liczących powyĪej 5 tys.
mieszkaĔców.
2) projektów przyczyniających siĊ do poprawy jakoĞci Īycia lub
zróĪnicowania dziaáalnoĞci gospodarczej na obszarze dziaáania LGD,
które nie kwalifikują siĊ do wsparcia w ramach dziaáaĔ osi 3 – JakoĞü
Īycia na obszarach wiejskich i róĪnicowanie gospodarki wiejskiej, pod
warunkiem speánienia kryteriów dostĊpu i wyboru, dla których caákowita
wartoĞü projektu wynosi od 4 500 zá do 100 000 zá, zwanych „maáymi
projektami”.
W tym kontekĞcie projekty z zakresu odnowy wsi stają siĊ czĊĞcią wiĊkszych
przedsiĊwziĊü (w nawiasach podano uproszczoną listĊ podmiotów uprawnionych
do ubiegania siĊ o wsparcie):
RóĪnicowanie
dziaáalnoĞci („rolnicy”)

MikroprzedsiĊbiorczoĞü
(m.in. mikroprzedsiĊbiorcy)

Odnowa i rozwój wsi
(gmina, organizacja poĪytku
publicznego, koĞcióá)

„maáe projekty”
(m.in. osoby fizyczne)
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8.

Lokalna grupa dziaáania – LGD
Krótka prezentacja Lokalnej Grupy Dziaáania.

Lokalne Grupy Dziaáania dziaáają
w Polsce od kilku lat. Powstają
takĪe
nowe
partnerstwa,
podejmujące dziaáania na rzecz
wielofunkcyjnego
rozwoju
obszarów
wiejskich
(np.
w
zakresie
edukacji,
ekologii,
turystyki, lokalnych produktów,
tradycji itp.).

1. Partnerskie podejĞcie rozwoju lokalnego jest realizowane przez lokalne
grupy dziaáania speániające nastĊpujące warunki8:
a) muszą one oferowaü zintegrowaną lokalną strategiĊ rozwoju oraz byü
odpowiedzialne za jej realizacjĊ;
b) muszą skáadaü siĊ z przedstawicieli lokalnych sektorów spoáecznoekonomicznych na danym terytorium. Na poziomie podejmowania
decyzji partnerzy ekonomiczni i spoáeczni, jak równieĪ inni
przedstawiciele spoáeczeĔstwa obywatelskiego, tacy jak rolnicy,
kobiety wiejskie, máodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia, muszą
stanowiü przynajmniej 50% skáadu partnerstwa lokalnego;
c) muszą wykazywaü siĊ zdolnoĞcią do okreĞlenia i wdraĪania strategii
rozwoju dla obszaru.
2.

8

Lokalne grupy dziaáania wybierają podmiot prowadzący sprawy
administracyjne i finansowe, zdolny do administrowania Ğrodkami
publicznymi i zapewnienia zadowalającego funkcjonowania partnerstwa
albo zrzeszają siĊ w prawnie ukonstytuowaną strukturĊ, której skáad
gwarantuje zadowalające funkcjonowanie partnerstwa oraz zdolnoĞü do
administrowania Ğrodkami publicznymi.

Na podstawie: Ustawa o rozwoju obszarów wiejskich
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3. Obszar objĊty strategią jest spójny i oferuje wystarczającą masĊ krytyczną
(potencjaá pozwalający na skuteczne dziaáanie) pod wzglĊdem zasobów
ludzkich, Ğrodków finansowych i ekonomicznych do wsparcia wykonalnej
strategii rozwoju.
4. Lokalne grupy dziaáania wybierają projekty, które mają byü finansowane w
ramach strategii. Mogą równieĪ realizowaü projekty wspóápracy (np. z
innymi lokalnymi grupami dziaáania lub innymi podmiotami, w zakresie
zgodnym z celami zapisanymi w Lokalnej Strategii Rozwoju).

ROZDZIAà 4
Cele ogólne i szczegóáowe oraz planowane
do realizacji przedsiĊwziĊcia.
4.1.…………………………
4.2.…………………………
4.3. Odnowa i rozwój wsi
4.4.…………………………
4.5.…………………………
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Lokalna grupa dziaáania jest partnerstwem trójsektorowym, skáadającym siĊ
z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i spoáecznego.
Czáonkiem lokalnej grupy dziaáania mogą zostaü osoby fizyczne i osoby
prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Lokalna spoáecznoĞü
wiejska na obszarze objĊtym przez Lokalną GrupĊ Dziaáania opracowuje
lokalną strategiĊ rozwoju. LGD dziaáa na obszarze liczącym od 10 do 150 tys.
mieszkaĔców i realizuje dziaáania wynikające z opracowanej LSR. Obszar
objĊty LSR musi byü spójny i moĪe obejmowaü gminy wiejskie lub miejskowiejskie, z wyáączeniem miast powyĪej 20 tys. mieszkaĔców, a takĪe gminy
miejskie nie wiĊksze niĪ 5 tys. mieszkaĔców.
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9.

Razem do dzieáa
Grupa odnowy wsi jako forma organizacji spoáeczeĔstwa obywatelskiego w
skali miejscowoĞci, waĪna z punktu widzenia planowania i realizacji odnowy
wsi jako procesu integrującego i porządkującego Īycie wiejskiej wspólnoty.

Odnowa wsi rozpoczyna siĊ
wtedy, kiedy we wsi pojawia siĊ
przywództwo, to znaczy grupa
ludzi (nazywamy ją zaląĪkiem
grupy odnowy wsi), która myĞli o
caáej wsi.
Ta myĞl obejmuje jej caáą przestrzeĔ (to, co materialne i to, co
niematerialne) i jest zakorzeniona w Ğwiecie wartoĞci wspólnych dla
lokalnej spoáecznoĞci. Dopiero wówczas moĪe powstaü kompleksowy plan
rozwoju (soáecka strategia) i istnieje moĪliwoĞü przeksztaácenia tego
zamysáu w rzeczywistoĞü.
Grupa odnowy wsi – czasami uĪywa siĊ tego okreĞlenia, aby podkreĞliü
zaangaĪowanie niektórych mieszkaĔców w konkretne inicjatywy
na rzecz odnowy wsi; nie jest to formalna organizacja, kaĪdy
moĪe tu siĊ znaleĨü, ale na pewno taka grupa musi mieü swojego
przywódcĊ (lidera) i wspólnie ustalone zasady organizacyjne.
Odnowa wsi wymaga sprawnej organizacji. Dlaczego? PoniewaĪ
skuteczne wdroĪenie odnowy wsi wymaga wspóádziaáania róĪnych
partnerów: wójta (burmistrza), urzĊdników, rady gminy, rady soáeckiej,
mieszkaĔców wsi – trzeba tĊ wspóápracĊ organizowaü. Ale jest teĪ inny
powód.
Odnowa wsi to nie jest po prostu zadanie na jedno lato czy jesieĔ. To
proces dáugotrwaáy, który moĪe siĊ zadomowiü na dobre w Īyciu
spoáecznym wiejskiej gminy. BĊdzie w takim razie potrzebne zarządzanie
tym procesem, a wiĊc organizacja spotkaĔ, przygotowanie dokumentów,
zapewnienie sprawnej informacji, wspóápraca z partnerami spoza gminy
(moĪe to byü konserwator zabytków albo zarząd lasów, organizacja
turystyczna – partnerów dobierzemy odpowiednio do charakteru
przedsiĊwziĊcia).
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Są wreszcie konkretne przedsiĊwziĊcia – projekty – które w ramach
odnowy wsi podejmujemy. KaĪdy z tych projektów to powiązane ze sobą
dziaáania, które wymagają koordynacji, przygotowania odpowiednich
Ğrodków, dopilnowania, aby na czas zostaáy dostarczone materiaáy, aby
zaangaĪowane osoby wiedziaáy, co do nich naleĪy i kiedy mają okreĞlone
zadanie wykonaü.
Budowanie grupy odnowy wsi – skáada siĊ ona z osób, które
pozytywnie odpowiedziaáy na pytanie o sens wziĊcia na siebie tej cząstki
troski o przyszáoĞü wsi, jej krajobrazu, jej mieszkaĔców, tradycji, obyczaju.
Początkowo zdarzają siĊ rozmowy dwóch, trzech osób – tworzy siĊ maáa
grupka tych, którzy bĊdą siĊ wzajemnie wspieraü, kiedy juĪ caáa sprawa
„siĊ rozniesie” i pojawią zwolennicy, ale takĪe przeciwnicy odnowy wsi.
Jak zachĊciü ludzi do zaangaĪowania?
 inicjator musi mieü nieugiĊtą wolĊ skutecznego wdroĪenia odnowy
wsi (jeĞli ktoĞ zauwaĪy, Īe to inicjatywa „od niechcenia”, z pewnoĞcią
odniesie siĊ do tego bez entuzjazmu);
 warunki udziaáu w takiej grupie muszą byü przejrzyste (nie moĪe byü
lepszych i gorszych, waĪniejszych i mniej waĪnych itd.);
 trzeba znaü przykáady powodzenia podobnych inicjatyw (ludzie z
pewnoĞcią bĊdą pytaü, przekazywaü swoje wątpliwoĞci, Īądaü
wyjaĞnieĔ);
 trzeba widzieü (umieü pokazaü) szansĊ na pozyskanie Ğrodków
finansowych na lokalne inicjatywy;
 trzeba wyjaĞniü róĪnicĊ pomiĊdzy inicjatywą zmierzającą wyáącznie
do inwestycji, a tym, co istotne w odnowie wsi: budowaniem wiĊzi,
wzmacnianiem lokalnej wspólnoty, podejmowaniem dziaáaĔ
związanych bardziej z trwaáym rozwojem niĪ z rozwiązywaniem
bieĪących problemów.
Zaszczepienie idei odnowy wsi to podstawa – ale co zrobiü, Īeby z tego
szczepu byáy owoce?
Gdyby zastanowiü siĊ nad odnową wsi, zauwaĪymy, Īe áączy ona naturalne
dąĪenia kaĪdego z nas, a takĪe dąĪenia caáej wiejskiej wspólnoty. Jak
powiedziaá jeden z soátysów, nie ma w tym nic nowego – po prostu ma byü
normalnie. JeĞli wiĊc uwaĪamy, Īe nie jest normalnie, jeĞli poszukujemy
recepty na to, co „powinno byü”, poszukajmy jej w sobie.
MoĪemy spojrzeü na odnowĊ wsi jako na rozwój oparty na poszanowaniu
trzech waĪnych zasobów: spoáeczeĔstwa, przyrody i tradycji:
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ROZWÓJ

PRZYRODA

LUDZIE

TRADYCJA

Przypomnijmy, Īe rozwój obejmuje: standard (materialny), jakoĞü
(niematerialną) i byt (ekonomiczny) wiejskiej wspólnoty. Jak rozumieü te
powiązania?
9przyroda,
o

której czĊĞcią jesteĞmy i która jest czĊĞcią naszego codziennego
Ğwiata; rozumiemy ją jako dziedzictwo (to, co nam pozostawili
przodkowie), ale takĪe jako spadek po nas, który odziedziczą nastĊpne
pokolenia (znane jest twierdzenie o tym, Īe Ğrodowiska naturalnego nie
dziedziczymy po naszych przodkach, ale poĪyczamy je od przyszáych
pokoleĔ);

9ludzie,
o

czyli my wszyscy, kaĪdy z nas, ale w szczególnoĞci my razem,
tworzący wspólnotĊ lokalną, która ma wspólne dąĪenia, my –
troszczący siĊ o codziennoĞü i przyszáoĞü – a wiĊc nasz potencjaá i
kapitaá, który przyniesie konkretne korzyĞci pod warunkiem
optymalnego wykorzystania wszystkich jego walorów;

9tradycja,
o

38

to nie tylko nasze obyczaje (sposób postĊpowania, który uznajemy za
naturalny) i obrzĊdy (na przykáad swawole nocy ĞwiĊtojaĔskiej albo
doĪynki), ale w znacznej mierze równieĪ symbole tej tradycji (zamki,
paáace, dwory, koĞcioáy, charakterystyczne wzory budownictwa,
zdobnictwa, umiejĊtnoĞci dziedziczone z pokolenia na pokolenie [haft,
ciesioáka, taniec] i inne przejawy kultury materialnej);
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i wreszcie to, co jest rezultatem odnowy wsi:
9
o

rozwój,

czyli nasz sposób wytwarzania dóbr i pozyskiwania Ğrodków
potrzebnych do Īycia (jest tu miejsce na uprawĊ roli, chów zwierząt,
pozyskiwanie drewna, poáów ryb, wytwarzanie produktów spoĪywczych
albo uĪytkowych, obsáugĊ turystów i in.);

