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Wprowadzenie
Proces ewolucji wspólnej polityki rolnej od polityki pomocy przeznaczonej
wycznie dla sektora rolnego do polityki wspierania zrównowaonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich stanowi odpowied na zmieniajcy si
charakter relacji pomidzy rolnictwem a rozwojem pozarolniczych funkcji wsi.
Ju od przeomu wieków stopniowo zaczo male ekonomiczne znaczenie rolnictwa jako sektora gospodarki, natomiast coraz silniej zaznaczaj si jego funkcje na rzecz ochrony rodowiska naturalnego oraz krajobrazu wsi. W tym wietle konkurencyjno obszarów wiejskich w coraz wikszym stopniu zacza zalee od przemian w infrastrukturze spoecznej i technicznej, tworzenia nowych
miejsc pracy i nowych struktur instytucjonalnych oraz utrzymania wysokiej jakoci zasobów naturalnych wsi. Wiele krajów UE (w tym Polska) ceni zaczo
unikalne dobra, wane z punktu widzenia caej Wspólnoty, takie jak rónorodno biologiczna czy tradycyjny krajobraz. Podczas kolejnych reform reformowanej WPR kadzie si coraz wikszy nacisk na wdraanie programów, które
jak najlepiej oddziauj na przemiany na terenach wiejskich, uwzgldniajc lokalne zasoby i uwarunkowania rozwoju. Jednym z narzdzi WPR speniajcych
oba wymienione zaoenia jest program Leader.
Leader ma za zadanie i cel pobudzi do dziaania lokalne spoecznoci
z terenów wiejskich w pastwach czonkowskich, w celu dostrzeenia potencjau ich terytorium. Z pomoc inicjatywy wspólnotowej wprowadzane s w ycie
strategie staego rozwoju, opracowywane przez lokalne grupy dziaania. Wedug
oceny Komisji Europejskiej, przeprowadzonej w trakcie okresu programowania
2000-20061, wynika, e program Leader w Unii Europejskiej charakteryzuje si
du zdolnoci do dostosowywania si do specyficznych wyzwa na rónych
obszarach wiejskich i budowania kapitau spoecznego na obszarach wiejskich.

1

ÖIR (Österreichisches Institut für Raumplanung), Methods for and Success of Mainstreaming Leader Innovations and Approach into Rural Development Programmes, Final Report,
Vienna 2004.
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Celem opracowania jest okrelenie moliwoci budowania kapitau spoecznego na wsi, jakie stwarzaj dziaania osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W pracy wykorzystano wyniki badania
przeprowadzonego na grupie 102 osób zaangaowanych w funkcjonowanie lokalnych grup dziaania. Badanie uzupeniono o analiz dokumentów programowych oraz legislacji, dostpnych danych na temat realizacji dziaa osi IV oraz
informacje zebrane podczas wywiadów bezporednich z pracownikami LGD.
Wyniki bada i analiza dostpnych materiaów prezentuj stan wdraania dziaa
w pierwszych latach funkcjonowania lokalnych grup dziaania w Polsce
w kontekcie moliwoci budowania kapitau spoecznego w wymiarze lokalnym.
Pierwsz cz pracy stanowi analiza ewolucji wspólnej polityki rolnej
(WPR) z uwzgldnieniem wzrastajcego znaczenia instrumentów wspierania
rozwoju pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich. W tym kontekcie o IV
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi innowacyjne podejcie w realizacji unijnej polityki wobec wsi i rolnictwa, wzmacniajce znaczenie oddolnego podejcia w programowaniu i implementacji dziaa na rzecz rozwoju lokalnego.
W czci drugiej poddano analizie zakres dziaa wdraanych w ramach
Leadera w Polsce w ramach osi IV wraz ze stanem ich realizacji w pierwszych
latach funkcjonowania lokalnych grup dziaania (do koca 2009 roku). Na podstawie opinii pracowników LGD okrelono równie instytucjonalne i biurokratyczne bariery w realizacji poszczególnych dziaa. Pozwolio to na ocen moliwoci, jakimi dysponuje o IV w procesie budowania kapitau spoecznego
w wymiarze lokalnym.
Ostatni cz pracy stanowi analiza poziomu kapitau spoecznego wród
osób aktywnie zaangaowanych w funkcjonowanie lokalnych grup dziaania.
W tym celu wykorzystano metod skalowania wielowymiarowego (ang. Multidimensional Scaling, MDS), która umoliwia wizualizacj danych w niskim
wymiarze opart na wykorzystaniu tzw. macierzy bliskoci (ang. proximity matrix) oraz odpowiedniej dla analizowanych danych metryki (miary odlegoci)2.
Skalowanie wielowymiarowe posuyo do rozmieszczenia obiektów jako punktów w przestrzeni niskowymiarowej w taki sposób, aby obiekty podobne do siebie (w oryginalnym zbiorze danych) znajdoway si blisko siebie. Redukowany
w ten sposób oryginalny rozmiar danych zachowuje zarówno ich wasnoci

2

zob. N. Solaro, Sensitivity Analysis and Robust Approach in Multidimensional Scaling: An
Evaluation of Customer Satisfaction, Quality Technology & Quantitative Management,
Vol. 7, No. 2, 2010, ss. 169-184.
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topologiczne, jak i metryczne3. W nastpstwie umiejscowienia odpowiedzi w
ukadzie dwuwymiarowym, podjto prób stworzenia jednorodnej miary kapitau spoecznego w postaci liniowych odlegoci punktów od wzorca, który reprezentuje teoretyczne zbiór cech charakteryzujcych osoby o najwyszym poziomie kapitau spoecznego, oraz tzw. antywzorca, który stworzony zosta w oparciu o odpowiedzi przeciwstawne do wzorcowych. Okrelenie odlegoci pozwolio oceni, na ile dany respondent lub grupa respondentów reprezentuje postaw, która jest wypadkow wska ników definiowanych oraz uywanych podczas
analizy kapitau spoecznego. Podjto równie prób ustalenia determinant poziomu kapitau spoecznego w badanej grupie. W tym celu wykorzystano zestaw
pyta z ankiety obejmujcy m.in. miejsce zamieszkania, charakter wizi spoecznych, a take charakterystyki demograficzne, tj. wiek, pe i poziom wyksztacenia.

3

J. Gramacki, A. Gramacki, Redukcja wymiarowoci oraz wizualizacja danych wielowymiarowych z wykorzystaniem projektu R, XV Konferencja PLOUG, Kocielisko 2009,
http://www.ploug.org.pl/konf_09/materialy/pdf/15_Redukcja_wymiarowosci.pdf
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1. Ewolucja wspólnej polityki rolnej w kontekcie wyzwa wobec rolnictwa
i rozwoju obszarów wiejskich
Podejcie pastw czonkowskich do realizacji wspólnotowej polityki
strukturalnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich ewoluowao podczas pidziesiciu lat przemian w gospodarce globalnej. W pocztkowym okresie istnienia ponadnarodowej polityki interwencja wspólnotowa ograniczaa si do
koordynacji dziaa z zakresu ksztatowania rynków. Po roku 1972 powstay
dwie due grupy dodatkowych narzdzi: z jednej strony tzw. dziaania horyzontalne, dotyczce wszystkich krajów czonkowskich (np. edukacja zawodowa, system wczeniejszych emerytur), z drugiej strony dziaania regionalne,
majce na celu zmniejszanie naturalnych przeszkód strukturalnych i wspieranie
rolnictwa jako caoci. Po roku 1985 poszukiwanie równowagi midzy koniecznoci poprawy konkurencyjnoci rolnictwa europejskiego a ochron rodowiska naturalnego i rozwojem regionów o niekorzystnych warunkach gospodarowania doprowadzio do wczenia polityki strukturalnej w dziedzinie
rolnictwa do nowej strategii polityki regionalnej jako jej wymiaru rolnego. Tak
wic polityka strukturalna obejmowaa oprócz dziaa horyzontalnych take
dziaania z zakresu ochrony przestrzeni wiejskiej, ochrony rodowiska naturalnego, rozwoju infrastruktury rolnej i turystycznej oraz aktywnoci rolniczej.
Reforma MacSharry’ego, przyjta w 1992 r. przyniosa ograniczenie
wsparcia cen rynkowych oraz wprowadzenie patnoci bezporednich, co spowodowao wiksz przejrzysto pomocy dla rolników i poprawio kontrol
wydatków na WPR. Zaczto odchodzi od polityki podtrzymywania cen do
polityki utrzymywania poziomu dochodów (patnoci bezporednie), zmodyfikowano fundusze strukturalne, wprowadzono ograniczenia w poziomie produkcji oraz instrumenty towarzyszce rodkom WPR (programy rolnorodowiskowe, zalesienia gruntów rolnych, renty strukturalne), a take wczono do
praktyki gospodarczej planowanie dziaa na rzecz ochrony rodowiska, w tym
obowizkowy system odogowania gruntów. Jednake dziaania te nie przyczyniy si do wzrostu efektywnoci programów realizowanych w zakresie
rozwoju obszarów wiejskich, które wci charakteryzowa brak spójnoci.
Niekorzystne prognozy rozwoju sytuacji na rynkach rolnych, problem
nadprodukcji towarów rolnych oraz rosnce znaczenie aspektów rodowiskowych w funkcjach, jakie przypisuje si rolnictwu i obszarom wiejskim spowodoway, e w Agendzie 2000 wprowadzano elementy zintegrowanej polityki
rozwoju obszarów wiejskich, korzystajcej z dwóch instrumentów prawnych
w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) –
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Sekcji Gwarancji i Sekcji Orientacji. Celem tych dziaa byo poprawienie
spójnoci midzy dwoma filarami WPR4 poprzez wspieranie m.in. dywersyfikacji gospodarki na obszarach wiejskich. Malejce znaczenie sektora rolniczego w gospodarkach krajów europejskich doprowadzio do reorientacji podejcia do przestrzeni wiejskiej poprzez stopniowe eksponowanie pozaprodukcyjnego znaczenia rolnictwa, jako sektora wanego z punktu widzenia ochrony
rodowiska naturalnego. Nacisk na aspekty rodowiskowe pozwoli nada polityce wobec rolnictwa nowego wymiaru. Zaczto propagowa ide wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, wprowadzajc nowe regulacje dotyczce
ochrony rodowiska, rozwoju pozarolniczych dziaalnoci na wsi oraz zwikszenia bezpieczestwa i jakoci ywnoci, czyli instrumenty drugiego filaru
WPR. Zaznaczy naley, e pod pojciem wielofunkcyjnego rozwoju wsi rozumiano gównie proces równowaenia relacji pomidzy funkcj produkcyjn
a funkcj spoeczno-rodowiskow rolnictwa (czyli de facto wielofunkcyjny
rozwój rolnictwa), a w mniejszym stopniu rozwój pozarolniczego potencjau
gospodarczego obszarów wiejskich. Nie bez znaczenia dla przemian w WPR
byo rozszerzenie UE o nowych czonków, które wymagao reformy budetu
i zasad finansowania kluczowych instrumentów unijnych.
Reforma WPR po roku 2003 obja swoim zakresem zagadnienia takie, jak
oddzielenie wsparcia WPR od decyzji produkcyjnych (decoupling), ograniczenie patnoci bezporednich otrzymywanych przez najwiksze gospodarstwa
rolne i realokacja funduszy uzyskanych w ten sposób na rozwój obszarów
wiejskich (modulacja) oraz zwikszenie poziomu wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich, utworzenie zalenoci pomidzy wsparciem gospodarstw rolnych
w postaci dopat bezporednich a przestrzeganiem wspólnotowych norm w zakresie ochrony rodowiska, warunków weterynaryjno-sanitarnych hodowli
zwierzt, a take bezpieczestwa pracy w gospodarstwie rolnym (crosscompliance), a take przemiany w polityce interwencji na rynkach rolnych.
Oceniajc dotychczasowe reformy WPR, uzna naley, e coraz wiksze znaczenie nabiera wspieranie pozaprodukcyjnych funkcji rolnictwa, przede wszys4

Wsparcie finansowe obszarów wiejskich w Unii Europejskiej odbywa si w dwóch gównych filarach. Filar I WPR obejmuje wsparcie bezporednio zwizane z produkcj roln i ma
na celu stabilizacj rynku, podnoszenie produktywnoci i utrzymanie odpowiedniego poziomu dochodów w gospodarstwach rolnych. Narzdzia stosowane w tym filarze to gównie
patnoci bezporednie oraz zakupy na zapasy publiczne, zdejmowanie nadwyek i dopaty do
eksportu. Filar II WPR okrela polityk strukturaln, która ma na celu wyrównanie warunków
rozwoju i zapewnienie odpowiedniego poziomu ycia mieszkacom wsi. Dziaania w tym
filarze obejmuj m.in. dziaania rolnorodowiskowe, pomoc dla gospodarstw pooonych na
obszarach o trudnych warunkach, programy pomocowe dla modych rolników, promocj jakoci ywnoci, wprowadzanie wyszych standardów i dobrostanu zwierzt.
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tkim z punktu widzenia ochrony rodowiska naturalnego, ale take rozwój pozarolniczego potencjau obszarów wiejskich.
Wanym z punktu widzenia Polski zagadnieniem toczcej si debaty na
temat przyszoci WPR jest kwestia renacjonalizacji jej finansowania oraz proporcji podziau rodków midzy I a II filar WPR, co w istocie oznacza podzia
rodków pomidzy rolnicze a pozarolnicze dziedziny rozwoju obszarów wiejskich5. Dyskusj nad renacjonalizacj WPR determinuje partykularny interes
pastw czonkowskich, które s lub mog by w przyszoci patnikami netto
do budetu UE. Jednake pomys renacjonalizacji polityk moe doprowadzi
do zakócenia konkurencji na jednolitym rynku przez rozproszone i róne dziaania poszczególnych pastw czonkowskich oraz zrónicowanie poziomu
wsparcia w ramach narodowych polityk, które uwarunkowane jest od budetów, jakimi dysponuj. Prowadzioby to do pogbienia si zrónicowania rozwoju gospodarczego w krajach UE, przy czym dotknoby to w gównej mierze nowe pastwa czonkowskie. Mogoby to w przyszoci sta si podstaw
do stawiania pyta o sens istnienia Unii Europejskiej, jako unii gospodarczo-walutowej pastw o niejednomiernych moliwociach rozwoju.
Ze wzgldu na wag problemów zwizanych z rolnictwem oraz w zwizku
ze zwikszeniem si presji konkurencyjnej w rolnictwie (pomimo objcia rolników dopatami bezporednimi w ramach WPR), warunkiem powodzenia
caej strategii rozwojowej na obszarach wiejskich jest zintegrowane oddziaywanie w sferze pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich, czyli kapitau
ludzkiego (edukacja) i spoecznego, rynku pracy, infrastruktury i przedsibiorczoci. Wymaga to komplementarnych dziaa inwestycyjnych w regionach ukierunkowanych na modernizacj i rozbudow infrastruktury technicznej i spoecznej na wsi, wsparcie tworzenia i rozwoju pozarolniczych maych
i rednich przedsibiorstw, przekwalifikowania ludnoci zwizanej z rolnictwem, podwyszenie poziomu i jakoci edukacji. Zapewnienie jednakowych
podstaw rozwoju regionów, nawet jeli nie przyczynia si to do wzrostu konkurencyjnoci w krótkim okresie, stanowi moe podstaw przyszego rozwoju
UE. Z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich przed WPR rysuje si
wyzwanie wspierania zrównowaonego rozwoju, czcego popraw konkurencyjnoci rolnictwa oraz ochron zasobów naturalnych i krajobrazowych,
przy wykorzystaniu pozarolniczego potencjau spoeczno-ekonomicznego.
Podnoszenie konkurencyjnoci rolnictwa i obszarów wiejskich wymaga rów5

zob. Kierunki Reformy WPR w ramach przegldu zaplanowanego na lata 2008/2009 z perspektywy Polski, dokument konsultacyjny, SAEPR/FAPA, UKIE, www.fapa.com.pl oraz Stanowisko Rzdu RP w odniesieniu do Komunikatu Komisji - Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR, przyjte przez KERM w dniu 5 lutego 2008, www.minrol.gov.pl/.
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nie wzmocnienia spójnoci terytorialnej w regionach, tak by umoliwiaa ludnoci wiejskiej swobodny dostp do rynków pracy, przy jednoczesnym ograniczeniu migracji zarobkowej. Dlatego rozwój obszarów wiejskich powinien w
wikszym stopniu stanowi integraln cz polityki wspierania rozwoju regionalnego, a wykorzystanie pozarolniczego potencjau wsi (m.in. kapitau
ludzkiego) element strategii rozwoju miast.
Z uwagi na due zrónicowanie w poziomie rozwoju gospodarczego regionów UE czynniki oddziaujce na konkurencyjno obszarów wiejskich poszczególnych pastw czonkowskich s odmienne. Rodzi to potrzeb dostosowania poziomu zarzdzania funduszami do regionalnych i lokalnych problemów oraz wyzwa. Dlatego skuteczna realizacja polityki rozwoju obszarów
wiejskich wymaga podejcia opartego na teorii federalizmu fiskalnego, w myl
którego finanse publiczne oraz struktura zarzdzania maj wielopoziomowy
charakter6. Dziaania na poziomie federalnym pozwalaj na osignicie efektu
skali, przy wikszej efektywnoci nakadów, jednoczenie zakadajc wystpowanie heterogenicznoci preferencji poszczególnych spoecznoci, co stanowi przesank do finansowania dóbr publicznych na poziomie zdecentralizowanym, gdzie lokalne preferencje s bardziej homogeniczne.
Przykadem takiego dziaania w ramach polityki spójnoci s regionalne
programy operacyjne, które przyczyniaj si do decentralizacji procesu zarzdzania i podziau rodków w celu uzyskania optymalnych alokacji na cele
okrelone przez spoeczno lokaln. W ramach wspólnej polityki rolnej znakomitym przykadem dziaa zdecentralizowanych jest filozofia programu Leader. Dowiadczenia krajów UE-15 w realizacji tej najpierw inicjatywy, a pó niej osi PROW pozwalaj na jednoznaczne postawienie wniosku, e skuteczno realizacji dziaa wspierajcych rozwój obszarów wiejskich jest tym
wiksza, im bardziej lokalnie definiowane s cele, a w ich realizacj zaangaowani lokalne podmioty i czonkowie spoecznoci. Dlatego Leader ma szans sta si jednym podstawowych narzdzi decentralizacji procesu programowania, planowania i realizacji celów rozwoju obszarów wiejskich.
Do 2007 roku gównym ródem finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej by Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) podzielony na dwie sekcje7. Od 2007 roku WPR jest
6

zob. J. Pietras, Przyszo bud etu Unii Europejskiej. Spójno celów, polityk i finansów
unijnych, Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa 2008.
7
W Polsce w latach 2004-2006 z sekcji Orientacji finansowany by Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów
wiejskich”, natomiast z sekcji Gwarancji - Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich i patnoci
bezporednie.
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finansowana za pomoc dwóch oddzielnych europejskich funduszy rolniczych
tj. Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG), którego rodki su
finansowaniu instrumentów rynkowych i wspieraniu dochodów rolników
zgodnie z dziaaniami pierwszego filaru WPR, oraz Europejskiego Funduszu
Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), z którego finansowane s programy rozwoju obszarów wiejskich wdraane w ramach filaru
drugiego WPR.
Gównym zadaniem Funduszu jest promocja zrównowaonego rozwoju
obszarów wiejskich we Wspólnocie, uzupeniajc obok polityki wobec rynków
rolnych i polityki wspierania dochodów w ramach WPR, polityk spójnoci
i wspóln polityk ryboówstwa8. Naley zaznaczy, e to EFRROW stanowi
podstaw tworzenia Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w pastwach
czonkowskich.
W myl rozporzdzenia Rady9, wsparcie rozwoju obszarów wiejskich realizowane w ramach EFRROW przyczynia si do osignicia nastpujcych
celów:
1. Poprawy konkurencyjnoci rolnictwa i lenictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji;
2. Poprawy rodowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami;
3. Poprawy jakoci ycia na obszarach wiejskich oraz popierania rónicowania dziaalnoci gospodarczej.
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w myl rozporzdzenia nr
1698/2005 realizowane jest w ramach 4 osi, bdcych realizacj wyej wspomnianych celów.
Wsparcie ukierunkowane na konkurencyjno sektora rolnego i lenego,
tworzce o pierwsz EFRROW dotyczy rodków:
x których celem jest upowszechnianie wiedzy i poprawa potencjau ludzkiego poprzez ksztacenie zawodowe i dziaania informacyjne, w tym
rozpowszechnianie wiedzy naukowej i praktyk innowacyjnych, skierowane do osób dziaajcych w sektorze rolnym, ywnociowym i lenym;
podejmowanie dziaalnoci przez modych rolników; wczeniejsze eme8

Rozporzdzenie w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej 1290/2005 z 21 czerwca
2005 roku (JOCE L 209 z 11.08.2005 r) art. 2 pkt. 1. a i b.
9
Rozporzdzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
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rytury rolników i robotników rolnych; korzystanie z usug doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów; tworzenie usug z zakresu zarzdzania gospodarstwem rolnym, zastpstwa i usug doradczych, jak równie
usug doradczych w zakresie lenictwa;
x majcych na celu restrukturyzacj i rozwój kapitau rzeczowego i wspieranie innowacji poprzez modernizacj gospodarstw rolnych; podwyszanie wartoci gospodarczej lasów; zwikszanie wartoci dodanej produktów rolnych i lenych; wspóprac na rzecz rozwoju nowych produktów,
procesów i technologii w sektorze rolnym i ywnociowym oraz w sektorze lenym; ulepszanie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i lenictwa; przywracanie potencjau
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klsk ywioowych oraz wprowadzanie odpowiednich dziaa zapobiegawczych;
x których celem jest poprawa jakoci produkcji i produktów rolnych poprzez pomoc rolnikom w dostosowaniu si do wymagajcych norm opartych na prawodawstwie wspólnotowym; wspieranie rolników biorcych
udzia w systemach jakoci ywnoci; wspieranie grup producentów
w dziaalnoci informacyjnej i promocyjnej na rzecz produktów wytwarzanych w ramach systemów jakoci ywnoci; rodków przejciowych
dla nowych krajów czonkowskich, dotyczcych wspierania gospodarstw
rolnych niskotowarowych w fazie restrukturyzacji i wspierania tworzenia grup producentów.
Wsparcie na popraw rodowiska naturalnego i rozwój terenów wiejskich
stanowice o drug dotyczy rodków ukierunkowanych na zrównowaone
uytkowanie gruntów rolnych poprzez patnoci z tytuu naturalnych utrudnie
dla rolników na obszarach górskich; patnoci z tytuu naturalnych utrudnie
dla rolników na obszarach innych ni obszary górskie, patnoci dla obszarów
Natura 2000, patnoci rolnorodowiskowe i z tytuu dobrostanu zwierzt,
wsparcie zrównowaonego uytkowania gruntów lenych poprzez dziaania
takie, jak: pierwsze zalesianie gruntów rolnych i nierolniczych, czy te patnoci dla obszarów Natura 2000.
Wsparcie poprawy jakoci ycia na obszarach wiejskich i dywersyfikacji
ekonomicznej obszarów wiejskich bdce osi trzeci Funduszu dotyczy rodków na rzecz:
x rónicowania gospodarki wiejskiej, obejmujcych rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej, wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju
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mikroprzedsibiorstw oraz zachcanie do prowadzenia dziaalnoci
zwizanej z turystyk;
x poprawy jakoci ycia na obszarach wiejskich, obejmujcych podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej, odnow i rozwój wsi
oraz zachowanie jej dziedzictwa naturalnego i kulturowego;
x szkolenia i informowania dla podmiotów gospodarczych dziaajcych
w dziedzinach objtych niniejszym punkcie;
x wspierania nabywania umiejtnoci w celu przygotowania i wdroenia
lokalnej strategii rozwoju.
W ramach celu 3 realizowanego przez EFRROW wyodrbniono o 4 –
Leader. Dziaania w ramach osi Leader charakteryzuje oddolne, zintegrowane
lokalnie, partnerskie i innowacyjne podejcie do aktywizacji obszarów wiejskich, na które skadaj si nastpujce elementy:
x zaangaowanie lokalnych partnerów – program rozwoju formuowany
jest z uwzgldnieniem specyfiki danego obszaru, jego mieszkaców, historii i tradycji;
x oddolne podejcie – decyzje podejmowane s na szczeblu lokalnym,
w proces decyzyjny zaangaowana jest caa wspólnota, rodowiska spoeczne i gospodarcze, instytucje publiczne;
x partnerskie podejcie – lokalni partnerzy pracuj nad formuowaniem
strategii i planu dziaa oraz zarzdzaj wdraaniem zaplanowanych
rozwiza;
x innowacja – konkretne dziaania maj charakter innowacyjny, np. mog
dotyczy nowego sposobu promowania lokalnych walorów, nowych produktów regionalnych, form organizacyjnych itd.;
x zintegrowane podejcie – dziaania s ze sob powizane i traktowane
jako spójna cao. Moe to dotyczy w szczególnoci powiza pomidzy rónymi grupami uczestników: gospodarczymi, spoecznymi, kulturalnymi, ekologicznymi itp.;
x tworzenie powiza i wspópraca – sie powiza ma na celu stworzenie
systemu informacji o programach rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechnianie innowacji w wikszej skali;
x lokalne finansowanie i zarzdzanie – lokalnym grupom dziaania przekazana zostaje odpowiedzialno zwizana z podejmowaniem decyzji
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dotyczcych finansowania i zarzdzania, co jest istotnym warunkiem realizacji zaplanowanego przez grup programu rozwoju.
Lokalne podejcie Leadera cile powizane z okrelonym obszarem, na
którym dziaaj LGD wpywa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru
i okrelenie sposobów ich rozwizania. Leader jest podejciem polegajcym na
opracowaniu przez lokaln spoeczno wiejsk lokalnej strategii rozwoju
(LSR) oraz realizacji wynikajcych z niej innowacyjnych projektów czcych
zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedz i umiejtnoci
przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i spoecznego.
Przedstawiciele tych sektorów tworz grup dziaania, która jest reprezentatywna dla obszaru objtego LSR. Na poziomie decyzyjnym LGD, co najmniej
50% stanowi partnerzy gospodarczy i spoeczni. Zalet podejcia osi Leader
do rozwoju lokalnego jest fakt, e to LGD wybiera projekty, których realizacja
przyczyni si do osignicia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii
rozwoju. Takie oddolne, zorientowane na lokalne potrzeby i wyzwania podejcie skutecznie wzmacnia spójno podejmowanych decyzji, podnosi jako
zarzdzania i przyczynia si do budowy kapitau spoecznego w spoecznociach wiejskich, a take motywuje do stosowania innowacyjnych rozwiza
w zakresie rozwoju danego obszaru10. Dziki temu, e o rozwoju danego obszaru decyduj mieszkacy, wadze i przedstawiciele podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na tym terenie, zarzdzanie, dobór instrumentów do
osignicia celów precyzyjnie zdefiniowanych w lokalnej strategii dziaania
oraz zaangaowanie w ich realizacj skutkuje o wiele wiksz efektywnoci
wspierania rozwoju obszarów wiejskich ni na szczeblu regionalnym11.
Lokalne grupy dziaania naley uzna za niezwykle wany dla rozwoju
obszarów wiejskich podmiot, a wspieranie ich dziaa powinno by zapisane w
strategii rozwoju regionalnego. W ramach podejcia Leader obok inwestycji
w lokalny kapita ludzki, wspierany jest take proces wymiany informacji midzy spoecznociami rónych krajów czonkowskich przez udzia lokalnych
grup dziaania i spoecznoci lokalnej w wymianie midzynarodowej.