Co wynika z tego zestawienia? Jakie jest jego znaczenie dla odnowy
wsi? Czy w ogóle warto o tym przypominaü?
Okazuje siĊ, Īe to bardzo waĪne, aby mówiü zwyczajnie o zwykáych
rzeczach. Coraz czĊĞciej jesteĞmy naraĪeni na to, Īe nasze wáasne zasoby
– to, co mamy najcenniejszego – tracą na wartoĞci. Ludzie wyjeĪdĪają,
przyroda jest zagroĪona zanieczyszczeniem, gospodarka staje siĊ zaleĪna
od wpáywów z zewnątrz, tradycje ulegają zatarciu. To nie jest korzystne, nie
sáuĪy wsi ani nie sprzyja rozwojowi! Odnowa wsi nie jest powrotem do
przeszáoĞci, ale budowaniem na tym, co jest prawdziwe, wartoĞciowe, co
naprawdĊ posiadamy, z czego moĪemy i powinniĞmy czerpaü.
Odnowa wsi to takĪe przypomnienie tego, Īe nie moĪemy kierowaü siĊ
jedynie wáasnym punktem widzenia: liczą siĊ równieĪ racje przyszáych
pokoleĔ oraz znaczenie naturalnego i kulturowego dziedzictwa dla
stabilnego rozwoju. WaĪne jest wiĊc wspóádziaáanie w szerszej skali: plan
odnowy wsi powinien braü pod uwagĊ troskĊ o dziedzictwo regionalne (jest
to teĪ waĪny argument w pozyskiwaniu regionalnych Ğrodków na te
dziaáania lokalne, które sáuĪą programom regionalnym).
Odnowa wsi wymaga zatem zaangaĪowania:
 wáadz regionalnych, które z kolei angaĪują odpowiednich
ekspertów, aby mieü dobre rozpoznanie uwarunkowaĔ, które są
waĪne dla wsi;
 samorządu gminy (i jego wspóápracy z sąsiadującymi gminami);
 lokalnych liderów (soátysa, rady soáeckiej, ludzi zaangaĪowanych
w sprawy wsi, ludzi zaangaĪowanych w kultywowanie tradycji i
ochronĊ naturalnego Ğrodowiska, liderów przedsiĊbiorczoĞci);
 przedstawicieli róĪnych grup wiejskiej spoáecznoĞci.
Oto kilka kroków, które warto rozwaĪyü:
 pozyskanie poparcia dla odnowy wsi
Osoby zdecydowane na odnowĊ wsi pozyskują wsparcie dla idei i
wstĊpne deklaracje zaangaĪowania (na czymĞ trzeba siĊ bĊdzie oprzeü,
kiedy dojdzie do konkretnych dziaáaĔ); oparcia warto szukaü blisko (w
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rodzinie, u sąsiadów, krewnych zamieszkujących wieĞ), nieco dalej
(wĞród radnych, urzĊdników, liderów organizacji pozarządowych);
 opracowanie „planu dla wdroĪenia odnowy wsi”
Taki plan bardzo siĊ przyda, poniewaĪ pozwoli mieszkaĔcom na
zorientowanie siĊ, co i w jakim czasie moĪe siĊ zdarzyü. Wszyscy
partnerzy bĊdą mogli lepiej przygotowaü siĊ do powierzonych im zadaĔ;
plan bĊdzie teĪ podstawą do konkretnych dziaáaĔ, do pilnowania
„kursu”, kiedy juĪ „okrĊt odnowy” wyruszy w rejs;
 ramy wspóápracy z partnerami
W zaleĪnoĞci od tego, kto jest inicjatorem odnowy wsi w danej
miejscowoĞci (moĪe to byü zarówno jeden z mieszkaĔców wsi, jak i ktoĞ
„z zewnątrz”, np. wójt albo urzĊdnik gminy, albo teĪ osoba z organizacji
pozarządowej), naleĪy zastanowiü siĊ nad potencjalnymi partnerami i
nad tym, jak bĊdziemy z nimi wspóápracowaü.
Czy ma powstaü jakaĞ nieformalna koalicja, czy moĪe nowe
stowarzyszenie? Czy bĊdziemy wszystko omawiaü na cyklicznych
spotkaniach, czy teĪ zawiąĪe siĊ niewielka grupka kilku osób, które od
czasu do czasu skonsultują efekty swej pracy z wiĊkszym gronem
mieszkaĔców? A moĪe wybierzemy osobĊ (mieszkaĔca wsi), która
stanie siĊ koordynatorem odnowy i bĊdzie miaáa takĪe za partnera
koordynatora gminnego (w urzĊdzie gminy)?
 ludzie
Są oczywiĞcie najwaĪniejsi, a do szczególnie waĪnych bĊdą
naleĪeü te osoby, które stworzą sprawny zespóá, potrafiący
zorganizowaü niezbĊdne dziaáania (np. organizacjĊ spotkaĔ,
przygotowanie zawiadomieĔ lub informacji o odnowie, prowadzenie
dokumentacji spotkaĔ, wniosków itp.).
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10. Strategia dla wsi
Recepta na dobry, uspoáeczniony proces planowania.

Strategia rozwoju to
zorganizowany
proces
zarządzania
rozwojem,
który
prowadzi
do
sformuáowania
planu
odnowy miejscowoĞci, a
nastĊpnie
do
jego
realizacji.
W planie powinny znaleĨü siĊ zarówno charakterystyka miejscowoĞci,
opis zasobów, ocena mocnych i sáabych stron miejscowoĞci, jak i szans
oraz zagroĪeĔ w kontekĞcie rozwoju. W czĊĞci planistycznej wskaĪemy
priorytety, zadania inwestycyjne oraz takie, które aktywizują lokalną
spoáecznoĞü. Plan uzupeánią szczegóáy: terminy, koszty, Ĩródáa
finansowania.
Jest szansa, Īe osoby uczestniczące w procesie planowania bĊdą
równieĪ chciaáy braü udziaá w jego realizacji.
Na czym polega planowanie strategiczne?
Pierwsze, co przychodzi na myĞl, to wskazanie CELU, do którego
pragniemy dąĪyü. Niekiedy widzimy go bardzo wyraĨnie i z áatwoĞcią
moĪemy go okreĞliü. Jednak w wielu przypadkach nie jest on wcale tak
konkretny, mamy jedynie pewną WIZJĉ tego, co chcemy osiągnąü. Cele
zaĞ (moĪe ich byü kilka) krystalizują siĊ, kiedy przeanalizujemy naszą
SYTUACJĉ, nasze ZASOBY i UMIEJĉTNOĝCI. Nie zawsze ta wiedza
wystarczy, aby z wielu marzeĔ wybraü te, które naprawdĊ chcemy
realizowaü. Aby zmniejszyü ryzyko niepowodzenia, staramy siĊ wiĊc
poznaü UWARUNKOWANIA, które musimy wziąü pod uwagĊ, aby mieü
wiĊkszą pewnoĞü, Īe mamy szansĊ nasz cel osiągnąü. Kiedy juĪ wiadomo,
dokąd zmierzamy, pozostaje jeszcze tylko jedna rzecz do zrobienia –
zdecydowanie o tym, KTÓRĉDY podąĪymy do obranego celu. Trzeba
dobrze rozáoĪyü siáy, a czasami mądroĞü podpowie, Īe lepiej nadáoĪyü drogi
i ominąü trudną przeszkodĊ, niĪ na niej „nabiü sobie guza.”
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ORGANIZACJA PROCESU PLANOWANIA
Planowanie jest procesem i wymaga podzielenia na etapy, co jest nie tylko
konieczne ze wzglĊdów organizacyjnych, ale równieĪ z tego powodu, Īe kaĪdy etap
áatwiej wtedy poddaü konsultacji, aby uniknąü báĊdów powtarzanych w kolejnych
fazach.
ocena sytuacji – poprzedza sformuáowanie priorytetów, wymaga zgromadzenia i
solidnego przeanalizowania informacji, które niekiedy nie są dostĊpne na wsi
(trzeba je pozyskaü z róĪnych instytucji); kiedy takie informacje zostaną
zgromadzone, warto przygotowaü ich skróconą wersjĊ (aby zainteresowane
osoby mogáy zapoznaü siĊ z najwaĪniejszymi danymi), a dopiero na tej
podstawie przygotowaü ocenĊ walorów i sáabszych stron miejscowoĞci, która
bĊdzie przydatna w przygotowaniu planu zamierzeĔ;
inicjatywy – lista inicjatyw powstaje przez zapisanie wszystkich zgáoszonych
pomysáów, a nastĊpnie wybranie tych, które – zdaniem grupy – są z jakichĞ
przyczyn waĪne i powinny byü przyjĊte do realizacji;
wstĊpny podziaá ról – to jeden z przeáomowych momentów w budowaniu grupy,
poniewaĪ wtedy zaczynamy sobie zdawaü sprawĊ, Īe naprawdĊ coĞ
bĊdziemy robiü, Īe pozostali bĊdą czegoĞ od nas oczekiwaü, Īe „samo siĊ
nie zrobi”; przy podziale ról trzeba uwaĪaü, aby Īadne zadanie nie zostaáo
narzucone, ale raczej Īeby byáo wybrane przez przyszáego wykonawcĊ;
waĪne sprawy, czyli priorytety – to jedno z pierwszych merytorycznych zadaĔ dla
grupy odnowy wsi; trzeba taką listĊ waĪnych spraw dla wsi mieü uzgodnioną,
poniewaĪ bĊdziemy do niej wracaü w przyszáoĞci; waĪne przy tym jest
wziĊcie pod uwagĊ nie tylko tego, co myĞlą obecni, ale takĪe nieobecni
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mieszkaĔcy wsi. W szczególnoĞci musimy dobrze rozwaĪyü sprawy, które są
waĪne dla przyszáych pokoleĔ, które wiąĪą siĊ z wiĊkszym niĪ nasza wioska
obszarem – przyda siĊ wiĊc ktoĞ do pomocy (moĪe to byü osoba spoza
naszej wsi, np. urzĊdnik, doĞwiadczony planista);
W procesie planowania moĪna wyróĪniü cztery etapy:

ANALIZY

1/ etap tworzenia wizji
Jest on podobny do wyobraĪania sobie wymarzonej sytuacji, jest
budowaniem marzenia o lepszym jutrze. Nie prowadzi siĊ w tym etapie
Īadnych dyskusji, nie ma miejsca na krytykĊ, a kryterium sukcesu jest jak
najdáuĪsza lista pomysáów i jak najszerszy udziaá wielu osób.
2/ etap dokonywania wyboru
Tu zmieniają siĊ radykalnie zasady postĊpowania. Wymagana jest
umiejĊtnoĞü logicznej analizy, krytycznego myĞlenia. Do kaĪdej sprawy

43
2008

Na wsi odnowa – nowa perspektywa
Na wsi odnowa – nowa perspektywa

przykáada siĊ miarĊ i wybiera miedzy sprawami pilnymi, waĪnymi i
potrzebnymi. Formuáowane są cele strategiczne.

PLANOWANIE
I WDRAĩANIE

3/ etap tworzenia
Po dokonaniu wyboru tych zamierzeĔ, które chcemy skierowaü do realizacji
i okreĞleniu celów – pora na przygotowanie programów, które mają nas
prowadziü do celów (bywają one teĪ nazwane „przedsiĊwziĊciami”, choü to
okreĞlenie jest niezbyt trafne). Kiedy juĪ uzgodniliĞmy cele, warto uruchomiü
„gieádĊ projektów”, czyli pomysáów na konkretne dziaáania. Po dyskusji
wybierzemy te, które najbardziej nam siĊ podobają. KaĪdemu moĪe podobaü
siĊ coĞ innego! WiĊc jak wybraü?
Musimy ustaliü kryteria, umówiü siĊ, co jest dla nas waĪne, na przykáad:
coĞ, co bĊdzie áatwo zrobiü,
coĞ, co nas zintegruje,
coĞ, co jest najpilniejsze,
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coĞ, co przyniesie nam szansĊ na nowe dochody,

coĞ, co bĊdzie widoczne.
MoĪemy dodatkowo zapytaü:

czy jest szansa na zdobycie Ğrodków na ten projekt (skąd?) i
zgromadzenie odpowiednich Ğrodków wáasnych?

czy bĊdziemy potrafili zarządzaü tym projektem?

czy taki projekt przyniesie trwaáą poprawĊ (czy bĊdziemy mogli
kontynuowaü podjĊte dziaáania albo utrzymaü uruchomioną
inicjatywĊ przy Īyciu)?
W kaĪdym przypadku musimy sprawdziü, czy projekt jest zgodny z
naszymi celami oraz z innymi dokumentami programowymi (np. strategią
gminy, strategią regionalna, priorytetami europejskiej polityki w danej
dziedzinie) – od tego zaleĪy moĪliwoĞü pozyskania Ğrodków.
Uzgodnienie precyzyjnej procedury wyboru projektów do realizacji pozwoli
na przejrzyste, uczciwe i wiarygodne przygotowanie decyzji, która pozwoli na
wdraĪanie takich projektów, które najlepiej rokują, wzajemnie siĊ uzupeániają i
są najbardziej skuteczne.
4/ faza realizacji
Realizacja postĊpuje wedáug zaáoĪonego programu. Poszczególne
projekty są ze sobą powiązane i sáuĪą dąĪeniu do strategicznych celów. WaĪne
jest tu systematyczne prowadzenie monitoringu, sprawdzanie efektów.
MoĪna powiedzieü, Īe system monitoringu i ewaluacji to skoordynowany
sposób gromadzenia, przetwarzania, przekazywania informacji umoĪliwiający
podejmowanie decyzji optymalnych dla rozwoju.
MoĪemy teĪ nasz proces planowania przedstawiü w ten sposób:

NASZ NOWE
MARZENIA

EWALUACJA,
AKTUALIZACJA

KOORDYNACJA,
REALIZACJA,
MONITORING,

NASZA MISJA

NASZE MARZENIA
(WIZJA)