10

zob. COST Technical Committee Social Sciences, Final evaluation report: Rural Innovation, Brussels 2003.
11
por. Ch. Ray, The dialectic of local development: the case of EU Leader 1 rural development programme, University of Newcastle Upon Tyne Centre for Rural Economy Working
Paper Series, No 23/1996, s 24.
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2. Zaoenia programowe oraz stan realizacji dziaa osi IV Leader
Wanym elementem pozwalajcym zrozumie filozofi ksztatowania
wspólnej polityki rolnej jest rozumienie terminu rozwój obszarów wiejskich
sensu largo, który oznacza wspieranie wszelkiej dziaalnoci na obszarach nie
bdcych czciami obszarów zurbanizowanych. Dlatego dotychczas mówic
o rozwoju obszarów wiejskich czsto de facto mówio si o rozwoju rolnictwa
oraz ochronie rodowiska, a w mniejszym stopniu o rozwijaniu pozarolniczych
funkcji obszarów wiejskich. Potrzeba wzmacniania pozarolniczych funkcji wsi
zyskaa na znaczeniu stosunkowo niedawno, co pokazuje analiza kolejnych
etapów reformy WPR.
Ogólnie podejcie do polityki rozwoju wsi mona podzieli wic na trzy
zasadnicze elementy: rolnictwo, ochrona rodowiska oraz rozwój funkcji pozarolniczych. Mimo i w praktyce te trzy elementy s ze sob silnie powizane
i zachodzce midzy nimi interakcje determinuj proces rozwoju obszarów
wiejskich, to dziaania realizowane w ramach instrumentów polityki strukturalnej stosunkowo atwo podzieli w oparciu o gówny cel oddziaywania z zastosowaniem wyej wymienionego trójpodziau. Analizujc konstrukcj Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce, atwo zauway, e w ramach
trzech priorytetów skupiaj si cztery osie: pierwsza zwizana ze wsparciem
rozwoju gospodarstw rolnych, druga – z dziaaniami rolno-rodowiskowymi,
natomiast trzecia i czwarta – z rozwojem pozarolniczych funkcji obszarów
wiejskich, przy czym o Leader powstaa w wyniku ewolucji inicjatywy
wspólnotowej poprzez dziaanie w ramach osi III Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich (w latach 2004-2006) do statusu odrbnej osi PROW
na lata 2007-2013.
Dziaania w ramach osi Leader charakteryzuje innowacyjne podejcie do
aktywizacji obszarów wiejskich, na które skadaj si: zaangaowanie lokalnych partnerów – program rozwoju formuowany jest z uwzgldnieniem specyfiki danego obszaru, jego mieszkaców, historii i tradycji; oddolne podejcie –
decyzje podejmowane s na szczeblu lokalnym, w proces decyzyjny zaangaowana jest caa wspólnota, rodowiska spoeczne i gospodarcze, instytucje
publiczne; partnerskie podejcie – lokalni partnerzy pracuj nad formuowaniem strategii i planu dziaa oraz zarzdzaj wdraaniem zaplanowanych
rozwiza; innowacja – konkretne dziaania maj charakter innowacyjny, np.
mog dotyczy nowego sposobu promowania lokalnych walorów, nowych
produktów regionalnych, form organizacyjnych itp.; zintegrowane podejcie –
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dziaania s ze sob powizane i traktowane jako spójna cao. Moe to dotyczy w szczególnoci powiza pomidzy rónymi grupami uczestników: gospodarczymi, spoecznymi, kulturalnymi, ekologicznymi itp.; tworzenie powiza i wspópraca – sie powiza ma na celu stworzenie systemu informacji o programach rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechnianie innowacji
w wikszej skali; lokalne finansowanie i zarzdzanie – lokalnym grupom dziaania przekazana zostaje odpowiedzialno zwizana z podejmowaniem decyzji dotyczcych finansowania i zarzdzania, co jest istotnym warunkiem realizacji zaplanowanego przez grup programu rozwoju.
Najwaniejszym rodkiem realizacji celów oraz podstaw filozofii programu Leader jest lokalne partnerstwo publiczno-prywatne przyjmujce posta
lokalnych grup dziaania. Grupy te s z jednej strony autorami strategii rozwoju lokalnego dla obszaru, na którym prowadz swoj dziaalno, z drugiej za
strony s beneficjentami pomocy i jednoczenie instytucjonalnie odpowiadaj
za wdraanie przygotowanych strategii rozwoju oraz wydatkowanie przyznanych na ten cel rodków z funduszy unijnych. Celem Leadera jest zachcenie do
realizacji oryginalnych (innowacyjnych) strategii caociowego i trwaego rozwoju, którego zadaniem jest wypróbowanie nowych metod i podejcia, tzn.:
x waloryzacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
x wzmocnienia rodowiska gospodarczego, w celu doprowadzenia do tworzenia miejsc pracy,
x poprawy zdolnoci organizatorskich spoecznoci wiejskich.
Finansowaniu w ramach Leadera podlegay nastpujce dziaania:
x analiza obszaru lokalnego, motywowanie i szkolenie mieszkaców do
udziau w procesie rozwoju,
x techniczne wsparcie dla rozwoju wiejskiego, szkolenia zawodowe,
x wsparcie turystyki wiejskiej, wsparcie dla MSP, ochrona i poprawa rodowiska naturalnego oraz warunków ycia mieszkaców,
x opracowanie i realizowanie wielonarodowych projektów,
x tworzenie dla wszystkich zainteresowanych organów publicznych i prywatnych trwaych narzdzi i systemów wymiany osigni, dowiadcze
i wiedzy.
W ramach Pilotaowego Programu Leader+ nabór wniosków do Schematu
I przeprowadzono w terminie 15 wrzenia - 31 grudnia 2004 r. i do realizacji
przyjto 167 projektów na kwot 20,8 mln z. W ramach tego schematu reali19

zowane byy dziaania szkoleniowe, informacyjne oraz doradcze, suce zaangaowaniu mieszkaców w proces przygotowywania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych. Niemal
wszystkie te projekty zostay zrealizowane do koca 2006 roku. Nabór wniosków do Schematu II trwa od 21 kwietnia do 19 czerwca 2006 r.; w efekcie
zawarto 150 umów na realizacj projektów. W ramach tego schematu LGD,
posiadajce odpowiednie dowiadczenie i potencja administracyjny, niezbdny dla zarzdzania rodkami publicznymi, wdraaj plany dotyczce realizacji
strategii obejmujce promocj obszarów wiejskich i animowanie wspópracy
partnerów lokalnych12.
Pilotaowy Program Leader+ cieszy si duym zainteresowaniem
i stworzy podstawy do wspópracy partnerów lokalnych oraz spowodowa
powstanie lokalnych strategii i grup dziaania. Nacisk na stosowanie podejcia
propagowanego w osi Leader jest zgodny z priorytetem UE wzmacniania aktywizacji zasobów ludzkich na poziomie lokalnym, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu zaangaowania spoecznoci wiejskiej, poczucia odpowiedzialnoci za rozwizywanie wasnych problemów oraz wiadomoci wpywu na
przyszy rozwój zamieszkiwanego obszaru13.
W latach 2007-2013 Leader stanowi odrbn o Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jej celem jest, poprzez wczenie lokalnych grup dziaania
w system zarzdzania danym obszarem, budowanie kapitau spoecznego poprzez aktywizacj mieszkaców, przyczynianie si do powstawania nowych
miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz polepszenie zarzdzania lokalnymi
zasobami.
Lokalne podejcie Leadera cile powizane z okrelonym obszarem, na
którym dziaaj LGD wpywa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru
i okrelenie sposobów ich rozwizania. Leader jest podejciem polegajcym na
opracowaniu przez lokaln spoeczno wiejsk lokalnej strategii rozwoju
(LSR) oraz realizacji wynikajcych z niej innowacyjnych projektów czcych
zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedz i umiejtnoci
przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i spoecznego.
Przedstawiciele tych sektorów tworz grup dziaania, która jest reprezentatywna dla obszaru objtego LSR. Na poziomie decyzyjnym LGD, co najmniej
50% stanowi partnerzy gospodarczy i spoeczni. Zalet podejcia osi Leader
12

MRiRW, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Warszawa 2007,
s. 325.
13
N. Thompson, N. Ward, Rural Areas and Regional Competitiveness, Centre for Rural
Economy Research Report, University of Newcastle Upon Tyne, October 2005.
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do rozwoju lokalnego jest fakt, e to LGD wybiera projekty, których realizacja
przyczyni si do osignicia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii
rozwoju. Takie oddolne podejcie skutecznie wzmacnia spójno podejmowanych lokalnie decyzji, podnosi jako zarzdzania i przyczynia si do wzmocnienia kapitau spoecznego w spoecznociach wiejskich, a take motywuje do
stosowania innowacyjnych rozwiza w zakresie rozwoju danego obszaru.
W ramach podejcia Leader wspierana jest take rozwój lokalnych grup dziaania poprzez inwestycje w kapita ludzki z nimi zwizany, a take wzmacnianie wspópracy midzy spoecznociami w Polsce i w Unii Europejskiej.
W ramach Osi IV realizowane s 3 dziaania:
1. Wdraanie lokalnych strategii rozwoju;
2. Wdraanie projektów wspópracy;
3. Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja.
Wan innowacj w realizacji PROW jest czciowa realizacja dziaa osi
III przez grupy dziaania. Lokalna strategia rozwoju realizowana przez LGD,
a zatwierdzona przez samorzd województwa zakada koordynacj przez grup
projektów kwalifikujcych si do udzielenia pomocy w ramach dziaa osi III:
x Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej,
x Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw,
x Odnowa i rozwój wsi,
oraz innych projektów zwanych „maymi projektami”, które nie kwalifikuj si
do wsparcia w ramach dziaa osi III, ale przyczyniaj si do osignicia celów
tej osi, tj. poprawy jakoci ycia lub wikszego zrónicowania dziaalnoci gospodarczej na obszarze objtym lokaln strategi dziaania.
Wan cech dziaania LGD jest konsolidacja celów rozwoju na terenie
gmin, które wchodz w skad obszaru dziaalnoci LGD. W ten sposób lokalna
strategia rozwoju moe obejmowa obszar gmin lecych na terenie rónych
województw, a powizanych wspóprac w ramach Leadera i wspólnymi
przedsiwziciami lokalnymi (rys. 1).
We wrzeniu 2008 r. rozpoczto nabór wniosków dla dziaa Osi IV.
cznie do samorzdów województw wpyny 344 wnioski o wybór LGD do
realizacji LSR. W wyniku przeprowadzonej oceny, do udziau w PROW 20072013 wybrano 338 LGD, w tym 122 grup, które uczestniczyy uprzednio w
Pilotaowym Programie Leader+ i w niezmienionej formie realizuj dziaania
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Osi IV. Wedug zaoe Programu szacowano, i liczba lokalnych grup dziaania bdzie wynosia pod koniec okresu programowania okoo 200 (w wersji
PROW z listopada 2009 roku szacuje si, e liczba LGD bdzie wynosia 330).
Rysunek 1. Obszar kraju objty dziaalnoci LGD w 2009 r.

ródo: Krajowa Sie Obszarów Wiejskich.

Na koniec 2009 roku LGD obejmoway 279 416,50 km2 powierzchni kraju, co stanowio 93% obszaru uprawnionego do korzystania z wsparcia ze
rodków PROW 2007-2013. rednia powierzchnia objta jedn lokaln strategi wynosia 826 km2. Ponad poow terytorium objtego lokalnymi strategia22