UWARUNKOWANIA

WEWNĉTRZNE,
ZEWNĉTRZNE,

ANALIZY

PRZEDSIĉWZIĉCIA,
PROJEKTY

CELE
STRATEGICZNE
2008
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11. Odnowa i rozwój wsi
Rozporządzenie ministerialne jako podstawa przygotowania zarówno planu
odnowy (planu rozwoju miejscowoĞci), jak i projektów.
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

Zgodnie z wymogami
ministerialnymi, plan odnowy
miejscowoĞci, zawiera w
szczególnoĞci:
a) charakterystykĊ miejscowoĞci, w której bĊdzie realizowana operacja,
b) inwentaryzacjĊ zasobów sáuĪących odnowie miejscowoĞci,
c) ocenĊ mocnych i sáabych stron miejscowoĞci, w której bĊdzie realizowana
operacja,
d) opis planowanych zadaĔ inwestycyjnych i przedsiĊwziĊü aktywizujących
spoáecznoĞü lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjĊcia planu odnowy
miejscowoĞci, w kolejnoĞci wynikającej z przyjĊtych priorytetów rozwoju
miejscowoĞci, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji;
Do wniosku o wsparcie – obok planu rozwoju miejscowoĞci – doáącza siĊ takĪe
uchwaáĊ:
a) zebrania wiejskiego, rady dzielnicy lub rady osiedla w sprawie przyjĊcia planu
odnowy miejscowoĞci, podjĊtą dla kaĪdej miejscowoĞci, w której bĊdzie
realizowana operacja, a w przypadku, gdy w danej miejscowoĞci nie zostaáa
powoáana rada dzielnicy lub rada osiedla – rady miasta;
b) rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowoĞci.
W przypadku soáectw obejmujących kilka miejscowoĞci, plan odnowy miejscowoĞci i
uchwaáa o przyjĊciu planu mogą obejmowaü wszystkie miejscowoĞci poáoĪone na
obszarze soáectwa.
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Pomoc jest przyznawana:
1) gminie;
2) instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu
terytorialnego;
3) KoĞcioáowi lub innemu związkowi wyznaniowemu na operacje, o których mowa w
§ 4 ust. 1 pkt 4 i 11.
4) organizacji pozarządowej o statusie organizacji poĪytku publicznego – którym
zostaá nadany numer identyfikacyjny, w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie pomocy.
Pomoc jest przyznawana na operacjĊ speániającą wymagania okreĞlone w
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zapewniającą
osiągniĊcie i zachowanie celów dziaáania „Odnowa i rozwój wsi”:
1) niefinansowaną z udziaáem innych Ğrodków publicznych, z wyáączeniem
wspóáfinansowania:
a) z krajowych Ğrodków publicznych bĊdących w dyspozycji ministra
wáaĞciwego do spraw kultury w ramach Programu Operacyjnego Promesa
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
b) z Funduszu KoĞcielnego,
c) ze Ğrodków wáasnych jednostek samorządu terytorialnego,
2) realizowaną w miejscowoĞci naleĪącej do:
a) gminy wiejskiej lub
b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyáączeniem miast liczących powyĪej 5 000
mieszkaĔców, lub
c) gminy miejskiej, z wyáączeniem miejscowoĞci liczących powyĪej 5 000
mieszkaĔców;
2. Pomoc jest przyznawana, jeĪeli:
1) operacja bĊdzie realizowana w jednym albo dwóch etapach;
2) záoĪenie wniosku o páatnoĞü poĞrednią, bĊdącą refundacją kosztów
kwalifikowanych przyznawaną po zrealizowaniu pierwszego etapu operacji,
nastąpi w terminie 24 miesiĊcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku,
gdy ten etap nie jest etapem koĔcowym;
3) zakoĔczenie realizacji operacji i záoĪenie wniosku o páatnoĞü ostateczną
nastąpi w terminie:
a) 36 miesiĊcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji
realizowanych w dwóch etapach,
b) 24 miesiĊcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji
realizowanych w jednym etapie, nie póĨniej jednak niĪ do dnia 30
czerwca 2015 r.;
4) páatnoĞü ostateczna bĊdzie obejmowaü nie mniej niĪ 25% áącznej
planowanej kwoty pomocy.
Jak mówi instrukcja sporządzenia planu odnowy miejscowoĞci, dokument
powinien byü przejrzysty i spójny i nie powinien przekraczaü 20 stron.

47
2008

Na wsi odnowa – nowa perspektywa
Na wsi odnowa – nowa perspektywa

§ 4. 1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji czĊĞci, związanych z realizacją
operacji, kosztów:
1)

budowy, przebudowy, remontu lub wyposaĪania budynków peániących

funkcje

rekreacyjne, sportowe i spoáeczno – kulturalne, w tym Ğwietlic i domów

kultury, z
2)

wyáączeniem szkóá, przedszkoli i Īáobków;

budowy,

przebudowy,

remontu

lub

wyposaĪania

obiektów

maáej

architektury;
3)

budowy,

przebudowy

lub

remontu

obiektów

sportowych,

ĞcieĪek

rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji przeznaczonych
do uĪytku
4)

zakupu towarów sáuĪących przedsiĊwziĊciom związanym z kultywowaniem

tradycji
5)

publicznego;

spoáecznoĞci lokalnych lub tradycyjnych zawodów;

związanych z ksztaátowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla

zaspokojenia

potrzeb mieszkaĔców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów

spoáecznych, ze wzglĊdu

na

ich

poáoĪenie

oraz

przestrzenne, w szczególnoĞci poprzez

odnawianie

parkingowych, chodników lub oĞwietlenia

publicznego;

6)

cechy
lub

funkcjonalno
budowĊ

–

placów

urządzania i porządkowania 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
9)

lub w celu poprawy estetyki miejscowoĞci;

rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objĊtych

wojewódzką ewidencją zabytków, uĪytkowanych na cele publiczne oraz obiektów
maáej

architektury,

historycznych i miejsc
10)

lub

konserwacji

lokalnych

pomników

pamiĊci;

zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub

tradycji
11)

odnawiania

budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;

budowy, przebudowy, remontu lub wyposaĪania obiektów budowlanych

przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usáug, w tym
pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;
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12)

odnawiania elewacji zewnĊtrznych i dachów w budynkach architektury

sakralnej

wpisanych do rejestru zabytków lub objĊtych wojewódzką ewidencją

zabytków i

cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;

13)

wyburzania i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu

uporządkowania terenu w miejscowoĞci, jeĪeli niemoĪliwe jest ich odnowienie i
dalsze

uĪytkowanie

–

w

zakresie

koniecznym

do

realizacji

operacji

wymienionych w pkt. 1– 12;
14)

zakupu materiaáu siewnego lub nasadzeniowego roĞlin wieloletnich;

15)

zakupu sprzĊtu, materiaáów i usáug, sáuĪących realizacji operacji;

16)

ogólnych, które są bezpoĞrednio związane z przygotowaniem i realizacją

operacji.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, uznaje siĊ za kwalifikowane, jeĪeli:
1)

zostaáy poniesione:

a) w formie rozliczenia bezgotówkowego,
b) po dniu záoĪenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów
stanowiących koszty ogólne, nie wczeĞniej niĪ dnia 1 stycznia 2007 r.;
2)

dostawy, roboty budowlane i usáugi, związane z realizacją operacji, zostaáy

nabyte w

trybie przepisów o zamówieniach publicznych, a postĊpowanie o

udzielenie

zamówienia publicznego zostaáo wszczĊte po dniu záoĪenia wniosku

o przyznanie

pomocy;

3. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza siĊ
równieĪ koszty kwalifikowane poniesione przez wnioskodawcĊ przed dniem
zawarcia umowy.
4. Refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w
wysokoĞci nieprzekraczającej 75 % tych kosztów, z tym, Īe dla jednej
miejscowoĞci – nie wiĊcej niĪ 500 000 zá w okresie realizacji Programu.
5. WysokoĞü pomocy nie moĪe byü wyĪsza niĪ 500 000 zá, takĪe w przypadku
operacji realizowanej w wiĊcej niĪ jednej miejscowoĞci, z tym, Īe kwotĊ tĊ dzieli
siĊ proporcjonalnie do kosztów realizacji w kaĪdej z tych miejscowoĞci.

49
2008

Na wsi odnowa – nowa perspektywa
Na wsi odnowa – nowa perspektywa

6. WysokoĞü pomocy przyznanej na realizacjĊ jednej operacji nie moĪe byü
niĪsza niĪ 25 000 zá., wedáug kalkulacji kosztów okreĞlonych we wniosku o
przyznanie pomocy.
Pomoc moĪe byü przyznawana maksymalnie trzy operacje w kaĪdej gminie.
§ 5. 1. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 16, zalicza
siĊ koszty w wysokoĞci nieprzekraczającej 10 % pozostaáych kosztów
kwalifikowanych, obejmujące koszty:
1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w tym:
a)

kosztorysów,

b) projektów architektonicznych lub budowlanych,
c)

ocen lub raportów oddziaáywania na Ğrodowisko,

d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
e)

wypisów i Wyryków z katastru nieruchomoĞci,

f)

usáug geodezyjno – kartograficznych,

g) usáug rzeczoznawcy majątkowego;
2) opáat za patenty lub licencje;
3) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z
kierowaniem robotami budowlanymi;
4) przygotowania innych dokumentów niezbĊdnych do realizacji operacji.
2. Do kosztów kwalifikowanych zalicza siĊ takĪe podatek od towarów i usáug (VAT),
na zasadach okreĞlonych w art. 71 ust. 3 lit. A rozporządzenia Rady (WE) nr
1698/2005 z dnia 20 wrzeĞnia 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 póĨn. zm.).
Umowa w sprawie wsparcia operacji moĪe zawieraü zobowiązania beneficjenta
dotyczące:
1) osiągniĊcia celu operacji i jego zachowania przez 7 lat od dnia
dokonania przez agencjĊ páatniczą páatnoĞci ostatecznej;
2) ograniczeĔ lub warunków w zakresie:
a) przenoszenia wáasnoĞci lub posiadania rzeczy nabytych w
ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania,
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12. Projekt, po prostu
Podstawowe i zgodne z wytycznymi europejskimi zasady konstruowania
projektu.

a.

Jakie są
zasadnicze
elementy
projektu?

Projekt to…
zestaw dziaáaĔ, które mają przynieĞü
• jasno okreĞlone cele
• w okreĞlonym czasie
• przy okreĞlonym budĪecie

PROJEKT:

• skupia siĊ na wybranej sprawie,
• dotyczy konkretnej grupy osób (osoby) lub organizacji,
• polega na realizacji powiązanych ze sobą dziaáaĔ,
• jest okreĞlony (ograniczony) w czasie,
• wykorzystuje okreĞlone (ograniczone) zasoby,
• dostarcza potrzebne beneficjentom produkty – wyniki dziaáaĔ,
• pozwala na osiągniĊcie konkretnych rezultatów (zmian),
• zmierza do celu odpowiadającego potrzebom, który jest
konsekwencją rezultatów,
• oddziaáuje w dáuĪszym okresie i w szerszej perspektywie,
• ma wyjątkowy charakter.
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b.

Jaka jest kolejnoĞü pracy nad projektem9?
Projekt zwykle tworzy siĊ w okreĞlonym porządku:

Programowanie
Identyfikacja
Formuáowanie
WdroĪenie
Ewaluacja

Programowanie

Identyfikacja
Formuáowanie
WdroĪenie
Ewaluacja

- analiza sytuacji w kraju (regionie) i w sektorze,
- identyfikacja problemów, ograniczeĔ i sprzyjających uwarunkowaĔ ,
- przegląd wskaĨników spoáeczno-ekonomicznych,
- analiza priorytetów programów i funduszy,
- przegląd zagadnieĔ przekrojowych,
- identyfikacja potencjalnych zainteresowanych partnerów i ich
potrzeb, priorytetów i potencjaáu,
- przegląd realizowanych i planowanych projektów,

- identyfikacja problemów, na które napotykają potencjalni beneficjenci,
- konsultacje z beneficjentami,
- konsultacje z zainteresowanymi podmiotami,
- zgáaszanie pomysáów dotyczących rozwiązania problemów,
- analiza róĪnych moĪliwoĞci dziaáania,
- ocena sáusznoĞci proponowanych rozwiązaĔ,
- wskazanie pomysáów do rozpatrzenia w fazie formuáowania projektu,

Programowanie
Identyfikacja

Formuáowanie
WdroĪenie
Ewaluacja

- organizowanie uczestnictwa grup docelowych i zainteresowanych stron
w precyzowaniu szczegóáów projektu,
- opracowanie szczegóáowego planu i opisu projektu,
- analiza wykonalnoĞci projektu oraz ocena trwaáoĞci projektowanych
rezultatów (czy projekt przyniesie beneficjentom dáugotrwaáe korzyĞci),
- przygotowanie peánej dokumentacji wymaganej w procedurze aplikacyjnej,
- zarządzanie zadaniami związanymi z procedurą aplikacyjną.

Cele do osiągniĊcia w tej fazie:
Programowanie
Identyfikacja
Formuáowanie

WdroĪenie
Ewaluacja

9

• dostarczenie produktów i usáug potrzebnych beneficjentom
ostatecznym,
• osiągniĊcie celu projektu w postaci korzystnej zmiany sytuacji
beneficjentów ostatecznych jako konsekwencji rezultatów,
• wniesienie wkáadu w osiągniĊcie celów ogólnych, wynikających w polityk
i programów (region, kraj, Unia Europejska),
• efektywne zarządzanie zasobami,
• monitorowanie postĊpów i skáadanie sprawozdaĔ.

na podstawie: Project Cycle Management Guidelines, Komisja Europejska, 2004)
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A – najczĊĞciej w koĔcowej fazie projektu – prowadzona jest
Ewaluacja
Ewaluacja,
która obejmuje nastĊpujące elementy:
Trafność
TrafnoĞü ocenia związek pomiĊdzy zdefiniowanymi celami a istniejącymi problemami

spoáeczno-gospodarczymi, które mają zostaü rozwiązane dziĊki interwencji.