mi rozwoju stanowi obszar dziaalnoci nowo utworzonych LGD. Cakowity
budet lokalnych strategii rozwoju wynosi 2 601 708 590,95 z, czyli na jedno
istniejce LGD przypadaa rednio kwota 7 697 362,70 z na cay okres realizacji Programu. LGD dziaaj jako fundacje, zwizki stowarzysze, stowarzyszenia oraz „specjalne” stowarzyszenia14. Sporód 338 wybranych grup 310
wybrao form stowarzyszenia, 21 LGD wybrao form prawn fundacji, a 7 –
zwizków stowarzysze.
Wród LGD dominuj podmioty, w przypadku których obszar lokalnej
strategii rozwoju obejmuje populacje mieszkaców do 50 tys. osób (ponad poowa ogólnej liczby wybranych lokalnych grup), udzia partnerów spoecznych
i gospodarczych w organie decyzyjnym nie przekracza 75% (77% ogólnej
liczby wybranych lokalnych grup), udzia kobiet w organie decyzyjnym nie
przekracza 50% (71% ogólnej liczby wybranych lokalnych grup).
Zakada si, e dziaania zwizane z przyjtymi lokalnymi strategiami rozwoju obejmuj obszar 279 tys. km2 i bd dotyczy prawie 17 mln osób. Podstawowe dane charakteryzujce proces utworzenia lokalnych grup dziaania
w Polsce zawiera tabela A5 (aneks).
Do 31 grudnia 2009 r. w ramach Osi IV Leader realizowane byy jedynie
patnoci dla beneficjentów dziaania „Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania,
nabywanie umiejtnoci i aktywizacja”. Proces realizacji wypat rozpoczto w II
póroczu 2009 r., przy czym byy to gównie patnoci wypacane na zasadzie
finansowania wyprzedzajcego. Budet dziaania wynosi 547 mln z (152 mln
EUR). Do koca 2009 r. ARiMR ogólnie zrealizowaa patnoci w kwocie 11
376 204 453,94 z, z czego w ramach Osi IV Leader – 11 714 545,76 z.
Wnioski w ramach dziaania mona byo skada, w zalenoci od województwa, w rónych terminach. Nabór zosta rozpoczty najwczeniej przez
samorzdy województw: lubuskiego i opolskiego (od 3 listopada 2008 r.), najpó niej za zakoczony zosta w województwie maopolskim (12 lutego
2009 r.). Do koca 2009 roku samorzdy wojewódzkie podpisay 338 umów
z wybranymi lokalnymi grupami dziaania, z czego 216 umów zostao zawartych z grupami nowo utworzonymi a 122 z ju istniejcymi LGD (które wczeniej ubiegay si o pomoc w ramach Pilotaowego Programu Leader+). Naley podkreli, i dziaanie 431 dedykowane jest LGD i kada LGD co roku
skada wniosek o przyznanie pomocy na biec dziaalno oraz nabywanie
umiejtnoci i aktywizacj, dlatego liczba zoonych wniosków jest cile poUtworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziaem rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z pó n. zm.).
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wizana z liczb funkcjonujcych LGD. Dopiero ostatnio wprowadzona zmiana rozporzdzenia zakada odejcie od corocznego wnioskowania o pomoc.
W ramach dziaania 431 przeprowadzono dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy w 2008 i 2009 r. W ramach naborów przeprowadzonych:
w 2008 r. zoono wnioski, które dotyczyy realizacji 344 operacji na kwot 84
424 968,42 z, natomiast w 2009 r. zoono wnioski, które dotyczyy realizacji
338 operacji na kwot 87 725 459,59 z15.
Z uwagi na termin rozpoczcia procesu wyboru LGD do realizacji lokalnej
strategii rozwoju, do koca roku 2009 LGD koncentroway si gównie na realizacji dziaania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie
umiejtnoci i aktywizacja”. Zgodnie z § 5 ust.1 rozporzdzenia Ministra
RiRW z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegóowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania, pierwszy
wniosek o przyznanie pomocy w ramach dziaania skada si wraz z wnioskiem o wybór LGD do realizacji LSR.
Z uwagi na sposób przydziau rodków na realizacj LSR wg wska nika
liczby ludnoci LSR, mae LGD maj problemy z finansowaniem biecej pracy biura. Wynika to z tego, e koszty prowadzenia biura s wzgldnie stae
i niezalenie od wielkoci grupy. W zwizku z tym grupy obejmujce jedn lub
dwie gminy i 10-20 tys. mieszkaców czsto znajduj si w o wiele trudniejszej sytuacji finansowej, ni due grupy. Naleaoby si zastanowi, czy
z punktu widzenia celu osi IV, promowanie duych LGD stwarza moliwoci
trwaego budowania kapitau spoecznego.
Poniej scharakteryzowano beneficjentów, zakres pomocy oraz stan realizacji poszczególnych dziaa osi IV z uwzgldnieniem problemów oraz barier,
wskazywanych przez pracowników LGD, w skutecznej ich realizacji.
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413 „Wdra anie lokalnych strategii rozwoju”
Dziaanie ma na celu umoliwienie mieszkacom obszaru objtego lokaln strategi rozwoju realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja
strategii powinna przyczyni si do poprawy jakoci ycia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywnoci lokalnych spoecznoci oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorzd województwa, LGD wybiera projekty do realizacji
w ramach rodków przyznanych na realizacj strategii. Pracownicy LGD pomagaj wnioskodawcom w przygotowaniu projektów. Wnioski te mog dotyczy projektów kwalifikujcych si do udzielenia pomocy w ramach dziaa
Osi III - Jako ycia na obszarach wiejskich i rónicowanie gospodarki wiejskiej: „Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw”;, „Odnowa i rozwój wsi” oraz innych projektów
zwanych „Maymi projektami”.
W przypadku tego dziaania nabór wniosków ogaszany jest przez samorzd województwa na wniosek LGD, które przygotowuje tre wezwania do
skadania wniosków, która bdzie zawiera midzy innymi lokalne kryteria
wyboru operacji do finansowania. Podmioty wdraajce wspópracuj z lokalnymi grupami dziaania w celu efektywnego wdraania i zarzdzania lokalnymi strategiami rozwoju. Wnioskodawca skada wniosek o pomoc do lokalnej
grupy dziaania. LGD podejmuje decyzj o wybraniu lub niewybraniu projektu
do finansowania, w ramach przewidzianego w LSR budetu. W przypadku projektów kwalifikujcych si do udzielenia pomocy w ramach dziaa Osi III,
LGD bierze pod uwag zgodno projektu z lokalnymi kryteriami wyboru i celami LSR. W przypadku maych projektów, LGD ocenia projekt pod wzgldem
zgodnoci z kryteriami dostpu, okrelonymi dla maych projektów oraz zgodnoci z lokalnymi kryteriami wyboru i celami LSR.
Beneficjentem dziaania „Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej” jest osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu spoecznym rolników jako rolnik, maonek lub domownik. Osoby te musz mie miejsce zamieszkania, siedzib lub realizowa
operacj na terenie objtym LSR. Pomoc ma form zwrotu czci kosztów
kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysoko pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym w okresie realizacji PROW 20072013 nie moe przekroczy 100 000 z.
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W ramach dziaania do koca roku 2009 zoono 3 wnioski o przyznanie
pomocy na czn kwot 162 869,50 z. Wnioski te zostay zoone w województwie pomorskim (2) oraz opolskim (1). Do koca roku 2009 nie zostaa
zawarta adna umowa. W ramach dziaania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw” do koca 2009 r. zoono 6 wniosków o przyznanie pomocy
na czn kwot 595 499,50 z. Wnioski zostay zoone w województwie mazowieckim (4) oraz lubelskim (2). Do koca 2009 roku nie zostaa zawarta
adna umowa.
Beneficjentem dziaania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw” jest
osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej, która prowadzi (podejmuje) dziaalno jako mikroprzedsibiorstwo zatrudniajce poniej 10 osób i majce obrót nieprzekraczajcy równowartoci w z 2 mln EUR. Pomioty te musz mie siedzib lub realizowa
operacj na terenie objtym LSR. Pomoc ma form zwrotu czci kosztów
kwalifikowalnych operacji. Wysoko pomocy przyznanej na realizacj operacji nie moe przekroczy: 1) 100 000 z – jeli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pene etaty rednioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 2) 200 000 z – jeli biznesplan
przewiduje utworzenie powyej 2 i mniej ni 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na
pene etaty rednioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
3) 300 000 z – jeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc
pracy (w przeliczeniu na pene etaty rednioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji. Maksymalna wysoko pomocy udzielonej jednemu
beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie moe przekroczy 300 000
z. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów
lenych, maksymalna wysoko pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi,
w okresie realizacji Programu, wynosi 100 000 z.
Zarówno w przypadku dziaa: „Rónicowanie w kierunku dziaalnoci
nierolniczej”, jak i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw” wysoko pomocy na projekt nie moe przekroczy 50% kosztów kwalifikowanych.
Beneficjentem dziaania „Odnowa i rozwój wsi” s: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorzdu terytorialnego; osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej, dziaajca na podstawie przepisów o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pastwa do innych kocioów i zwizków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, oraz
organizacja pozarzdowa o statusie poytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie).
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Pomoc finansowa przyznawana w ramach dziaania ma form refundacji
czci kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysoko pomocy na
realizacj projektów w jednej miejscowoci wynosi 500 000 z (128 080,3
EUR) w okresie realizacji Programu. Wielko pomocy przyznanej na realizacj jednego projektu nie moe by nisza ni 25 000 z (6 404,0 EUR). Równowarto kwoty wyraona w EUR ma charakter indykatywny.
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkad rodków publicznych, w wysokoci co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze rodków wasnych beneficjenta.
Do 31 grudnia 2009 r. w ramach dziaania „Odnowa i rozwój wsi” cznie
zoono 128 wniosków o przyznanie pomocy na czn kwot 43 537 665,78
z. Najwicej wniosków o przyznanie pomocy finansowej zoono w województwie wielkopolskim (47) oraz opolskim (27). Równie w tym dziaaniu do
koca w roku 2009 nie zostaa zawarta adna umowa.
Beneficjentem dziaania „Mae projekty” jest podmiot bdcy: osob fizyczn, która jest: a) obywatelem pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej,
b) penoletnia, c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objtym lokaln strategi rozwoju lub wykonuje dziaalno gospodarcz na tym obszarze albo osob
prawn albo jednostk organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej, którym ustawy przyznaj zdolno prawn: a) dziaajcy na podstawie przepisów
o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Pastwa do innych kocioów i zwizków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, które posiadaj siedzib na obszarze
objtym LSR lub prowadz dziaalno na tym obszarze, lub b) utworzony na
podstawie przepisów ustaw, w tym fundacjom albo stowarzyszeniom, które
posiadaj siedzib na obszarze objtym LSR lub prowadz dziaalno na tym
obszarze. Wnioski wpywaj do LGD, które po dokonaniu oceny formalnej
przekazuj je do samorzdu województwa (w przypadku dziaa „Odnowa i
rozwój wsi” i Mae projekty) lub Oddziau Regionalnego ARiMR (w przypadku dziaa „Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej” i „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsibiorstw”).
Wysoko pomocy przyznanej na realizacj operacji nie moe przekroczy
25 tys. z (i cznie 100 000 z w okresie programowania), wysoko pomocy
na projekt nie moe przekroczy 70% kosztów kwalifikowanych.
Planuje si, e liczba beneficjentów w ramach dziaania „Rónicowanie
w kierunku dziaalnoci nierolniczej” wyniesie 7800 i stworzonych zostanie
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w sumie 8510 miejsc pracy brutto. Liczba beneficjentów w ramach dziaania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw” wyniesie 3640 i stworzonych zostanie w sumie 3820 miejsc pracy brutto. Liczba beneficjentów w ramach dziaania „Odnowa i rozwój wsi” zakada si, e liczba beneficjentów wyniesie
3520, zrealizowanych projektów 7310 oraz liczba odnowionych obiektów wyniesie 6210. Liczba miejscowoci, gdzie zrewitalizowana zostanie przestrze
publiczna osignie liczb 1760. Wedug zaoe Programu liczba beneficjentów maych projektów wyniesie 10640.16
Do 31 grudnia 2009 r. w ramach dziaania „Mae projekty” cznie zoono 553 wnioski o przyznanie pomocy na czn kwot 11 806 972,86 z.
Wszystkie wnioski zostay zoone w 2009 roku. Najwicej wniosków o przyznanie pomocy finansowej zoono w województwie mazowieckim (220 wniosków) oraz wielkopolskim (158 wniosków). Do koca 2009 r. adnego wniosku nie zoono w województwach: dolnolskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, maopolskim, podkarpackim, podlaskim, lskim, warmisko-mazurskim
oraz zachodniopomorskim. Do koca roku 2009 nie zostaa zawarta adna
umowa. Mona uzna, e jest to wynikiem wycznie wczesnego stadium realizacji dziaania, w którym LGD skupiay si na biecym funkcjonowaniu
i organizacji swej pracy. Z opinii pracowników LGD pomoc w ramach dziaania „Mae projekty” moe sta si podstawowym narzdziem wspierania procesu tworzenia si kapitau spoecznego na wsi. Grupa beneficjentów tego dziaania zdefiniowana jest na tyle szeroko, e stwarza moliwo realizacji niemal
kadego przedsiwzicia mieszczcego sie w limicie dofinansowania. Z przeprowadzonych wywiadów wynika jednak, e maymi projektami zainteresowane
s czsto jednostki nieposiadajce osobowoci prawnej: grupy nieformalne, Koa Gospody Wiejskich, szkoy itp. W przypadku tych ostatnich wnioskodawcami mog by gminy, lecz ogranicza to ich wasn aktywno w zakresie zgaszania maych projektów. We wszystkich przypadkach, gdy podmioty nie posiadaj osobowoci prawnej stanowi to bardzo du przeszkod przy wnioskowaniu o wsparcie w ramach dziaania.
Ponadto zagroeniem w implementacji tego instrumentu wsparcia drobnych
inicjatyw spoecznych jest dugi okres rozpatrywania wniosków w ramach procedury naboru, co niesie za sob zagroenie, e niektóre przedsiwzicia, na
które beneficjenci staraj si uzyska dofinansowanie w ramach tego dziaania
mog zosta niezrealizowane. Wynika to przede wszystkim z charakteru dziaania, które ma na celu wspieranie m.in. organizacji imprez spoeczno-kulturalnych, które w wielu przypadkach powizane s z wan dla regionu
16
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lub tradycyjnie przyjt dat, realizacji dziaa o charakterze cile sezonowym
(np. skierowanych do turystów), czy te powizanych z sezonowoci prac rolniczych itp. Poniewa znaczca cz maych projektów zawiera dziaania tego
typu, to w tym przypadku nadmierna biurokracja stanowi zaprzeczenie caej
idei dziaania, promowanego jako najbardziej innowacyjne narzdzie osi IV.
Zdaniem wnioskodawców wniosek o wsparcie w dziaaniach o niskim budecie (jak np. „Mae projekty”) jest zbyt skomplikowany i zawiera zbyt wiele
zaczników. Z uwagi na specyfik dziaa, które maj na celu umoliwienie
realizowania innowacyjnych projektów, pojawia si bardzo duo pyta odnonie operacji, których koszty s kwalifikowalne. Problemy pojawiaj sie równie w zwizku z bardzo szerokim katalogiem moliwych do realizacji projektów. Powoduje to, e czsto wniosek skadany jest z zaoeniem, e bdzie
wymaga poprawek. Rozwaa si moliwo wprowadzenia rozwizania, w
którym cz zaczników do wniosku nie byaby wymagana na etapie skadania wniosku o przyznanie pomocy, a jedynie deklarowana do uzupenienia w
przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku. Dziki zmianie wymogu zaczania niektórych dokumentów do wniosku o patno zamiast do wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca zobowizany jest do uzyskania i uzupenienia
dokumentów ju po pozytywnej ocenie, a nie na etapie wnioskowania.
Biorc pod uwag zakres terytorialny dziaalnoci LGD, obejmujcy wicej ni jedn gmin, mona przypuszcza, e dziaanie to moe sta si gównym instrumentem wspierajcym tworzenie si kapitau spoecznego w mikroskali, na terenie jednej wsi czy jednej gminy.
Duym problemem w realizacji dziaa osi IV stanowi brak wpywu LGD
na ocen wniosków w ramach dziaania. W tej chwili LGD odpowiadaj jedynie za ogoszenie naboru, ocen zgodnoci z LSR i techniczn realizacj naboru. Wzmocnienie pozycji LGD w procesie oceny wniosków wymagaoby jednak poszerzenia procedury akredytacji o LGD, co byoby rozwizaniem praktycznie niewykonalnym i niepodanym przez znaczn cze grup, w przypadku gdyby takie rozwizanie miao sta si obligatoryjne dla wszystkich LGD w
kraju. Mogoby ono jednak zosta zastosowane dla LGD, które posiadaj wystarczajcy potencja kadrowy i zasoby kompetencji i s gotowe do poddania
si procedurze akredytacyjnej. W pewnym zakresie stanowioby to rozwizanie
problemu dugoci rozpatrywania wniosków w tym dziaaniu poprzez delegacj czci obowizków samorzdów województw na lokalne grupy dziaania .
Nie jest to jednak rozwizanie ani do szybkie w stosunku do pilnoci potrzeby, ani te – z uwagi na moliwoci LGD – nie ma wikszych szans na to, by
sta si wystarczajco powszechne.
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Generalnie mona powiedzie, e wpyw LGD na wybór operacji koczy
si w momencie opracowania kryteriów i budetu i z pewnoci nie rozciga
si na sposób ich wdraania. W momencie zakwalifikowania operacji do dofinansowania, partnerem beneficjenta praktycznie przestaje by LGD, a staje si
nim samorzd województwa i oddzia regionalny ARiMR. Stanowi to zagroenie dla roli LGD jako czynnika tworzenia kapitau spoecznego na poziomie
lokalnym, gdy potencjalni beneficjenci, realizujc operacje nie maj potrzeby
wspópracy z LGD. W opinii czonków LGD utrudnia to równie promocj
LGD w spoecznoci lokalnej, gdy dziaalno lokalnej grupy dziaania
w oczach jej czonków ogranicza si, oprócz sprawdzenia zgodnoci projektu
z LSR, do procedur administracyjnych.
Majc na uwadze, e jest to przykad nadmiernego sformalizowania procedur aplikacji oraz weryfikacji i oceny wniosków, gdy niejako wprowadza
wymóg weryfikacji merytorycznej wniosku (na jego zgodno z lokaln strategi rozwoju) przed jego ocen formaln, wydaje si niezbdne wprowadzenie
zmian w tym zakresie.
Mimo e (w wietle obowizujcych zasad akredytacji) weryfikacja formalna powinna odbywa si na poziomie samorzdu województwa, przekazanie czci kompetencji w tym zakresie lokalnym grupom dziaania widocznie
usprawnioby prac zarówno LGD, jak i regionalnych samorzdów oraz
ARiMR. Samorzd województwa i Agencja otrzymujc wniosek czciowo
sprawdzony pod wzgldem podstawowych elementów formalnych mogyby
procedowa szybciej. Obecnie pracownicy LGD w wielu przypadkach dokonuj weryfikacji pod wzgldem formalnym wniosku w trakcie jego wypeniania,
przed przesaniem go do samorzdu województwa lub regionalnej placówki
ARiMR, przy okazji wiadczenia usugi doradztwa w zakresie przygotowania
wniosków, co stanowi element umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR
(§ 5, punkt 3 umowy).
Jako problem w skutecznej realizacji dziaa osi IV, pracownicy LGD czsto wskazywali na zbyt dugi, bo 3 miesiczny, okres weryfikacji wniosku w
samorzdzie województwa lub oddziale regionalnym ARiMR. Wedug obowizujcej procedury LGD w terminie 45 dni od dnia, w którym upyn termin skadania wniosków, przekazuje listy wybranych i niewybranych wniosków do samorzdu województwa lub oddziau regionalnego ARiMR, który
rozpatruje te wnioski w terminie 3 (lub 4) miesicy od daty ich przekazania.
W przypadku braków formalnych lub bdów, wnioskodawca wzywany jest do
usunicia nieprawidowoci w terminie 14 dni. W sytuacji nieusunicia przez
wnioskodawc wszystkich braków formalnych we wskazanym terminie samo-
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rzd województwa lub oddzia regionalny ARiMR ponownie wzywa do usunicia pozostaych nieprawidowoci w terminie do 14 dni. Zatem: 45 dni (1,5
miesica) + 3 miesice + (2 x 14 dni = miesic) + 2 tygodnie od wyników do
podpisania umowy daje 6 miesicy (hipotetyczny maksymalny czas od zakoczenia naboru do rozpatrzenia wniosku). Naleaoby rozway moliwo rozszerzenia zakresu obowizków LGD (wraz ze skróceniem okresu weryfikacji
wniosku przez samorzd województwa lub oddzia regionalny ARiMR) oraz
nieznaczne wyduenie okresu weryfikacji wniosku w biurze LGD (np. do 50
dni). Dugi okres oceny mona tumaczy zwykle problemami kadrowymi.
LGD, majce do oceny mniejsz ilo wniosków, mogyby upora si z tym
zadaniem w krótszym czasie ni samorzd województwa lub oddzia regionalny ARiMR. Powinna si z tym jednak wiza moliwo wezwania wnioskodawcy do uzupenienia bdów przez LGD.
Biorc pod uwag, e LGD dokonuj weryfikacji pod wzgldem zgodnoci z celami LSR w przecigu 45 dni, a w ramach proponowanych zmian dokonywayby przy tym oceny formalnej, 3-miesiczny okres procedury oceny
wniosku w samorzdzie wojewódzkim powinien zosta skrócony do 30 dni.
Wpynoby to znaczco na usprawnienie procesu wdraania LSR. Wspomniany czny okres ok. 6 (do nawet 9) miesicy wyboru operacji i weryfikacji
wniosku, który obowizuje wedug obecnych zasad jest czynnikiem ograniczajcym sprawn realizacj dziaania oraz zniechca beneficjentów do wystpowania o przyznanie pomocy, gdy – pomimo e kwalifikowalno wydatków
w ramach projektów uznawana jest od dnia nastpujcego po dniu od zoenia
przez wnioskodawc wniosku w LGD – to realizacja projektu przed podpisaniem umowy z samorzdem wojewódzkim odbywa si na ryzyko wasne wnioskodawcy. Takie rozwizanie wymagaoby rozszerzenia kompetencji LGD
o ocen formaln wniosku.
Dla usprawnienia procesu funkcjonowania LGD oraz realizacji dziaa
w ramach LSR naleaoby pooy nacisk na skrócenie okresu weryfikacji
wniosków w ramach dziaa 431 i 413 przez samorzd województwa lub oddzia regionalny ARiMR. Duym problemem w realizacji tego postulatu moe
by spitrzenie prac nad ocen wniosków przez samorzd województwa. Jest
to zwizane z pokrywaniem si terminów ogaszania przez LGD naboru wniosków w ramach poszczególnych dziaa, a co za tym idzie, terminu przesania
wniosków przez LGD do jednostek oceniajcych. W rezultacie samorzdy wojewódzkie w swej dziaalnoci borykaj si z problemem nierównomiernego
rozoenia natenia pracy (wystpuj okresy spitrzenia prac oraz okresy
o bardzo maym ich nateniu). Rozwizaniem tego problemu mogoby by
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wprowadzenie harmonogramu lub terminarza naborów wniosków w poszczególnych LGD, dziki któremu rozoone byyby one w czasie. Mog to robi
po uprzednich uzgodnieniach z gremium LGD przy okazji aneksowania umów
ramowych (nowe harmonogramy) albo w mniejszym zakresie w momencie
uzgadniania terminów publikacji ogoszenia o naborze. Pracownicy samorzdu
województwa na podstawie konsultacji z LGD ustalaliby terminarz naboru
wniosków w poszczególnych dziaaniach i LGD, a zatem mogliby skutecznie
zarzdza prac nad weryfikacj wniosków. Przyspieszeniu oceny wniosków
mogoby take suy uzupenienie wniosku o punkt, w którym wnioskodawca
wykazuje zgodno z LSR. Zmiana stanowiaby due udogodnienie dla wnioskodawców, jak równie dla LGD i samorzdów wojewódzkich w procesie
weryfikacji wniosku.
Dodatkow barier w realizacji dziaa Osi IV by wymóg nakadajcy na
wnioskodawc obowizek, by kopie dokumentów zaczanych do wniosku byy potwierdzone za zgodno z oryginaem przez notariusza, wójta, burmistrza
albo podmiot, który wyda dokument. Rodzio to dodatkowe problemy formalne dla wnioskodawców (zwaszcza e zaczników jest bardzo duo) oraz niepotrzebny koszt w przypadku potwierdzenia notarialnego lub dodatkowe obcienie dla urzdników (spitrzenie prac w okresie naboru, zwaszcza gdy
wnioskodawców jest wielu). Tym bardziej e w przypadku dziaa „Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej” oraz „Tworzenie mikroprzedsibiorstw” takiego wymogu nie byo, a za zgodno z oryginaem potwierdzaj
pracownicy LGD. Taka zmiana zostaa wprowadzona w przypadku dziaania
„Maych projektów”, co mona uzna za due uatwienie dla wnioskodawców.
Wiele „Maych projektów” zawiera dziaania zlecane osobom fizycznym,
do których trudno zaadresowa czsto pytanie o ofert na pimie. Ponadto wydua to proces przygotowania wniosku w przypadku, gdy ceny usug czy produktów na lokalnym rynku s znane. Moe te rodzi ryzyko, e ograniczenie
wiadczenia usug na rzecz projektu tylko do podmiotów udzielajcych odpowiedzi na oferty podwyszy ich koszt, wyczajc maych usugodawców lub
wiadczcych usugi okazjonalnie. W przypadku projektów o tej skali finansowania, powinno si dy do zagodzenia formalnoci równie w stosunku
do podwykonawców w ramach projektu. Niemniej powierzenie funkcji podmiotu wdraajcego samorzdom województw, naley uzna za rozwizanie
sprzyjajce budowaniu kapitau spoecznego na obszarach wiejskich – w skali
regionalnej. Wadze regionu zyskuj w ten sposób drugi (oprócz Regionalnych
Programów Operacyjnych) instrument ksztatowania polityki regionalnej i wpywania na jego rozwój. Zyskuj te wanego partnera na obszarach
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wiejskich, jakim s lokalne grupy dziaania. Skuteczno wspópracy tych
podmiotów zaley w najwikszym stopniu od tego, na ile lokalne grupy dziaania s w stanie wypracowa system reprezentacji ich interesów i sie wspópracy.
421 „Wdra anie projektów wspópracy”
W ramach tego dziaania pomoc jest przyznawana LGD na realizacj projektów wspópracy midzyregionalnej i midzynarodowej zawartych w LSR
lub nieuwzgldnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD. Na projekt wspópracy skada si przygotowanie projektu oraz realizacja projektu. LGD skada wniosek do samorzdu wojewódzkiego, który w wyniku przeprowadzonej oceny, akceptuje lub odrzuca realizacj projektu wspópracy i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku
podpisuje umow o finansowanie. Zgodnie z rozporzdzeniem MRiRW z dnia
25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegóowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania „Wdraanie projektów
wspópracy” objtego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 128 poz. 822.), wnioski
o przyznanie pomocy na operacje polegajce na przygotowaniu projektu
wspópracy mona skada w terminie do 30 czerwca 2013 r., natomiast o realizacj projektu do 31 grudnia 2013 roku.
Zgodnie z rozporzdzeniem z dnia 25 czerwca 2008 r. LGD skada wniosek o przyznanie pomocy bezporednio w jednostce samorzdu województwa,
na którego obszarze znajduje si siedziba LGD. Samorzd wojewódzki dokonuje oceny projektu wspópracy na podstawie kryteriów wyboru okrelonych
dla projektów wspópracy. Samorzd zawiera umow z LGD, na podstawie
której jest przyznawana pomoc. Pomoc jest przyznawana na operacje polegajce na przygotowaniu lub realizacji projektów wspópracy.
Pomoc na operacj polegajc na przygotowaniu projektu wspópracy jest
przyznawana, jeeli operacja bdzie realizowana w nie wicej ni dwóch etapach, a jej zakoczenie i zoenie wniosku o patno ostateczn bdc refundacj kosztów kwalifikowalnych wypacan po zrealizowaniu caej operacji,
obejmujc co najmniej 25% cznej planowanej kwoty pomocy, nastpi w
terminie 12 miesicy od dnia zawarcia umowy, lecz nie pó niej ni do dnia 31
grudnia 2013 r. Pomoc jest przyznawana na operacj polegajc na przygotowaniu projektu wspópracy, jeeli projekt ten: 1) jest zgodny z lokaln strategi rozwoju, 2) spenia warunki, o których mowa w rozporzdzeniu
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nr 1698/2005 oraz w rozporzdzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. ustanawiajcym szczegóowe zasady stosowania rozporzdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z pó n. zm.), 3) nie
przewiduje finansowania z udziaem innych rodków publicznych, z wyczeniem przypadku wspófinansowania: a) z Funduszu Kocielnego lub b) ze
rodków wasnych jednostek samorzdu terytorialnego, zgodnie z ustaw
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104).
Pomoc na operacj polegajc na realizacji projektu wspópracy jest przyznawana, jeeli operacja bdzie realizowana w nie wicej ni omiu etapach,
przy czym w jednym roku w nie wicej ni czterech etapach oraz w okresie nie
duszym ni 48 miesicy, a jej zakoczenie i zoenie wniosku o patno
ostateczn nastpi nie pó niej ni do dnia 30 czerwca 2015 r. Pomoc jest przyznawana na operacj polegajc na realizacji projektu wspópracy, jeeli: 1)
projekt ten spenia warunki przyznania pomocy na operacj polegajc na
przygotowaniu projektu wspópracy 2) projekt ten uzyska co najmniej 60%
maksymalnej liczby punktów, jak mona przyzna w ramach oceny zgodnoci
projektu wspópracy z kryteriami wyboru okrelonymi w zaczniku do rozporzdzenia Ministra RiRW z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegóowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach
dziaania „Wdraanie projektów wspópracy” objtego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; 3) w ramach tego projektu wskazano
osob koordynujc oraz nadzorujc wdraanie, finansowanie, promocj
i monitorowanie projektu wspópracy, a w przypadku gdy lokalna grupa dziaania, ubiegajca si o przyznanie pomocy nie jest koordynujc LGD –
równie osob ze strony LGD ubiegajcej si o przyznanie pomocy, która bdzie wspópracowa z koordynatorem.
Pomoc przyznaje si w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych:
1) przygotowania lub realizacji projektu wspópracy, 2) poniesionych od dnia,
w którym zostaa zawarta umowa. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza si równie koszty przygotowania lub realizacji
projektu wspópracy okrelone w rozporzdzeniu Ministra RiRW z dnia 25
czerwca 2008 r., poniesione przez wnioskodawc przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wczeniej ni w dniu, w którym zosta zoony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów przygotowania projektu wspópracy
poniesione nie wczeniej ni rok przed dniem zoenia wniosku o przyznanie
pomocy.
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Pomoc przyznaje si i wypaca do wysokoci limitu, który w okresie realizacji PROW na lata 2007–2013, dla jednej LGD stanowi iloczyn liczby mieszkaców zameldowanych na pobyt stay, na obszarze objtym LSR, wedug stanu na dzie 31 grudnia 2006 r., i kwoty 3 z w tym na przygotowanie projektu
nie wicej ni 1 z.
Wska niki docelowe realizacji dziaania zawarte w PROW pokazuj, e
w ramach dziaania planowana liczba beneficjentów wyniesie 200 i w ramach
dziaania powstanie 50 miejsc pracy17.
Odnotowywany w badaniach wci niski poziom zaangaowania spoecznoci wiejskich w lokalne ycie spoeczne i gospodarcze oraz niska skonno
do wspópracy, uzasadnia wag dziaa, jakie bd prowadzone przez lokalne
grupy dziaania w ramach projektów wspópracy. Przyczyn niskiego zainteresowania LGD dziaaniem 421 mona upatrywa w opó nieniach w procesie
wyboru LGD do realizacji LSR, co opó nio terminy realizacji poszczególnych
dziaa Osi IV. W pierwszej kolejnoci LGD skupiy si na wdraaniu dziaa
bezporednio zwizanych z ich funkcjonowaniem. Jednake mona przypuszcza, e dziaanie to w przyszoci bdzie cieszyo si wikszym zainteresowaniem, na co wskazuj zapisy w lokalnych strategiach rozwoju oraz deklarowana przez czonków LGD potrzeba realizacji przedsiwzi o charakterze ponadregionalnym.
Pomimo moliwoci ubiegania si o wsparcie w ramach dziaania 421
„Wdraanie projektów wspópracy”, do koca 2009 roku wpyny jedynie
4 wnioski o przyznanie pomocy na czn kwot 167 891 z. Wnioski te zostay zoone w województwie lubuskim, mazowieckim oraz wielkopolskim. Naley podkreli, e w tym dziaaniu dostpne s rodki w cznej wysokoci ok.
55,5 mln z (15 mln EUR). Do koca roku 2009 nie zostaa zawarta adna
umowa przyznania pomocy. Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegóowych warunków
i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania
„Wdraanie projektów wspópracy” objtego PROW 2007-201318, wnioski
o przyznanie pomocy na operacje polegajce na przygotowaniu projektu
wspópracy mona skada w terminie do 30 czerwca 2013 r., natomiast o realizacj projektu do 31 grudnia 2013 roku. Mona przypuszcza, e przyczyny
niskiego zainteresowania wsparciem naley upatrywa w fakcie, i w zwizku
z tym, e LGD w aden sposób nie byy zobligowane do realizacji dziaania