Skuteczność
SkutecznoĞü porównuje efekty realizacji z wczeĞniejszymi planami, tzn. porównuje

faktyczne produkty, rezultaty i oddziaáywanie z przewidywanymi.

Efektywność
EfektywnoĞü wskazuje na stosunek pomiĊdzy produktami, rezultatami i

oddziaáywaniem a wkáadem (zwáaszcza zasobami finansowymi), który zostaá
uĪyty, by je osiągnąü.
UĪytecznoĞü sprawdza, czy osiągniĊte dziĊki interwencji oddziaáywanie odpowiada
Użyteczność
potrzebom spoáecznym i problemom spoáeczno-gospodarczym, które mają
zostaü rozwiązane (z pominiĊciem wszelkich odniesieĔ do ustalonych celów
interwencji).
TrwaáoĞü ocenia szanse trwania efektów realizacji programu w Ğrednim i dáugim
Trwałość
okresie po zaprzestaniu finansowania.
c.

Jak okreĞliü problemy, potrzeby i bariery dotyczące grup docelowych?

OkreĞlanie sytuacji grup docelowych jest podobne do sytuacji, kiedy
wyobraĪamy sobie, Īe jesteĞmy kimĞ z tej grupy i spójrzmy oczyma takiej osoby
na jej sytuacjĊ. Na tĊ sytuacjĊ skáadają siĊ róĪne elementy:
o

problemy,

o

bariery,

o

kontekst.

o

potrzeby,

oraz
Problem to negatywna sytuacja, która dotyczy grupy docelowej. MoĪe na
przykáad dotyczyü ograniczonej wiedzy, niewystarczających
umiejĊtnoĞci albo niewáaĞciwej postawy, która utrudnia skuteczną
komunikacjĊ, albo stoi na przeszkodzie w wypracowaniu wspólnego
stanowiska. Problem dotyczy wiĊc konkretnej osoby, albo teĪ jest
wáaĞciwoĞcią Ğrodowiska, do którego chcemy zaadresowaü nasz
projekt. Problemem jest takĪe niska jakoĞü bazy lokalowej,
niewystarczające wyposaĪenie albo zbyt sáaba oferta zajĊü
aktywizujących mieszkaĔców.
Potrzeba jest czymĞ, co niejako wynika z problemu. MoĪe na przykáad dotyczyü
uzupeánienia wiedzy, nabycia umiejĊtnoĞci albo uksztaátowania
postawy sprzyjającej skutecznej komunikacji czy uáatwiającej
wypracowanie wspólnego stanowiska. MoĪe nią byü równieĪ budowa,
remont lub wyposaĪenie obiektu. MoĪemy mieü potrzebĊ rozwijania
wáasnych zainteresowaĔ albo integrowania siĊ.
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Bariera to zazwyczaj coĞ, co leĪy poza osobą lub organizacją, ale jest istotnym
ograniczeniem, którego nie sposób przezwyciĊĪyü bez dodatkowego
wsparcia. Barierą jest na przykáad niezrozumiaáy jĊzyk uĪywany w
instrukcjach dotyczących skáadania wniosku o dofinansowanie.
Bariera to takĪe trudnoĞci z dotarciem do miejsc, gdzie organizowane
są zajĊcia lub spotkania dla mieszkaĔców wsi.
Kontekst odgrywa niekiedy bardzo istotną rolĊ we wáaĞciwym zrozumieniu
opisanych problemów. Na przykáad rozpowszechnione w Ğrodowisku
stereotypy mogą wpáywaü na ksztaátowanie postaw, które nie
sprzyjają odnowie wsi, a czasami nawet utrwalają wieloletnie
zaniedbania bądĨ maáo aktywne postawy.
Wszystkie opisane elementy wymagają odpowiedniego zbadania, na
przykáad na organizowanych spotkaniach, poprzez przeprowadzenie
rozpoznania ankietowego, badania statystyczne bądĨ socjologiczne, seriĊ
dyskusji z udziaáem przedstawicieli danego Ğrodowiska. Warto teĪ odwoáaü siĊ
do dokumentów, które ilustrują sytuacjĊ w danej dziedzinie, a nastĊpnie szukaü
potwierdzenia w swoim Ğrodowisku, takĪe poprzez bezpoĞrednie kontakty z
daną grupą docelową. W ten sposób bĊdziemy mogli w peáni uzasadniü, Īe
projekt jest oparty na dobrze rozpoznanej sytuacji i prowadzi do ograniczenia
wskazanych problemów lub likwidacji opisanych barier, z uwzglĊdnieniem
specyficznego kontekstu otoczenia, w którym funkcjonuje grupa docelowa –
spoáecznoĞü naszej wsi albo jakaĞ jej czĊĞü (máodzieĪ, osoby starsze, kobiety,
dzieci, twórcy ludowi itd.).
d.

Co to jest cel projektu?

Cel
Celprojektu
projektu

• odnosi się do wybranego problemu
• odnosi siĊ do wybranego problemu
• jest określony poprzez korzyści, jakie odniosą beneficjenci
• jest
okreĞlony
poprzez
korzyĞci,
jakie odniosą
w
wyniku
skorzystania
z usług
oferowanych
przezbeneficjenci
projekt
w wyniku skorzystania z usáug oferowanych przez projekt

MoĪna stwierdziü, Īe cel projektu to po prostu korzystna zmiana sytuacji
grupy docelowej, która nastąpi w wyniku realizacji projektu. NaleĪy podkreĞliü,
Īe ta zmiana ma nastąpiü w trakcie trwania projektu, a wiĊc najpóĨniej w
ostatnim dniu jego realizacji. Zazwyczaj jednak nastĊpuje wczeĞniej, bo
przecieĪ trzeba jeszcze ją sprawdziü, zmierzyü, stwierdziü, a takĪe
udokumentowaü. Instytucja, która przekazuje Ğrodki na projekt, musi bowiem
siĊ upewniü, Īe zostaáy one wydane w sposób celowy.
Cel projektu wynika z osiągniĊtych rezultatów, mówi siĊ, Īe cel jest
konsekwencją rezultatów. Co to oznacza w praktyce?
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JeĞli na przykáad stwierdziliĞmy, Īe
 mamy sáabą bazĊ peániącą funkcje spoáeczno-kulturalne,
to jest to problem, któremu trzeba jakoĞ zaradziü. Na ten problem skáada siĊ
kilka przyczyn, na przykáad:
 sáaby stan techniczny obiektu,
 niewystarczające wyposaĪenie obiektu
oraz
 sáabe oznakowanie obiektu.
Ich odpowiednikami bĊdą takĪe rezultaty naszego projektu. MoĪna wiĊc
powiedzieü, Īe w takim projekcie celem bĊdzie:
 dobra baza peániąca funkcje spoáeczno-kulturalne,
a ten cel osiągniemy jako konsekwencjĊ rezultatów:
 dobry stan techniczny obiektu,
 dobre wyposaĪenie obiektu
oraz
 dobre oznakowanie obiektu.
Cel projektu i rezultaty są ze sobą ĞciĞle powiązane:

cel projektu

wskaĨniki rezultatów

Cel projektu mierzymy za pomocą wskaĨników rezultatów – to one są
dowodem na to, Īe cel zostaá osiągniĊty i informują, w jakim stopniu udaáo siĊ
zmieniü początkową sytuacjĊ grupy docelowej.
e. Jak naleĪy rozumieü pojĊcie rezultatu?
Rezultaty to bezpoĞrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego
programu lub projektu. Dostarczają one informacji o zmianach, które
nastąpiáy w wyniku wdroĪenia programu lub projektu u beneficjentów
ostatecznych, bezpoĞrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.
Co oznaczają okreĞlenia „bezpoĞrednie” i „natychmiastowe”?
 bezpoĞrednie – ĞciĞle związane z prowadzonymi dziaáaniami, wynikające z
nich, a nie z innych przyczyn; musimy wiĊc umieü wykazaü
związek pomiĊdzy dziaáaniami a rezultatami:
na przykáad
o dobry stan techniczny obiektu (rezultat)
pojawi siĊ w wyniku
o przeprowadzenia remontu (dziaáanie),
a takĪe
o dobrego wyposaĪenia obiektu (rezultat)
pojawi siĊ dziĊki
o zakupowi i montaĪowi wyposaĪenia (dziaáanie),
natomiast
o dobre oznakowanie obiektu (rezultat)
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zostanie osiągniĊte dziĊki
o wykonaniu i umieszczeniu tablic reklamowych (dziaáanie),

 natychmiastowe – to sáowo oznacza tyle, Īe rezultaty pojawiają siĊ zaraz po
przeprowadzonych dziaáaniach (nie trzeba na rezultaty
czekaü na przykáad tak, jak sadownik czeka na dojrzaáe
jabáko po posadzeniu máodej jabáoni).
Rezultat to korzystna zmiana dotycząca konkretnej sprawy, na przykáad
urządzenia wygodnego miejsca (pomieszczenia) do prowadzenia spotkaĔ i
szkoleĔ.
Cel projektu i rezultaty są ze sobą ĞciĞle powiązane, dlatego trzeba
uzasadniü, w jaki sposób rezultaty przyczyniają siĊ do celu projektu, skoro jest
on ich konsekwencją.
f. Co oznacza w projekcie pojĊcie produktu (wyniku dziaáania)?
Dziaáania są tym, co wypeánia nam czas podczas realizacji projektu.
To dziĊki nim osiągamy zmiany, o których wczeĞniej byáa mowa:
dziaáania prowadzą do rezultatów, a te w konsekwencji przynoszą cel
projektu.
Natomiast Produkty
(wyniki
działań)
Produkty
(wyniki
dziaáaĔ)
opisująusáugi
usługi(produkty)
(produkty)dostarczone
opisują
dostarczone
beneficjentomwwwyniku
wynikurealizowanych
realizowanych dziaáaĔ
działań
beneficjentom

dotyczą
dotycząnajwaĪniejszych
najważniejszychprzyczyn
przyczyn ii skutków
skutków
problemu,
problemu,zzjakim
jakimborykają
borykająsiĊ
się beneficjenci
beneficjenci
Produkty mogą byü
 materialne – jeĞli np. jest to nowa Ğciana oddzielająca salĊ spotkaĔ
od zaplecza (np. szatni)
albo
 niematerialne – gdy mówimy np. o warsztatach aktywizujących lub
festynie dla zainteresowanych sprawami publicznymi
obywateli (w rozporządzeniu o odnowie wsi nie wskazuje siĊ
na dziaáania prowadzące do wytworzenia produktów
niematerialnych, jednak moĪemy je wytworzyü sami,
korzystając przy tym z finansowania z innych Ĩródeá).
g. Jakie zasoby są niezbĊdne dla realizacji projektu?
Projekt moĪe byü zrealizowany wtedy, kiedy mamy do dyspozycji
odpowiednie zasoby. Dobór zasobów jest inny do kaĪdego projektu.
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Aby przygotowaü siĊ do projektu, trzeba najpierw sprawdziü, jakimi
zasobami sami dysponujemy, a jakie są potrzebne do planowanych
zadaĔ – brakujące zasoby bĊdziemy starali siĊ pozyskaü. Zatem
poszukujemy osób o wymaganych kompetencjach, przygotowujemy siĊ
do zakupu albo wynajĊcia róĪnych potrzebnych urządzeĔ, a takĪe –
pozyskujemy Ğrodki finansowe, których brakuje, aby dobrze zrealizowaü
projekt.
WyróĪniamy trzy rodzaje zasobów:
ludzkie – to kadra projektu, czáonkowie zespoáu projektowego, którzy bĊdą
odpowiedzialni za realizacjĊ poszczególnych zadaĔ, stanowią
zespóá, który bĊdzie troszczyá siĊ o powodzenie caáego projektu:
wyróĪnimy wĞród nich te osoby, które bĊdą zarządzaü
(podejmowaü decyzje i odpowiadaü za caáoĞü projektu oraz za
pracĊ caáego zespoáu) i te, które bĊdą stanowiü kadrĊ,
odpowiedzialną za poszczególne zadania;
techniczne – moĪna do nich zaliczyü komputery, sale z wyposaĪeniem,
pojazdy, materiaáy i urządzenia bezpoĞrednio wykorzystywane w
projekcie;
finansowe – czyli pieniądze, stanowiące budĪet projektu i potrzebne na
opáacenie wszystkich wydatków ponoszonych zgodnie z
zaplanowanym budĪetem. Niekiedy mamy do czynienia z
zamiennikiem pieniĊdzy: to tak zwany wkáad rzeczowy, na przykáad
w postaci pracy albo wartoĞci wykorzystywanego w projekcie
wáasnego sprzĊtu.
Czasami nasze zasoby są niewystarczające, a samo zdobycie
dodatkowych zasobów takĪe nastrĊcza trudnoĞci. Powierzamy wtedy
niektóre zadania wykonawcom, którzy mają w tej mierze odpowiednie
zasoby i doĞwiadczenie. Rola wykonawcy ogranicza siĊ do wykonania
powierzonego zadania – nie jest on zainteresowany caáoĞcią projektu i
trudno tego wymagaü. Inaczej jest z partnerem – nie tylko wykonuje on
zadania, z których moĪe nas skutecznie wyrĊczyü, ale wspólnie z nami
troszczy siĊ o powodzenie caáego projektu.
Odpowiedni dobór wykonawcy, a tym bardziej zaangaĪowanie
odpowiedniego partnera – to waĪne zadania, które mogą wpáynąü na
powodzenie projektu. ĝwiadczą teĪ o naszej zapobiegliwoĞci i dlatego
zasáugują na dodatkową uwagĊ. Rozporządzenie o odnowie wsi
przewiduje moĪliwoĞü finansowania zakupu sprzĊtu, materiaáów i usáug,
sáuĪących realizacji projektu.
h. Czy oddziaáywanie projektu dotyczy okresu jego realizacji?
Oddziaáywanie projektu to inaczej wpáyw naszego projektu na to, co
wydarzy siĊ w przyszáoĞci. Nie jest áatwo ani to przewidzieü, ani teĪ to
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udokumentowaü. PowinniĞmy siĊ jednak tego podjąü – nadzieja na
sukces w przyszáoĞci skáania do podejmowania dziaáania wáaĞnie teraz.
Na przykáad przestrzeganie odpowiedniej diety moĪe wpáynąü na stan
zdrowia w przyszáoĞci.
Podobnie rzecz siĊ ma z projektami: pragniemy osiągnąü pewną
„wiĊkszą” zmianĊ, a nasz projekt tylko w pewnym stopniu siĊ do niej
przyczyni – ta zmiana oczywiĞcie bĊdzie zaleĪeü takĪe od innych
czynników. Dlatego trzeba opisaü, jaki bĊdzie wpáyw naszego projektu i
kiedy bĊdzie on widoczny. Na przykáad, jeĞli mieszkaĔcy są bardziej
zaangaĪowani w sprawy publiczne, to jakoĞü strategii lokalnej siĊ
poprawi.
Kiedy?
Wtedy,
kiedy
bĊdzie
ona
opracowana
(zaktualizowana), a to moĪna przewidzieü np. za dwa lata. Jak widaü,
oddziaáywanie nie jest związane z okresem realizacji projektu –
niekiedy znacznie wykracza poza ten okres.
Oddziaáywanie odnosi siĊ do przyszáoĞci, moĪe dotyczyü tych osób
lub organizacji, które bezpoĞrednio korzystaáy ze wsparcia w ramach
projektu – wtedy staramy siĊ opisaü, jaka bĊdzie sytuacja tych grup
docelowych na przykáad dwa lata po zakoĔczeniu projektu. Ale moĪe
takĪe dotyczyü szerszego Ğrodowiska, na przykáad innych organizacji
albo innych osób, które w ogóle nie braáy udziaáu w projekcie.
WyróĪniamy:
oddziaáywanie szczególne, którym są efekty bezpoĞrednio związane
z podjĊtym dziaáaniem i bezpoĞrednimi beneficjentami ostatecznymi,
oddziaáywanie ogólne to efekty mające wpáyw na szerszą populacjĊ.
Oddziaáywanie przyczynia siĊ do celu ogólnego, w szerszym kontekĞcie
i w dáuĪszej perspektywie czasowej. Jest to cel obserwowany w szerszej
skali caáego regionu, w skali caáego sektora publicznego itp.

cel ogólny
ogólny
cel

wskaĨnik oddziaływania
oddziaáywania
wskaźnik

I. Czy wystarczy sam opis poszczególnych elementów projektu?
Opis projektu jest waĪny, opis wskaĨników zaĞ jest jego koniecznym
uzupeánieniem. WskaĨniki bowiem nie tylko mierzą osiągniĊcia i
wykorzystanie zasobów, ale takĪe táumaczą cele, dziĊki którym moĪna
zrozumieü, co jest planowane, i co zostaáo osiągniĊte.
Co to jest wskaĨnik?
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Ö to miernik wyznaczonego celu, wykorzystanych zasobów,
osiągniĊtego efektu, jakoĞci lub zmienna kontekstowa (czyli miara
zmiany w otoczeniu projektu).
W wytycznych10 Komisja Europejska definiuje wskaĨniki jako
miary celu, który ma zostaü osiągniĊty, a wiĊc zaangaĪowanych
zasobów (Ğrodków), uzyskanych efektów, pomiar jakoĞci lub zmienną
kontekstu.
JeĞli spojrzymy na wskaĨniki od doáu do góry, wkáad (zasoby) – w
pierwszym rzĊdzie pozwala na wytworzenie jakichĞ produktów
(materialnych), które są bezpoĞrednim wynikiem jakiegoĞ dziaáania, np.
kilometry zbudowanej linii kolejowej albo usáugi konsultacyjne
dostarczone przedsiĊbiorstwom. Beneficjenci uzyskują dziĊki tym
produktom jakieĞ korzyĞci, takie jak zredukowany czas albo pozyskana
wiedza. Te efekty są nazywane rezultatami. Zazwyczaj interwencja
bĊdzie dotyczyü nie tylko ostatecznych beneficjentów, ale poprzez nich
wywoáa wiĊcej zmian w otoczeniu spoáeczno-ekonomicznym lub w
Ğrodowisku naturalnym. Te efekty, takie jak na przykáad wyĪszy PKB11
są nazywane oddziaáywaniem. Oddziaáywanie moĪe byü zgodne z
zakáadanym lub teĪ nieoczekiwane.
1) WskaĨniki wkáadu lub zasobów odnoszą siĊ do budĪetu projektu.
2) WskaĨniki produktu odnoszą siĊ do dziaáaĔ. Są mierzone w
jednostkach materialnych albo finansowych (np. dáugoĞü
zbudowanej linii kolejowej, liczba firm wspartych finansowo).
3) WskaĨniki rezultatu odnoszą siĊ do bezpoĞrednich i
natychmiastowych
efektów
dotyczących
beneficjentów
bezpoĞrednio korzystających z programu.
4) WskaĨniki oddziaáywania odnoszą siĊ do konsekwencji programu
wykraczających poza natychmiastowe efekty.
WskaĨnik powinien skáadaü siĊ z definicji, wartoĞci oraz jednostki miary.
NajczĊĞciej opisujemy wskaĨnik poprzez cztery miary:
o

iloĞci (ile czego uĪyto, wyprodukowano, dostarczono, osiągniĊto?),

o

miejsca (gdzie?),

o

o

10

11

jakoĞci (w jakim standardzie jakoĞci?),
terminu (kiedy?).

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

PKB – produkt krajowy brutto
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13. Zagadnienia przekrojowe
Zagadnienia waĪne do przestrzegania w kaĪdym projekcie.
ZAGADNIENIA PRZEKROJOWE
Są to sprawy o zasadniczym
znaczeniu, które muszą byü
odpowiednio uwzglĊdnione
podczas cyklu planowania
projektu:
 równoĞü ról spoáecznych,
 zrównowaĪony rozwój,
 dobre rządzenie,
a takĪe
 spoáeczeĔstwo informacyjne, partnerstwo i innowacyjnoĞü.
RównoĞü ról spoáecznych (niekiedy zwana równoĞcią páci)
RównoĞü ról spoáecznych (gender equality) ustanowiona na konferencji w
Pekinie w 1995 roku jako podstawowa zasada wspóápracy dla rozwoju.
Odnosi siĊ do Īycia publicznego i prywatnego oraz uwzglĊdnia walory
reprezentowane przez mĊĪczyzn i kobiety. W szczególnoĞci odnosi siĊ do:
 równoĞci szans (moĪliwoĞci),
 równoĞci praw (prawo do…),
 równej dystrybucji zasobów i korzyĞci,
 równej odpowiedzialnoĞci kobiet i mĊĪczyzn w Īyciu prywatnym i
publicznym.
Warto zaznaczyü, Īe podstawowym wymogiem jest udziaá kobiet w procesach
decyzyjnych i politycznych na równej stopie z mĊĪczyznami.
Zasada równoĞci szans
Oznacza ona zniesienie nierównoĞci oraz zwalczanie wszelkich przejawów
dyskryminacji, w tym m.in. ze wzglĊdu na wiek, páeü, rasĊ i niepeánosprawnoĞü.
Poprzez eliminacjĊ wszelkich barier fizycznych, finansowych, socjalnych czy
psychologicznych, utrudniających lub zniechĊcających do brania peánego
udziaáu w Īyciu spoáeczeĔstwa, naleĪy dąĪyü do umoĪliwienia wszystkim
osobom czynnego uczestnictwa w rynku pracy i integracji z otoczeniem.
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Zasada

Rozwój
gospodarczy

zrównowaĪonego
rozwoju

Rozwój
zrównowaĪony

WskaĨniki odnoszące
siĊ do zrównowaĪonego
Rozwój
Ochrona
rozwoju opierają siĊ na
spoáeczny
Ğrodowiska
zaáoĪeniu, Īe rozwój nie
moĪe
odbywaü
siĊ
kosztem innych obszarów i
zasobów, o które trzeba
dbaü dla zapewnienia
trwaáoĞci.
Dotyczy on teĪ trzech elementów zrównowaĪonego rozwoju, a wiĊc sfery
ekonomicznej, spoáecznej i Ğrodowiska naturalnego oraz wáaĞciwej miĊdzy nimi
równowagi. Stąd nasilająca siĊ kampania w zakresie odpowiedzialnoĞci za
Ğrodowisko, efekt cieplarniany, áagodzenia skutków wykluczenia spoáecznego i
zapobiegania mu, zdrowego Īywienia, dbaáoĞci o równoĞü szans, przejrzystoĞü
i etykĊ Īycia publicznego, o dobre rządzenie.
W szczególnoĞci zasada zrównowaĪonego rozwoju moĪe byü uwzglĊdniona
poprzez wzmocnienie wysiáków w zakresie ochrony Ğrodowiska w perspektywie
dáugookresowej.
MoĪna to osiągnąü dbając o rozwój odpowiadający potrzebom obecnej
populacji bez ograniczenia moĪliwoĞci zaspokajania potrzeb przyszáych pokoleĔ
oraz przestrzegając zasady, Īe Ğrodowisko i zasoby naturalne stanowią kapitaá,
który musi byü zachowany.
WaĪną kwestią jest zwrócenie uwagi na element spoáeczny, który jest
niejako najwaĪniejszy w tym ukáadzie trzech skáadników zrównowaĪonego
rozwoju, spoáeczeĔstwo jest bowiem podmiotem rozwoju.
Rozwój spoáeczeĔstwa informacyjnego
W powszechnym rozumieniu spoáeczeĔstwo informacyjne to takie, które
stosuje róĪnego rodzaju nowoczesne technologie sáuĪące gromadzeniu,
analizowaniu i przesyáaniu informacji. Przede wszystkim jednak posiada
instrumenty niezbĊdne do korzystania z tych technologii, czyli wiedzĊ.
Powszechnemu zastosowaniu technologii towarzyszą zmiany organizacyjne,
ekonomiczne, spoáeczne, mające wpáyw na wszystkie sfery Īycia i dziaáalnoĞci
ludzi12.

12

za: Innowacje i transfer technologii, sáownik pojĊü, PARP, 2005
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Zasada partnerstwa
Oznacza ona, Īe projekty realizowane są nie przez pojedynczych
projektodawców, ale przez partnerstwa kilku organizacji i instytucji. Celem
partnerstwa jest znalezienie rozwiązania problemu poprzez wielostronne i
innowacyjne podejĞcie z wykorzystaniem róĪnorodnych doĞwiadczeĔ
wszystkich partnerów.
Z partnerstwem związana jest teĪ zasada empowerment, czyli zaangaĪowanie
w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązaĔ przedstawicieli grup
docelowych. UwzglĊdnienie opinii najbardziej zainteresowanych osób daje
wiĊksze szanse na duĪą skutecznoĞü wypracowywanego produktu. Dlatego teĪ
kaĪdy projektodawca powinien przewidzieü odpowiednią formĊ zaangaĪowania
przedstawicieli grup docelowych. Prowadzi to bowiem do poczucia lokalnej
wáasnoĞci projektu – czujemy dziĊki temu, Īe projekt jest „nasz”.
InnowacyjnoĞü
 innowacje 13 – zjawisko innowacji jest nierozáącznie związane z pojĊciem
zmiany, nowoĞci, reformy czy teĪ idei postrzeganej jako nowa. Za
innowacje uwaĪa siĊ najróĪniejsze fakty, procesy i zjawiska o charakterze
o technicznym,
o organizacyjnym,
o spoáecznym,
o psychologicznym.
InnowacyjnoĞü moĪe byü rozumiana w kontekĞcie:
 nowych produktów (powstają produkty lub usáugi o cechach innych niĪ
dotychczas oferowane),
 nowych procesów (stosowane są nowe, dotychczas nie spotykane sposoby
postĊpowania, wytwarzania, Ğwiadczenia usáug itd.),
 nowych celów (cele formuáowane są w sposób inny niĪ dotychczas lub
dotyczą innych nowych grup docelowych),
 nowych powiązaĔ,
 nowego kontekstu (system zarządzania, powiązany z animowaniem
partnerstwa i pobudzaniem ĞwiadomoĞci, promowaniem innowacyjnoĞci i
otwarciem na innowacyjnoĞü itp. stwarza nowe, dogodne warunki dla
innowacyjnoĞci).
Istota innowacyjnoĞci skáania teĪ do pozostawienia miejsca na nowe spojrzenie
na innowacyjnoĞü – w ten sposób moĪna oczekiwaü, Īe takĪe my sami staniemy
siĊ innowacyjni.
Kolejnym zagadnieniem przekrojowym, na który zwraca siĊ szczególną uwagĊ
jest dobre rządzenie, czyli przejrzyste, godne zaufania zarządzanie zasobami
ludzkimi, naturalnymi, gospodarczymi i finansowymi.