17
18

PROW 2007–2013, Warszawa, listopad 2009.
Dz.U. Nr 128 poz. 822.
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w pocztkowym okresie funkcjonowania, planoway realizacj takich operacji
w pó niejszym terminie.
Ponadto mona uzna, e jedn z przyczyn niskiego poziomu wykorzystania wsparcia w ramach tego dziaania jest take relatywnie niski poziom dowiadczenia wród pracowników LGD w realizacji dziaa tego typu. Sam fakt
koniecznoci zoenia wniosku o przyznanie pomocy nie stanowi przeszkody
w aplikowaniu o rodki, a jedynie mona uzna, e dziaanie to nie byo priorytetem LGD na tym etapie ich dziaalnoci. Biorc pod uwag, e w wielu
przypadkach pracownicy LGD w swej pracy czsto wykorzystuj nieformalne
kanay wymiany dowiadcze (transferu wiedzy), mona przypuszcza, e
w skali kraju realizacja pierwszych projektów wspópracy moe przyczyni si
do zwikszenia liczby realizowanych projektów wspópracy w przyszoci (na
zasadzie naladownictwa).
Polskie LGD pozostaj wci w fazie organizacji swej dziaalnoci w ramach Osi Leader i, co za tym idzie, dziaania ich skupione s na zadaniach
zwizanych z wdraaniem LSR oraz funkcjonowaniem LGD. Na obecnym etapie wdraania Programu wspópraca pomidzy LGD w wielu regionach rozpoczyna si od zawizywania regionalnych sieci LGD, które w duej mierze speniaj funkcje forum wymiany idei oraz dowiadcze (transferu wiedzy), a take realizacji wspólnych przedsiwzi w regionie. Z uwagi na wczesne stadium
realizacji dziaa osi IV, mona zaoy, e wród LGD realizacja projektów
wspópracy, w pierwszym okresie ich dziaalnoci, nie stanowia priorytetu.
Naley wic przypuszcza, e wraz z ugruntowaniem si funkcjonowania LGD
na obszarze objtym dan LSR oraz wzrastajcym dowiadczeniem nabywanym w procesie realizacji pozostaych dziaa osi IV, równie realizacja projektów wspópracy zyska na popularnoci.
431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja”
Dziaanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja” ma na celu zapewni sprawn i efektywn prac lokalnych
grup dziaania wybranych w ramach realizacji Osi IV PROW 2017-2013 oraz
doskonalenie zawodowe osób uczestniczcych w realizacji lokalnych strategii
rozwoju. Dziaanie przyczyni si take do budowania kapitau spoecznego na
wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangaowania spoecznoci lokalnej w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjau obszarów wiejskich.

36

W ramach dziaania, pomoc jest przyznawana LGD na realizacj aktywnoci zgodnie z list kosztów kwalifikowalnych okrelon w odrbnych przepisach.
x
x
x
x
x
x
x

Zakres pomocy dotyczy:
bada nad obszarem objtym LSR;
informowania o obszarze dziaania LGD oraz o LSR;
szkolenia kadr biorcych udzia we wdraaniu LSR;
wydarze o charakterze promocyjnym zwizanych z obszarem dziaania
LGD i LSR;
szkolenia lokalnych liderów;
animowania spoecznoci lokalnych;
kosztów biecych LGD (kosztów administracyjnych zwizanych z dziaalnoci LGD).

Pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy (wnioski skadane wraz
z wnioskiem o wybór LGD do realizacji LSR) odbywa si zgodnie z przepisami rozporzdzenia z dnia 23 maja 2008 r. w oryginalnym brzmieniu (Dz.U.
Nr 103, poz. 660). W myl rozporzdzenia, wniosek o przyznanie pomocy
w ramach dziaania „Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie
umiejtnoci i aktywizacja” skadany by raz w roku, w terminie do dnia 30
wrzenia roku poprzedzajcego rok, na który ma by przyznana pomoc, przy
czym pierwszy wniosek o przyznanie pomocy skadany by wraz z wnioskiem
o wybór LGD do realizacji opracowanej przez ni LSR, zoonym zgodnie
z przepisami w sprawie szczegóowych kryteriów i sposobu wyboru LGD do
realizacji LSR. LGD skadao wniosek o przyznanie wsparcia w ramach tego
dziaania, w samorzdzie województwa, na obszarze którego znajduje si siedziba LGD.
W caym okresie realizacji dziaania planowane jest zrealizowanie 11200
przedsiwzi, liczba uczestników dziaa przeprowadzonych przez LGD ma
wynie 1 milion, a liczba uczestników szkole, którzy zakoczyli szkolenie
z wynikiem pozytywnym – 8200 (wedug wersji PROW 2007-2013
z listopada 2009).
Pierwszy wniosek o przyznanie pomocy w ramach dziaania by skadany
wraz z wnioskiem o wybór lokalnych grup dziaania do realizacji lokalnych strategii rozwoju. Wnioski te mona byo skada, w zalenoci od województwa,
w rónych terminach. Nabór zosta rozpoczty najwczeniej przez samorzdy
województw: lubuskiego i opolskiego (od 3 listopada 2008 r.), najpó niej za
zakoczony zosta w województwie wielkopolskim (12 lutego 2009 r.).
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Drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy (wnioski skadane w dniach
15 wrzenia–15 pa dziernika 2009 r.) odbyway si zgodnie z przepisami rozporzdzenia z dnia 23 maja 2008 r. w brzmieniu zmienionym przez rozporzdzenie z dnia 31 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 1063). W myl zmiany
wniosek o przyznanie pomocy skadany by raz w roku, w terminie od dnia 15
wrzenia do dnia 15 pa dziernika roku poprzedzajcego rok, na który miaa
by przyznana pomoc, przy czym wniosek o przyznanie pomocy na pierwszy
rok realizacji LSR skadany by wraz z wnioskiem o wybór LGD do realizacji
opracowanej przez ni LSR. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatrywany by
w terminie 2 miesicy od dnia jego zoenia, a w przypadku wniosku o przyznanie pomocy na pierwszy rok realizacji LSR – od dnia, w którym zosta dokonany wybór LGD do realizacji opracowanej przez ni LSR.
Zgodnie z istniejcymi w 2009 roku przepisami, umowy przyznania pomocy na funkcjonowanie LGD podpisywane byy co roku, tzn. e co roku
LGD musi zoy wniosek o przyznanie pomocy, a samorzd wojewódzki musi dokona jego weryfikacji. Biorc pod uwag, e z reguy konieczne jest
uzupenianie skadanych wniosków, cay proces trwa ok. 3 miesicy. Ponadto
skadajc wniosek na kolejny rok LGD nie ma jeszcze zakoczonej realizacji
umowy z roku biecego (w innym przypadku powstawaby okres próni finansowej). Powodowao to z jednej strony zachowanie pynnoci finansowej
w LGD, ale z drugiej strony trudnoci w planowaniu i rozliczaniu poszczególnych umów a poza tym nadmiernie angauje zasoby ludzkie w LGD (jednoczenie LGD skada wniosek o przyznanie pomocy na nastpny rok i wnioski
o patno odnonie roku biecego).
W 2010 roku planuje si wprowadzenie kolejnej zmiany, w myl której
nastpi odejcie od corocznego wnioskowania o przyznanie pomocy na rzecz
wnioskowania o przyznanie pomocy na pozostay okres realizacji lokalnej strategii rozwoju, a wic do koca czerwca 2015 r. Nabór wniosków o przyznanie
pomocy na pozostay okres realizacji lokalnej strategii rozwoju byby prowadzony, analogicznie do dotychczasowych, w samorzdach województw w
czwartym kwartale 2010 r. Pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku umoliwioby zawarcie jednej umowy przyznania pomocy obejmujcej pozostay okres
realizacji LSR, w ramach której moliwe bdzie skadanie nie wicej ni 4
wniosków o patno w kadym roku realizacji LSR.
Propozycja wprowadzenia zasady jednorazowego wnioskowania o rodki
w ramach dziaania 431 na pozostay okres programowania jest zmian podan z punktu widzenia beneficjentów i systematycznej realizacji dziaalnoci
w ramach LSR. Wie si przede wszystkim z ograniczeniem nakadów pracy
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na przygotowanie kolejnych wniosków, a take w pewnym stopniu rozwizuje
problem „próni finansowej”. Niemniej naley podkreli, e problem „próni
finansowej” w dziaalnoci LGD spowodowany jest przede wszystkim dugim
okresem rozpatrywania wniosków o patno (procesu weryfikacji w samorzdzie i ewentualnych uzupenie wniosków). W praktyce w okresie oczekiwania
na refundacj kosztów (3 miesiczny okres weryfikacji wniosków o patno,
uzupenienia + formalny czas przelewu rodków ju po decyzji) LGD maj
problemy z utrzymaniem pynnoci finansowej, przez co zmuszone s do zacigania dodatkowych zobowiza na biece funkcjonowanie (z czym wi
si dodatkowe problemy, gdy jako stowarzyszenia – podmioty nieprowadzce
dziaalnoci gospodarczej – maj bardzo ograniczon zdolno kredytow).
Zastosowanie zasady jednorazowego wnioskowania o rodki w ramach
dziaania 431 na cay (w tym wypadku pozostay) okres programowania jest
zasadne oraz ma szans usprawni funkcjonowanie LGD pod wzgldem administracyjnym, a zaliczka w wysokoci 20% pomocy przyznanej na okres 20112015 moe ograniczy trudnoci finansowe LGD.

39

3. Poziom kapitau spoecznego wród osób zaangaowanych w dziaalno
lokalnych grup dziaania
Kapita spoeczny powszechnie definiowany jest jako ogó norm, sieci
wzajemnego zaufania, lojalnoci, poziomych sieci zalenoci w danej grupie/spoecznoci. Oznacza umiejtno wspópracy midzyludzkiej w obrbie
grup i organizacji w celu realizacji wasnych interesów19. Czapiski kapita
spoeczny rozumie jako „sieci spoeczne regulowane normami moralnymi lub
zwyczajem (a nie lub nie tylko formalnymi zasadami prawa), które wi jednostk ze spoeczestwem w sposób umoliwiajcy jej wspódziaanie z innymi dla dobra wspólnego”20. Tak sformuowan definicj przyjto w niniejszym
opracowaniu.
Na potrzeby analizy poziomu kapitau spoecznego w badanej grupie 102
osób aktywnie zaangaowanych w funkcjonowanie LGD, posuono si powszechnie stosowanymi w badaniach tego typu zestawem cech, takich jak zaufanie interpersonalne, dobrowolna (niewymuszona np. charakterem samorzdu
zawodowego) przynaleno do organizacji i penienie w nich funkcji, udzia w
nieprzymusowych zebraniach publicznych i zabieranie na nich gosu, organizowanie takich zebra, dobrowolne dziaania na rzecz spoecznoci lokalnej,
udzia w wyborach parlamentarnych oraz pozytywny stosunek do demokracji,
która tworzy najbardziej sprzyjajce warunki dla rozwoju kapitau spoecznego21. Cechy te stanowi podstaw bada poziomu kapitau spoecznego w rónych orodkach akademickich. Na gruncie polskim kapita spoeczny wedug
przyjtej w niniejszym opracowaniu metodologii, analizuje zespó pod kierunkiem J. Czapiskiego oraz T. Panka w ramach Diagnozy Spoecznej, bada panelowych dotyczcych warunków i jakoci ycia Polaków22.
Podobnym badaniem prowadzonym w skali europejskiej jest European Social Survey (ESS)23, prowadzony, przy udziale innych orodków badawczych,
19