13

za: Innowacje i transfer technologii, sáownik pojĊü, PARP, 2005
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Dobre rządzenie jest zjawiskiem znanym od dawna (moĪna wspomnieü choüby
Peryklesa z V w. p.n.e., który rządziá tak, aby nikogo z obywateli nie skrzywdziü –
tak przynajmniej donoszą przekazy historyczne), ale od kilku lat przeĪywa swoisty
renesans, a to za sprawą pobudzonej w koĔcu XX wieku dyskusji na forum
europejskim, wynikającej z niezadowolenia obywateli z funkcjonowania instytucji
Unii Europejskiej. W roku 2000 wydano dokument zwany Deklaracją z Laeken, w
którym wskazuje siĊ m.in. na to, Īe
…instytucje muszą zbliĪyü siĊ do obywateli,
…to, co obywatele rozumieją jako „dobre rządzenie” to otwieranie nowych
moĪliwoĞci, a nie narzucanie kolejnych ograniczeĔ. Chcą rezultatów,
lepszych odpowiedzi na praktyczne wymagania.
Pochodząca takĪe z roku 2000, ale niezbyt rozpowszechniona w Polsce, Biaáa
KsiĊga Europejskie rządzenie, zadając pytanie o istotĊ dobrego rządzenia,
wskazuje na
rosnące oczekiwanie opinii publicznej, która
domaga siĊ skutecznego rozwiązania problemów,
 odczuwa rosnącą nieufnoĞü wobec instytucji, które te decyzje mają
podejmowaü.
Lekarstwem na to ma staü siĊ:
wzmocniona kultura konsultacji i dialogu, prowadząca do wzrostu
zaufania do instytucji,
zmiana procesu decyzyjnego, która spowoduje podejmowanie decyzji
zgodnych z oczekiwaniami obywateli.
Biaáa KsiĊga formuáuje zasady, które mają zapewniü jakoĞciową poprawĊ
funkcjonowania instytucji i zwiĊkszyü zaufanie spoáeczne.
Te zasady obejmują:
OTWARTOĝû (ang. openness)
Instytucje powinny dziaáaü w sposób bardziej otwarty, uĪywając jĊzyka
dostĊpnego i zrozumiaáego dla szerokiej publicznoĞci.
Powinno byü jasne, jakie sprawy są poruszane, jakie są mechanizmy
konsultacji, kto i dlaczego jest konsultowany, co ma wpáyw na
podejmowane decyzje.
UCZESTNICTWO (ang. participation)
JakoĞü dziaáania zaleĪy od szerokiego uczestnictwa w caáym procesie – od
koncepcji do realizacji.
Lepsze uczestnictwo wzmocni zaufanie.
Uczestnictwo w swej istocie zaleĪy od „wáączającego” podejĞcia wáadz
publicznych.
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Efektywne konsultacje powinny siĊ zacząü tak wczeĞnie, jak to moĪliwe.
Zainteresowani partnerzy powinni byü zaangaĪowani w takiej fazie, w której
mogą mieü wpáyw na formuáowanie celów, metod, wskaĨników itp.
ODPOWIEDZIALNOĝû (ang. accountability)
Powinny byü jasno okreĞlone role procesów stanowiących i wdraĪających,
Instytucje muszą táumaczyü, co robią i braü odpowiedzialnoĞü za to, co
robią.
EFEKTYWNOĝû (ang. effectiveness)
Polityki (programy, dziaáania) powinny byü skuteczne i terminowe,
przynosząc to, co jest potrzebne, opierając siĊ na jasnych celach, ewaluacji
przyszáych konsekwencji i wczeĞniejszych doĞwiadczeĔ.
Dziaáania powinny byü podejmowane w skali odpowiedniej do problemu.
SPÓJNOĝû (ang. coherence)
Wiele instytucji na wszystkich szczeblach odpowiada za wdraĪanie tej
samej polityki; wymaga to spójnoĞci i odpowiedzialnoĞci w ramach
kompleksowego systemu.
Ich zakres i sposób dziaáania powinny byü z áatwoĞcią rozumiane.
Co jeszcze jest waĪne?
Podstawowe wartoĞci, jakie muszą byü przestrzegane podczas dialogu, to
 szczeroĞü,
 otwartoĞü,
 zaufanie
oraz
 przejrzystoĞü celów i caáego procesu dialogu.
DziĊki ich przestrzeganiu uczestnicy procesu dialogu mogą mieü odpowiedni
dostĊp do istotnych informacji i dzieliü siĊ nimi wzajemnie.
NaleĪy siĊ upewniü, Īe odpowiedni partnerzy mają moĪliwoĞü wyraĪenia
swoich opinii. Winni oni reprezentowaü

Ğrodowiska, które odczują skutki zastosowanego rozwiązania,

grupy zaangaĪowane w realizacjĊ
oraz

tych, którzy są bezpoĞrednio zainteresowani okreĞloną inicjatywą.
Przywoáane w Agendzie spoáecznej (2005) pojĊcie Partnerstwa na rzecz zmian
podkreĞla, Īe partnerstwo miĊdzy wáadzami, partnerami spoáecznymi oraz
spoáeczeĔstwem obywatelskim jest kluczowym elementem sukcesu polityk
europejskich.
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Jeden z nowszych dokumentów nawiązujący do dobrego rządzenia opartego
na komunikacji i dialogu to Biaáa KsiĊga w sprawie europejskiej polityki
komunikacyjnej (2006). Zwraca on uwagĊ na
WZMOCNIENIE ROLI OBYWATELI, czyli poprawĊ edukacji obywatelskiej.
Byü moĪe najwaĪniejsze stwierdzenie zawarte w tym planie dziaáaĔ, z naszego
punktu widzenia, zawiera siĊ w zauwaĪeniu prostego faktu, Īe
Wiele polityk i programów europejskich jest realizowanych na poziomie
regionalnym i lokalnym.
Organy lokalne i regionalne powinny zatem angaĪowaü siĊ w dialog z
obywatelami i aktywnie wáączaü wspólnoty lokalne do udziaáu w zagadnieniach
europejskich. Zwraca siĊ ponadto uwagĊ na to, Īe organizacje spoáeczeĔstwa
obywatelskiego, áącznie z organizacjami zawodowymi i sektorowymi, odgrywają
takĪe waĪną rolĊ w podnoszeniu ĞwiadomoĞci publicznej co do zagadnieĔ
europejskich i debat politycznych oraz w zachĊcaniu ludzi do aktywnego udziaáu
w tych debatach.
Czy są jakieĞ recepty, páynące stąd dla odnowy wsi?
MoĪna rozwaĪyü na przykáad taki zakres odpowiedzialnoĞci, z zachowaniem
wspomnianej zasady spójnoĞci (koordynacji, komplementarnoĞci) dziaáaĔ:
spoáecznoĞü wsi:
• wybiera lidera, tworzy grupĊ odnowy wsi,
• opracowuje plan wdroĪenia odnowy wsi,
• opracowuje soáecką strategiĊ,
• identyfikuje projekty sáuĪące realizacji celów strategii,
• uzgadnia zamierzenia z wójtem,
• mobilizuje swoje zasoby i pozyskuje Ğrodki finansowe,
• realizuje zaplanowane przedsiĊwziĊcia,
• prowadzi monitoring i ewaluacjĊ odnowy wsi w soáectwie;
wójt:
•
•
•
•

pobudza ĞwiadomoĞü i zaangaĪowanie mieszkaĔców,
wspiera liderów i grupy odnowy wsi,
czuwa nad spójnoĞcią planów soáeckich i gminnych,
uczestniczy w realizacji, oferując wsparcie formalno-prawne,
organizacyjne, finansowe, techniczne,
• koordynuje wdraĪanie odnowy wsi w gminie;
starosta:
• pobudza wspóádziaáanie na rzecz odnowy wsi,
• promuje dobre praktyki, szczególnie w kontekĞcie przedsiĊbiorczoĞci
spoáecznej, ekonomicznej i rynku pracy,
• zapewnia wsparcie inicjatyw spoáecznych i pozarządowych;
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marszaáek:
• zabiega o wspóádziaáanie partnerów zaangaĪowanych w rozwój
obszarów wiejskich w regionie,
• zapewnia dostĊp do wiedzy na temat odnowy wsi,
• prowadzi dziaáania inspirujące,
• przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów,
• koordynuje program rozwoju obszarów wiejskich na terenie
województwa.
Sektor spoáeczny takĪe odgrywa istotną rolĊ. Wymaga to jednak
odpowiedniego zorganizowania, które zaleĪy od kaĪdego z nas, od kaĪdej
organizacji, poczuwającej siĊ do wspóáodpowiedzialnoĞci za ksztaátowanie
odpowiednich warunków, sprzyjających odnowie wsi. Sáaby sektor spoáeczny
nie jest gotowy do sprawowania spoáecznej kontroli wdraĪania lokalnych polityk,
nie ma odpowiedniej siáy, aby dbaü o pobudzanie ĞwiadomoĞci, wspieranie
aktywnoĞci, tworzenie warunków do skutecznej realizacji lokalnych inicjatyw.
Trzeba teĪ pamiĊtaü, Īe odnowa wsi oparta na kompleksowej wizji wsi i
strategii jej rozwoju, potrzebuje programów wiejskich wyĪszego rzĊdu, które
takĪe powinny byü kompleksowe (a nie tylko ograniczaü siĊ do odnowy wsi, jak
to obserwujemy w niektórych regionach). PrzeĞwiadczenie o potrzebie
tworzenia regionalnych programów odnowy wsi niesáusznie zastĊpuje potrzebĊ
regionalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich, która winna staü siĊ podstawą
wielu spójnych dziaáaĔ na wsi, w tym takĪe odnowy wsi. ZauwaĪmy bowiem, Īe
trudno zadbaü o kompleksowe podejĞcie, kiedy opieramy siĊ jedynie na
odrĊbnych funduszach (np. EFRROW, EFS, EFRR i inne), odrĊbnych
programach (np. PROW, PO KL, RPO). Tylko áączne i kompleksowe ich
stosowanie moĪe w efekcie przynieĞü poĪądane zmiany. DziĊki takiemu
podejĞciu moĪliwe byáoby peáne wykorzystanie energii, inicjatywy i integracji
wiejskich spoáecznoĞci dla wielu róĪnych dziaáaĔ, tak na wsi potrzebnych. To
one wáaĞnie, dziaáając czĊsto bez formalnej struktury lub legalnie dziaáających
organizacji, są prawdziwym podmiotem odnowy wsi.
Czy stosujemy te zasady w praktyce odnowy wsi? Maáo jest inicjatyw tak
nacechowanych spoáeczną aktywnoĞcią, która przybiera uporządkowaną formĊ
i opiera siĊ na kompleksowym podejĞciu do rozwoju, jak wáaĞnie odnowa wsi.
Dlatego szczególnie potrzebuje ona dobrego rządzenia – w skali wsi, gminy, a
takĪe w skali wiĊkszego obszaru (subregionu, regionu).
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14. W drodze (zadania podczas realizacji)
Jak skutecznie zrealizowaü projekt w ramach odnowy wsi i wyciągnąü
wnioski na przyszáoĞü?

a. Co oznacza monitoring
projektu?
Projekt bardzo rzadko jest
realizowany zgodnie z planem.
Monitoring umoĪliwia kierownictwu
projektu
utrzymanie
„kursu”
projektu
na
osiągniĊcie
zakáadanych celów.
Monitoring
to systematyczne i ciągáe gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie
informacji umoĪliwiających kontrolĊ i podejmowanie decyzji.
Monitoring polega na tym, Īe rzeczywiste postĊpy są porównywane z
planem w celu ustalenia niezbĊdnych dziaáaĔ korygujących. Ma on
zastosowanie na wszystkich szczeblach zarządzania, a nawet wiĊcej –
dotyczy kaĪdej osoby zaangaĪowanej w realizacjĊ projektu. KaĪdy wiĊc
nie tylko wykonuje swoje zadania, ale takĪe je mierzy i zdaje relacje z tego
pomiaru innym czáonkom zespoáu, w okreĞlonej z góry formie.
MoĪna powiedzieü, Īe system monitoringu powinien mieü ustalone
nastĊpujące elementy:
• zakres (czego ma dotyczyü informacja, w jakim stopniu
szczegóáowoĞci naleĪy ją przygotowaü),
• forma (w jakim ksztaácie powinna byü dostarczona informacja),
• odpowiedzialny (kto powinien dostarczyü informacjĊ),
• czĊstotliwoĞü (jak czĊsto informacja powinna byü dostarczana).
Monitoring obejmuje formalne raporty i komunikacjĊ nieformalną. Dla
formalnych raportów przygotujemy proste wzorce (formularze), które bĊdą
stosowane przez wszystkie osoby w projekcie i dla wszystkich zrozumiaáe.
Monitoring ma miejsce podczas projektu, dlatego dotyczy zasobów,
dziaáaĔ i rezultatów. Przygotowujemy wczeĞniej koncepcjĊ monitoringu, a
w chwili uruchomienia projektu system musi juĪ dziaáaü – od pierwszego
dnia!
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Projekt wykorzystuje wskaĨniki, które moĪna zestawiü tak:
Terminologia
celów

Terminologia wskaĨników

cel ogólny

wskaĨnik oddziaáywania

cel projektu

wskaĨniki rezultatów

produkty

wskaĨniki produktów

zasoby

wskaĨniki zasobów

(wyniki dziaáaĔ)

b. Jak zmierzyü rezultaty?
Mierzenie rezultatów to zadanie byü moĪe najwaĪniejsze w monitorowaniu
projektu. MoĪna bowiem w uproszczeniu powiedzieü, Īe projekt realizuje siĊ
po to, aby osiągnąü rezultaty.
Pomiar rezultatów dopasowujemy do rodzaju rezultatu, na przykáad
o

wysoka aktywnoĞü (rezultat) jest widoczna wtedy, kiedy dana grupa
potrafi udokumentowaü podjĊte inicjatywy na rzecz sprawy, która jest
dla niej waĪna;

natomiast
o

wyposaĪony lokal (rezultat) moĪna udokumentowaü wskaĨnikiem
opisującym, który pokaĪe, jaka czĊĞü wyposaĪenia zostaáa
udostĊpniona do wykorzystania.

c. Co to są wartoĞci bazowe i wskaĨniki kontekstowe?
WskaĨniki kontekstowe14
WskaĨniki kontekstowe powinny odzwierciedlaü wyniki analizy
spoáeczno-gospodarczej, w szczególnoĞci analizy SWOT. ħródáem
danych dla wskaĨników kontekstowych mogą byü oficjalne statystyki.
JeĪeli brakuje danych dla waĪnych wskaĨników kontekstowych, naleĪy
podjąü wysiáek w celu zdobycia niezbĊdnych informacji (np. studia,
badania).

14

Na podstawie: Komisja Europejska, Nowy okres programowania 2007–2013, Dokument
roboczy nr 2
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WartoĞci bazowe
WartoĞü bazowa odnosi siĊ do początkowej wielkoĞci, w stosunku do
której dokonuje siĊ nastĊpnie pomiaru wskaĨnika. JeĪeli celem dziaáania
jest np. zwiĊkszenie liczby osób zaangaĪowanych w lokalną aktywnoĞü
spoáeczno-kulturalną, najbardziej odpowiednimi wartoĞciami bazowymi
jest liczba osób zaangaĪowanych dotychczas. Gdy takie informacje są
zebrane, moĪliwe jest wyciągniĊcie wniosku, np. Īe 20% mieszkaĔców
uczestniczy systematycznie w inicjatywach spoáeczno-kulturalnych.
Definiując wartoĞci bazowe, moĪna wyróĪniü dwa podejĞcia:
a) KoncepcjĊ statyczną: Ogranicza siĊ ona do prostego okreĞlenia
wartoĞci wskaĨnika w pewnym punkcie odniesienia w przeszáoĞci
(por. wykres).
b) KoncepcjĊ dynamiczną: Jest ona juĪ bardziej wymagająca. W tym
przypadku wartoĞü wskaĨnika okreĞlana jest dla dáuĪszego okresu.

Koncepcja statyczna

potrzeby
wartoĞü
docelowa
wartoĞü
bazowa

W wersji statycznej okreĞlamy po prostu wartoĞü obrazującą sytuacjĊ przed
projektem, a nastĊpnie wartoĞü do osiągniĊcia po zakoĔczeniu projektu: na przykáad
jeĞli mamy 40 dzieci w przedszkolu, to po zakoĔczeniu projektu bĊdzie ich 60.
W wersji dynamicznej pokaĪemy, Īe liczba dzieci objĊtych edukacją
przedszkolną maleje od 10 lat. Chcemy wiĊc zahamowaü ten spadek i osiągnąü w
pierwszym roku poziom np. sprzed dwóch lat.

d. Jak zmierzyü produkty i zasoby?
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Pomiar produktów za pomocą wskaĨników produktów naleĪy do
obowiązkowych i doĞü prostych elementów kaĪdego projektu. WskaĨniki
produktów pozwalają takĪe na sprawdzenie efektywnoĞci naszych dziaáaĔ,
poniewaĪ ilustrują iloĞü dostarczonych produktów i usáug, a takĪe liczbĊ
uczestników, którzy z nich skorzystali.
Produkt to inaczej wynik dziaáania, a wiĊc opis wskaĨników produktów
zawsze jest powiązany z opisem dziaáaĔ.
Na przykáad
o przeprowadzenie remontu (dziaáanie),
bĊdzie zilustrowane nastĊpującymi wskaĨnikami produktów:
o powierzchnia uáoĪonej podáogi (np. 50 m2) ,
o powierzchnia pomalowanych Ğcian (np. 200 m2),
z kolei
o zakup i montaĪ wyposaĪenia (dziaáanie)
opiszemy nastĊpującymi wskaĨnikami produktów:
o zakupione stoáy (np. 20 sztuk),
o zakupione nagáoĞnienie (np. 1 zestaw)

e. Czy trudno jest prowadziü ewaluacjĊ?

WyjaĞnijmy najpierw, czym jest ewaluacja.
Ewaluacja to
„systematyczna i obiektywna ocena trwających lub zakoĔczonych
projektów, programów, polityk, ich ksztaátu, procesu wdraĪania oraz rezultatów.
Celem ewaluacji jest zweryfikowanie stopnia, w jakim dana interwencja
wypeániáa zaáoĪone cele, na ile byáa prowadzona efektywnie, wydajnie a takĪe
czy jej efekty są trwaáe.” (OECD15).
Ewaluacja pozwala na „refleksjĊ”, opartą na obserwacji i zadawaniu pytaĔ:
Czy wáaĞciwie okreĞliliĞmy problem?
Czy zastosowaliĞmy wáaĞciwe rozwiązanie?
Czy wykonanie zaplanowanych zadaĔ byáo odpowiednie?
Warto teĪ pamiĊtaü, Īe o ile ewaluacja zazwyczaj – w jej klasycznym
wydaniu – jest wykonywana przez zewnĊtrznych ekspertów (chodzi o
niezaleĪny i obiektywny obraz), to jednak powinniĞmy takĪe stosowaü tzw.
autoewaluacjĊ, czyli po prostu sami siebie obserwowaü, stosując podobne
kryteria obserwacji, jak przy opisanej wczeĞniej ewaluacji.
f. Razem.
Zanim dojdzie do wspóádziaáania, warto zadaü sobie pytanie o to, co nas
do niego skáania, jakie mamy powody, by robiü coĞ razem, czy jesteĞmy do

15

OECD: Organizacja Wspóápracy Gospodarczej i Rozwoju
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tego gotowi, czy jesteĞmy przekonani, Īe to lepsze niĪ dziaáanie w
pojedynkĊ?
„Wspóápraca nad rozwojem caáego czáowieka i kaĪdego czáowieka jest
bowiem obowiązkiem wszystkich wobec wszystkich i powinna byü zarazem
powszechna w caáym Ğwiecie…” – pisze Jan Paweá II w Encyklice
„Sollicitudo rei socialis” z 1987 roku.
Razem to nie to samo, co samodzielnie. WaĪne jest wiĊc podejĞcie,
nasz stosunek zarówno do samej idei wspóádziaáania, jak i do partnera (a
zarazem do nas samych jako partnerów naszych partnerów) – jakie jest to
podejĞcie?
Na czym budowaü podejĞcie do wspóádziaáania? Dwa aspekty: rozwój
indywidualny i dojrzaáoĞü spoáeczna to naturalna kolejnoĞü, na której tworzy
koncepcjĊ skutecznego dziaáania S.Covey16. Droga do skutecznego,
dojrzaáego zaangaĪowania w sprawy wspólne zaczyna siĊ od rozwoju
indywidualnego. Po jego pomyĞlnym wdroĪeniu moĪna dopiero wejĞü na
ĞcieĪkĊ dojrzaáoĞci spoáecznej.
ASPEKT INDYWIDUALNY obejmuje
trzy elementy:
BądĨ proaktywny – oznacza to twórczy
stosunek do Īycia, ĞwiadomoĞü
Rozwó
Dojrzaá
Rozwój
DojrzaáoĞü
indywidualny
spoá
spoáeczna
wáasnej zdolnoĞci do dziaáania,
dotyczy teĪ wartoĞci, które są dla
nas waĪne;
Zaczynaj z wizją koĔcowego rezultatu
– wypracowanie docelowej wizji
pozwala na nadanie sensu dziaáaniu i wyznaczenie kierunku dziaáania;
Najpierw rób rzeczy najwaĪniejsze – tu decydujemy o sposobie, tempie,
kolejnoĞci zaáatwiania spraw;
ASPEKT SPOàECZNY(„wspólny”, publiczny) obejmuje trzy zaáoĪenia:
Przyjmij podejĞcie: wygrana-wygrana – oparte na poszanowaniu wáasnych i
cudzych celów oraz na ĞwiadomoĞci, Īe niemoĪliwe jest osiągniĊcie
sukcesu kosztem poraĪki innych;
Najpierw zrozum, potem oczekuj, Īe bĊdziesz zrozumiany – ta zasada
dotyczy porozumienia, jest oparta na umiejĊtnoĞci sáuchania;
Wspóápracuj (synergia) – czyli potwierdzenie zasady przewagi caáoĞci nad
sumą czĊĞci skáadowych, takĪe jako coĞ innego niĪ kompromis:
KOMPROMIS: 1 + 1 = 1½ (kaĪdy z idących na kompromis rezygnuje z
czĊĞci swojej racji, co jest lepsze niĪ „wojna”, ale nie daje nawet sumy
tego, co kaĪdy robi z osobna),
SYNERGIA: 1 + 1 = 3 albo 4, … (wspólnie moĪna po prostu wiĊcej,
lepiej, skuteczniej, a przy tym osiągamy teĪ wartoĞü dodaną: dobre
relacje z partnerami).

16

S.Covey, 7 nawyków skutecznego dziaáania, Rebis,

2008
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15. Widoczne jak na dáoni (informacja, promocja, upowszechnianie).
UmiejĊtne informowanie, public relations, promocja i upowszechnianie
dobrych praktyk jako zwieĔczenie i ugruntowanie efektów odnowy wsi.

Informacja to podstawowy
element Īycia spoáecznego – bez
niej moĪemy jedynie opieraü siĊ
na plotkach, domysáach, czasem
podejrzeniach. JeĞli informacji nie
ma, nie moĪemy mieü swojego
zdania o tym, co waĪne dla caáej
wsi.
Kogo informowaü?
Na informacjĊ o odnowie wsi liczą wszyscy jej mieszkaĔcy – powinni
oni dowiedzieü siĊ o tym, Īe powstaje plan odnowy wsi albo Īe
rozpoczynają siĊ prace nad porządkowaniem brzegu rzeki czy
urządzaniem placu w centrum wsi. WaĪne jest wziĊcie pod uwagĊ tych
osób, które dotąd byáy pomijane jako adresaci informacji, np. dzieci.
O czym informowaü?
Odnowa wsi wymaga wypromowania – chodzi o to, aby mieszkaĔcy
wsi, dla których stworzono moĪliwoĞü pozyskiwania Ğrodków na
zaplanowane przez nich dziaáania, byli Ğwiadomi takich moĪliwoĞci.
Przede wszystkim jednak warto zadbaü o informacjĊ o istocie odnowy
wsi: o samodzielnoĞci mieszkaĔców, o ich mądroĞci, o solidarnoĞci, o
zasadzie subsydiarnoĞci, o partnerstwie, czyli wspólnym dziaáaniu dla
spoáecznego dobra. MieszkaĔcy oczekują teĪ klarownej informacji o tym,
czego siĊ od nich oczekuje, w jakim czasie i na jakich zasadach. KaĪdy z
mieszkaĔców ma przed sobą decyzjĊ: zaangaĪowaü siĊ czy nie? Musi
wiĊc wiedzieü: O co chodzi? Czy projekt ma szanse powodzenia? Czy bez
niego siĊ „obejdzie”?
Jak przekazywaü informacjĊ?
Wedáug znanego poglądu sposób przekazywania informacji mówi sam za
siebie. KaĪda grupa ma okreĞlone oczekiwania dotyczące sposobu
przekazania informacji. Oznacza to, Īe trzeba siĊ staraü, aby informacja dotaráa
do tej grupy w sposób dla niej wygodny i naturalny.
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TreĞü informacji powinna wzbudzaü zaufanie, zaĞ jej forma winna byü
prosta i w miarĊ moĪliwoĞci zilustrowana.
Do przekazywania informacji moĪna wykorzystaü wiele sposobów:
 ogáoszenia umieszczone w sklepach, straĪnicach OSP, szkoáach,
bibliotekach, oĞrodkach pomocy spoáecznej, dyskotekach, na tablicach
parafialnych, tablicach soáeckich,
 komunikaty ogáaszane w koĞciele, podczas sesji rady (uczestnictwo
soátysów w sesjach zyskuje tu na znaczeniu), w czasie wywiadówek,
zebraĔ wiejskich, spotkaĔ lokalnych Ğrodowisk (straĪaków, gospodyĔ),
 kurendy (okólniki) – wĊdrujące przez wieĞ ogáoszenia wprawiane w
ruch przez soátysa.
Warto zadbaü o to, Īeby informacja docieraáa do mieszkaĔców wieloma
róĪnymi kanaáami. Przejrzysta, zrozumiaáa informacja staje siĊ waĪnym
elementem odnowy wsi.
Jak pozyskiwaü informacje?
Przekazywanie informacji jest waĪne, ale trzeba pamiĊtaü, Īe mieszkaĔcy
oczekują tego, Īe to oni bĊdą mogli siĊ wypowiedzieü. Kogo interesuje
samo sáuchanie? Dlatego teĪ od samego początku odnowy wsi musimy
mieü pomysá na gromadzenie informacji, pozyskiwanie opinii i pomysáów,
ale równieĪ sáów krytyki.
MoĪemy wiĊc:
 pytaü mieszkaĔców podczas organizowanych spotkaĔ,
 umoĪliwiü przekazywanie opinii przez Internet,
 przeprowadziü badanie ankietowe (pamiĊtajmy, Īe ankietĊ trzeba
nie tylko dostarczyü, ale teĪ odebraü po jej wypeánieniu – inaczej
efekt bĊdzie raczej mizerny),
 (warto mieü wáasne pomysáy, jak to robiü).
Co jeszcze jest waĪne?
 uĪywanie prostych sáów i krótkich zdaĔ,
 dbanie o to, aby obok tekstu pojawiáa siĊ takĪe ilustracja, rysunek –
coĞ, co pomaga i zachĊca do zapoznania siĊ z informacją,
 uĪywanie argumentów waĪnych dla róĪnych osób (máodego
zainteresuje pokusa przygody, spotkania rówieĞników, kobiety bĊdą
zwracaü wiĊkszą uwagĊ na przyjazne sformuáowania, dla dzieci waĪne
są elementy zabawy).
Jakikolwiek sposób uznamy za sáuszny, zgódĨmy siĊ co do jednego –
bez informacji nie wygramy ani wojny, ani odnowy wsi.
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16. Zrozumieü Īargon
NajwaĪniejsze pojĊcia związane z
partnerstwem, strategią, projektem itd.

odnową

wsi,

przywództwem,

budĪet projektu – to wycena i zestawienie kosztów poszczególnych zadaĔ;
budĪet projektu obejmuje wszystkie koszty, nawet te, które nie
wymagają „páacenia”, ale pokazują wartoĞü „wkáadu” (np. praca osób,
które nie pobierają wynagrodzenia, ale poĞwiĊcają swój czas, ma
oczywiĞcie wartoĞü, którą trzeba wykazaü w postaci konkretnej
kwoty);
grupa odnowy wsi – nieformalna najczĊĞciej organizacja, odpowiedzialna za
kompleksowy proces planowania i wdraĪania odnowy wsi, która ma
swojego przywódcĊ (lidera) i wspólnie ustalone zasady
organizacyjne;
ewaluacja – osąd, refleksja dotycząca naszego projektu lub strategii, przydatna
do lepszego zaplanowania zadaĔ w przyszáoĞci;
harmonogram – tu pokazujemy, kiedy dane zadanie siĊ zaczyna i kiedy siĊ
koĔczy (np. rozpoczĊcie urządzania placu zabaw i zakoĔczenie
prac), albo teĪ jak czĊsto takie zadanie jest powtarzane (np. ocena
postĊpów w realizacji projektu – co miesiąc);
kapitaá ludzki – wiedza, umiejĊtnoĞci i zaangaĪowanie kaĪdego z nas;
kapitaá spoáeczny – powiązania miĊdzy organizacjami i grupami spoáecznymi,
wykorzystane dla wprowadzania poĪądanych zmian, na przykáad
takich, jakie zapisaliĞmy w wiejskiej strategii (planie odnowy
miejscowoĞci);
koordynator (kierownik) projektu – to osoba wskazana we wniosku jako
odpowiedzialna za zrealizowanie projektu; do koordynatora naleĪy w
szczególnoĞci organizowanie pracy zespoáu osób zaangaĪowanych
w realizacjĊ projektu oraz koordynowanie monitoringu w skali caáego
projektu; ta osoba dba teĪ o przestrzeganie terminów wykonania
zadaĔ i terminowe przygotowanie sprawozdaĔ;
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koszty kwalifikowalne – są to koszty niezbĊdne dla realizacji projektu, które
zostaáy uwzglĊdnione w budĪecie projektu; speániają one wymogi
efektywnego zarządzania finansami, są poparte stosownymi
dokumentami oraz zgodne z przepisami Unii Europejskiej i krajowymi
dotyczącymi kwalifikowalnoĞci kosztów;
monitoring – to systematyczne i ciągáe gromadzenie, analizowanie i
wykorzystywanie informacji umoĪliwiających kontrolĊ i podejmowanie
decyzji; monitoring umoĪliwia kierownictwu projektu utrzymanie
„kursu” projektu na osiągniĊcie zakáadanych celów;
lider, przywódca – to osoba, kto umie zachĊciü ludzi do wspólnego dziaáania,
wskazuje sens i motywuje do aktywnoĞci;
odnowa wsi – to wspólne, systematyczne i kompleksowe dziaáanie na rzecz
poprawy warunków Īycia, oparte na programie (powinien on
obejmowaü co najmniej 7 lat – zgodnie z ministerialnymi
wytycznymi), oddolnej inicjatywie i zaangaĪowaniu ludzi;
partnerstwo – to wspóádziaáanie, oparte na decyzji podjĊtej przez grupĊ,
wspólnym wysiáku i wspólnej radoĞci z osiągniĊtego rezultatu;
projekt – to zadanie, które pozwala na rozwiązanie konkretnego problemu,
projekt powinien byü opisany tak, aby moĪna byáo na tej podstawie
przygotowaü wniosek o sfinansowanie projektu oraz skutecznie
zarządzaü jego wdroĪeniem;
sprawozdawczoĞü – zaczĊliĞmy od planowania opartego na partnerstwie,
koĔczymy na opisaniu tego, co wspólnie osiągnĊliĞmy – to wáaĞnie
nazywamy sprawozdaniem; piszemy w nim to, co zostaáo zrobione
(sprawozdanie rzeczowe), ile to kosztowaáo (sprawozdanie
finansowe), jakie widzimy trwaáe rezultaty lub moĪliwoĞü
kontynuowania dziaáaĔ (wskaĨniki sukcesu);
strategia – spoáeczny wysiáek prowadzący do sformuáowania planu, który
wskazuje na najwaĪniejsze sprawy (priorytety), pokazuje, jak chcemy
siĊ tymi sprawami zająü (jakie wiĊksze przedsiĊwziĊcia lub jakie
pojedyncze projekty zamierzamy realizowaü), ustala zasady
realizacji (harmonogram, budĪet, Ĩródáa finansowania oraz wskazuje
podmiot odpowiedzialny za realizacjĊ);
synergia – zgodna wspóápraca przynosząca korzyĞci kaĪdej ze stron,
wniosek o dotacjĊ – to dokument, w którym opisujemy wszystkie te elementy,
które są w projekcie, ale w wersji skróconej, najczĊĞciej wedáug
wzoru okreĞlonego przez instytucjĊ, do której taki wniosek skáadamy;
wnioskodawca – instytucja, która skáada wniosek o dofinansowanie projektu i
odpowiada za wykonanie zadaĔ wyznaczonych w umowie z
instytucją udzielającą dofinansowania
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KRAJOWE STOWARZYSZENIE SOàTYSOW
ORGANIZACJA POĩYTKU PUBLICZNEGO

Prezes KSS
Ireneusz Niewiarowski

Krajowe Stowarzyszenie Soátysów
jest związkiem stowarzyszeĔ soátysów. Powstaáo w 1994
roku z inicjatywy senatora Ireneusza Niewiarowskiego.
Zrzesza 28 lokalnych stowarzyszeĔ soátysów z terenu
caáego kraju, liczących áącznie ok. 15 000 czáonków. Jest
organizacją poĪytku publicznego.

Misją Krajowego Stowarzyszenia Soátysów jest wspieranie rozwoju obszarów
wiejskich poprzez ugruntowanie demokracji, samorządnoĞci i aktywnoĞci
obywateli Īeby aktywnie wpáywaü na rozwiązywanie problemów kraju i
wspieraü mieszkaĔców wsi w procesach integracji z Unią Europejską poprzez:
wspieranie rozwoju lokalnych spoáecznoĞci, tworzenie mechanizmów lokalnej
demokracji, uáatwianie wspóápracy Ğrodowisk lokalnych, wspieranie i promocjĊ
inicjatyw pozarządowych.
Niektóre inicjatywy KSS:
x inicjatywy legislacyjne wzmacniające pozycjĊ soátysów i soáectw jako jednostek
pomocniczych samorządu terytorialnego,
x powoáanie wspólnie ze Wielkopolskim Stowarzyszeniem Soátysów i
Towarzystwem Samorządowym - Banku ĩywnoĞci w Koninie (organizacja
charytatywna),
x organizacja seminariów i konferencji na tematy związane z integracją
europejską m.in. cykl konferencji „Polska wieĞ – europejskie wyzwania”
wyróĪniony w IV edycji konkursu „Pro Publico Bono” w 2002 r.,
x udziaá w kampanii referendalnej w 2003 r.,
x organizacja corocznej Krajowej Pielgrzymki Soátysów i ĝrodowisk Wiejskich
do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Licheniu,
x organizacja szkoleĔ dla rolników, soátysów i liderów wiejskich w caáej Polsce,
x propagowanie idei odnowy wsi poprzez organizacjĊ szkoleĔ, konferencji, wystaw
i wydawanie publikacji,
x KSS patronuje wydawanemu przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Soátysów
miesiĊcznikowi „Gazeta Soáecka” i rocznikowi „Poradnik radnego i soátysa”.
W 2006 r. Krajowe Stowarzyszenie Soátysów otrzymaáo pierwszą nagrodĊ w
konkursie Pro Publico Bono w kategorii „Rozwój Ğrodowiska i regionu, ze
szczególnym uwzglĊdnieniem wspóápracy organizacji z samorządem terytorialnym”
za dzieáo „Aktywizacja i budowanie spoáeczeĔstwa obywatelskiego na terenach
wiejskich”.
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Dziaáania KSS na rzecz promocji odnowy wsi
2004 r. - „Na wsi - odnowa”
KSS podejmowaáo dziaáania na rzecz popularyzacji odnowy wsi przez realizacjĊ
projektu „Na wsi – odnowa”. Projekt uzyskaá dofinansowanie Fundacji Fundusz
Wspóápracy ze Ğrodków Programu Agro-Info. Realizowany byá na terenie czterech
województw:
dolnoĞląskiego,
kujawsko-pomorskiego
wielkopolskiego
i
zachodniopomorskiego.
W ramach projektu zostaáy przeprowadzone nastĊpujące dziaáania:
• przeszkolono áącznie 26 trenerów z terenu województw objĊtych projektem,
• wydanie w iloĞci 3 400 egzemplarzy nieodpáatnej publikacji ,,Na wsi
odnowa”,
• zrealizowanie 68 spotkaĔ informacyjnych dla liderów wiejskich i
przedstawicieli urzĊdów gmin. Przeszkolono 2 233 osób z terenu 81
powiatów i ok. 300.
2005 r. - „Czas na odnowĊ”
Projekt „Czas na odnowĊ” byá kontynuacją projektu „Na wsi – odnowa” na terenie
nastĊpnych czterech województw: maáopolskiego, áódzkiego, ĞwiĊtokrzyskiego i
Ğląskiego.
W ramach projektu:
• przeszkolono áącznie 27 trenerów,
• wykonano dodruk publikacji ,,Na wsi odnowa”, w iloĞci 1 000 egzemplarzy,
• Zrealizowano 35 spotkaĔ informacyjnych dla soátysów, innych liderów
wiejskich i przedstawicieli urzĊdów gmin, przeszkolono 1 037 osób z terenu
49 powiatów,
2005 r. - na zlecenie UrzĊdu Marszaákowskiego Województwa Mazowieckiego
zorganizowano warsztaty szkoleniowe na temat odnowy wsi dla trenerów z terenu
województwa mazowieckiego. Wykonano takĪe dodruk publikacji „Na wsi odnowa”
w wiĊkszym formacie i w kolorze,
2006 r. - „Odnowa wsi. Dobre praktyki – nowe inicjatywy”
W dniu 13 paĨdziernika 2006 r., podczas MiĊdzynarodowych Targów Rolniczych
,POLAGRA-FARM" w Poznaniu KSS zorganizowaáo wystawĊ i konferencjĊ
„Odnowa wsi. Dobre praktyki – nowe inicjatywy”,
2007 r. - Konferencja „Odnowa wsi – szanse i zagroĪenia”
W dniu 28 wrzeĞnia 2007 r. na terenie MiĊdzynarodowych Targów PoznaĔskich
podczas MiĊdzynarodowych Targów Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich FARMA 2007 Stowarzyszenie zorganizowaáo konferencjĊ „Odnowa wsi –
szanse i zagroĪenia” oraz wystawĊ „Odnowa wsi”,
2007 r. – szkolenia w województwie mazowieckim
W grudniu Krajowe Stowarzyszenie Soátysów zorganizowaáo cztery spotkania
szkoleniowe dla soátysów i innych liderów wiejskich Szkolenia zrealizowano na
zlecenie UrzĊdu Marszaákowskiego Województwa Mazowieckiego,
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Na wsi odnowa – nowa perspektywa
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 PałacowoParkowy 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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