Powszechnie stosowane definicje kapitau spoecznego sformuowali m.in. Putnam, Coleman oraz Fukuyama, przegld definicji i dyskusja patrz m.in.: World Bank, The Initiative on
Defining, Monitoring and Measuring Social Capital. Overview and Program Description,
Washington,
World
Bank,
Social
Development
Department,
1998,
http://poverty.worldbank.org/library/view/4752 [12.10.2009r.].
20
Diagnoza Spoeczna 2009, Czapiski J., Panek T. (red.), Warszawa 2009,
www.diagnoza.com [12.12.2009 r.], s. 271.
21
Zestaw opisanych cech stanowi podstaw konstrukcji wska nika kapitau spoecznego w
badaniach prowadzonych pod kierunkiem J. Czapiskiego, zob. Diagnoza Spoeczna.. op. cit.
22
Tame.
23
Metodologia, kwestionariusze oraz opis badania dostpne s na stronie:
www.europeansocialsurvey.org.
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w angielskim Centre for Comparative Social Surveys, City University. Zakres
stosowanych na potrzeby ESS pyta w kwestionariuszu ankiety pokrywa si ze
stosowanym w Diagnozie spoecznej oraz niniejszym opracowaniu.
Podobny zakres pyta stosowany jest równie przy konstrukcji kwestionariusza ankiety na potrzeby badania „Social Capital Community Survey” prowadzonego przez zespó John F. Kennedy School of Government na Uniwersytecie
Harvarda24, jak równie do analizy poziomu kapitau spoecznego w badaniach
prowadzonych przez Bank wiatowy25.
Za jeden z fundamentów kapitau spoecznego uwaa si poziom zaufania interpersonalnego. W badaniach midzynarodowych Polska od lat plasuje si
wród krajów o najniszym poziomie zaufania. Potwierdzaj to wyniki wród
krajów objtych badaniem European Social Survey26 oraz Diagnozy Spoecznej.
W Polsce z opini, e „wikszoci ludzi mona ufa”, zgadzao si wedug tej
ostatniej zaledwie 10,5 proc. respondentów w 2003 i 2005 r. i 11,5 proc. w 2007
roku, a w ESS w 2004 r. – 11,3 proc., tj. szeciokrotnie mniej ni w Danii i Norwegii, która w ostatnim rankingu jakoci ycia zaja wród 177 pastw pierwsze miejsce27.
Analizujc odpowiedzi badanych czonków LGD, naley podkreli, e niemal poowa charakteryzowaa si wysokim poziomem zaufania interpersonalnego. Biorc pod uwag wycznie analizowan zbiorowo mona dostrzec, e
wielko tego wska nika plasuje grup osób pracujcych czynnie na rzecz spoecznoci lokalnej w ramach LGD na poziomie wyników dla spoeczestw
pastw skandynawskich, tradycyjnie kojarzonych z wyszym, ni w innych krajach Europy, poziomem kapitau spoecznego (rys. 2). Bardziej kompleksowy
obraz poziomu kapitau spoecznego wród czonków tej grupy mona uzyska,
biorc pod uwag cay zestaw cech sucych do konstrukcji syntetycznego
miernika kapitau spoecznego.

24

Zob. S. Iyer, M. Kitson, B. Toh, Social capital, economic growth and regional development. Regional Studies 39(8) 2005, metodologia bada i kwestionariusze dostpne s na stronie: http://www.ropercenter.uconn.edu.
25
Zob. Woolcock, M., Narayan, D. (2000), Social Capital: Implications for Development
Theory, The World Bank Research Observer, 15, 2000, ss. 225-251 oraz S. Beugelsdijk,
Smulders S., Bridging and Bonding Social Capital: Which type is good for economic
growth?, Faculty of Economics, Tilburg University 2004, www.uvt.nl.
26
W 2008 roku w badaniu ESS Polska zostaa sklasyfikowana na przedostatnim (przed Bugari) miejscu wedug poziomu zaufania (zob. Diagnoza Spoeczna 2009).
27
Diagnoza Spoeczna 2007, Czapiski J., Panek T. (red.), Warszawa 2007, s. 258.
www.diagnoza.com [12.12.2009 r.].
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Rysunek 2. Odsetek osób w wieku 18 i wicej lat ufajcych innym ludziom

Dla wszystkich krajów, wczajc Polska ESS 2004, dane pochodz z European Social Survey 2004;
dla Polska ESS 2008 dane pochodz z European Social Survey 2008 (procent wskaza odpowiedzi 710 w skali: 0– you cannot be too careful, 10 – most people can be trusted). Dla Polska DS – dane pochodz z Diagnozy Spoecznej z lat 2005, 2007, 2009; dla Polska LGD – dane z badania wasnego
czonków LGD w 2009 r. [n=102] (dla odpowiedzi: wikszoci ludzi mona ufa, na skali: wikszoci
ludzi mona ufa, ostronoci nigdy za wiele, trudno powiedzie), rednia ESS – wskaza 7-10 dla
wszystkich krajów w badaniu ESS (26% w 2004 i 32% w 2008 r.).

ródo: Diagnoza Spoeczna (2007 i 2009), badanie wasne.

Analiz wska nika poziomu kapitau spoecznego przeprowadzono w czterech etapach. W etapie pierwszym wybrano zestaw pyta, na podstawie których
w dalszej kolejnoci skonstruowany zosta wspóczynnik (kompleksowy) kapitau spoecznego. Wybrane pytania dotyczyy kwestii zwizanych z aktywnoci
obywatelsk (uczestnictwo w wyborach, udzia (aktywny) w zebraniach publicznych), uczestnictwem w organizacjach, stowarzyszeniach, partiach politycznych, komitetach, radach, grupach religijnych, zwizkach lub koach, stosunkiem do demokracji oraz poziomem zaufania do innych ludzi. Zestaw wybranych omiu pyta wraz z kodowaniem odpowiedzi zaprezentowany zosta
w tabeli 1.
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Tabela 1. Pytania wykorzystane do stworzenia miernika kapitau spoecznego
LGD
LP

Pytanie

Odpowiedzi

Kod

1 Czy gosowaa Pani/Pan w ostatnich wyborach do PE w 2009 roku?
Tak
1
Nie
0
2 Czy w ostatnim roku by/a Pani/Pan na jakim zebraniu publicznym (ale nie w miejscu
pracy)?
Tak
1
Nie
0
3 Jeli tak, czy na takim zebraniu zabra/a Pan/i gos w jakiej sprawie?
Tak
1
Nie
0
4 Czy w ostatnim roku bra/a Pan/i udzia w przygotowaniu lub prowadzeniu jakiego
zebrania (poza miejscem pracy)?
Tak
1
Nie
0
5 Które z podanych stwierdze o demokracji jest Pani/Panu najblisze:
demokracja ma przewag nad
1
wszystkimi innymi formami
rzdów
niekiedy rzdy niedemokratyczne mog by lepsze ni rzdy
demokratyczne
z mojego punktu widzenia nie
ma znaczenia, czy rzd jest
demokratyczny, czy niedemokratyczny
demokracja jest z form rzdów
trudno powiedzie

2
3

4

5
6 Czy uwaa Pani/Pan, e mona ufa wikszoci ludzi, czy te sdzi Pan/i, e w postpowaniu z lud mi ostronoci nigdy za wiele?
wikszoci ludzi mona ufa
1
ostronoci nigdy za wiele
2
trudno powiedzie
3
7 Czy (poza LGD) jest Pan/i czonkiem jakich organizacji, stowarzysze, partii politycznych, komitetów, rad, grup religijnych, zwizków lub kó?
Tak, jednej
1
Tak, dwóch
2
Tak, trzech lub wicej
3
Nie
4
8 Jeli tak, to czy peni/a Pan/i kiedykolwiek jakie funkcje w takich organizacjach
Tak
1
Nie
0

ródo: opracowanie wasne na podstawie ankiety: „Badanie czonków LGD”.
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Podobny zestaw pyta stosuje si w badaniach poziomu kapitau spoecznego zarówno w Diagnozie Spoecznej (2009), w opracowaniach bazujcych na
wynikach European Social Survey (Halman, Luijkx 2006), jak i w amerykaskim Social Capital Community Survey.
Na podstawie zaprezentowanego powyej zestawu pyta i kodów odpowiedzi, mona stwierdzi, i cechy wykorzystane do konstrukcji miernika kapitau
spoecznego maj charakter odpowiedzi uporzdkowanych (pytania 5, 6, 7) oraz
binarnych (pozostae pytania), co oznacza, e s to cechy typu jakociowego
(w odrónieniu od mierzalnych cech typu ilociowego). Konstatacja ta warunkuje dobór techniki taksonomicznej wykorzystanej w celu stworzenia miary zagregowanej. Do tego celu wykorzystano technik niemetrycznego skalowania wielowymiarowego.
Skalowanie wielowymiarowe (ang. Multidimensional Scaling, MDS) jest
technik statystyczn, której celem jest wykrycie zmiennych ukrytych, które pozwalaj na wyjanienie podobiestw i rónic pomidzy badanymi obiektami28.
Metoda ta stosowana jest do rzutowania danych z przestrzeni wielowymiarowej
n do przestrzeni niej wymiarowej p ( n > p ).
Rónica podobiestwa pomidzy par obiektów (i,j) oznaczona jest zmienn G ij, która jest elementem macierzy (NxN) rónic podobiestwa (lub niepodobiestwa) D. Celem MDS jest rzutowanie danych w macierz konfiguracji A
o wymiarze (Nxq), przy czym wymiar przestrzeni cech p nie jest znany a priori.
Metoda ta dy do wyznaczenia takiego uoenia punktów w nowym ukadzie
wspórzdnych, aby odlegoci midzy obiektami w nowo utworzonym ukadzie
wspórzdnych byy jak najblisze w sensie podobiestwa. Skalowanie wielowymiarowe mona podzieli na dwa typy: metryczne oraz niemetryczne.
W przypadku techniki niemetrycznego skalowania wielowymiarowego dane wejciowe do oblicze stanowi tzw. macierz niepodobiestw (dissimilarity
matrix):

D

G ij

gdzie G ij jest miar niepodobiestwa pomidzy obiektami i oraz j obliczan jako:
28

Por. N. Solaro, Sensitivity Analysis and Robust Approach in Multidimensional Scaling: An
Evaluation of Customer Satisfaction, Quality Technology & Quantitative Management, Vol.
7, No. 2, pp. 169-184, 2010, oraz Maaten: van der L.J.P., Postma E.O., Herik, van der H.J.:
Dimensionality Reduction: A Comparative Review, Journal of Machine Learning Research 10
(2009) 1-41 http://ict.ewi.tudelft.nl/~lvandermaaten/Publications_files/JMLR_Paper.pdf.
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G ij

§
2·
¨ ¦ ( xik  x jk ) ¸ .
© k
¹

Poniewa dane s symetryczne (odmiennoci i oraz j s takie same, jak
midzy j oraz i), G ij = G ij . Kady obiekt jest identyczny w stosunku do samego
siebie, std: G ij = 0. W zwizku z tym do oblicze wykorzystywana jest jedynie
poowa macierzy (zwykle poniej przektnej).
Z uwagi na fakt, i wartoci G ij nie s typu ilociowego, mona je traktowa jako tzw. pseudoodlegoci. Celem MDS jest przeksztacenie tych danych
w zbiór rzeczywistych odlegoci euklidesowych. Rozwizanie kocowe stanowi konfiguracja punktów w maej liczbie wymiarów (zazwyczaj dwóch albo
trzech), pooonych tak, e odlego midzy punktami odpowiada w jak najwikszym stopniu rónicom (tj. niepodobiestwom) midzy obiektami.
W przypadku niemetrycznych MDS zakada si, i istotne informacje na
temat wzajemnego stosunku obiektów zawiera porzdek odpowiedzi w macierzy, a nie rzeczywiste niepodobiestwa. Dlatego te odlegoci w ostatecznej
konfiguracji powinny, w miar moliwoci, odwzorowywa hierarchi w oryginalnych danych. Celem niemetrycznego algorytmu MDS jest zatem znalezienie
konfiguracji punktów, których odlegoci bd odzwierciedla w sposób najdokadniejszy hierarchi danych wejciowych29.
Doskonale uporzdkowane przeskalowanie danych w odlegoci zazwyczaj
nie jest moliwe. Poszukiwane jest raczej dopasowanie tak dobre, jak to tylko
moliwe. To oznacza przede wszystkim konieczno zbadania szeregu konfiguracji, w których odlegoci midzy punktami bd stopniowo coraz bardziej
zgodne z danymi oryginalnymi.
Najbardziej odpowiedni technik ponownego przeskalowania danych stanowi transformacja przy pomocy nieparametrycznej regresji monotonicznej,
która wie si z obliczeniem nowego zestawu odlegoci, tzw. dopasowanych
odlegoci lub rozbienoci: d ijo .
Niepodobiestwa G ij wykorzystywane s do generowania zbioru dopasowanych
odlegoci dij, których zwizek z niepodobiestwami Gij opisany jest przy pomocy przeksztacenia funkcji monotonicznej f:

29

J. Gramacki, A. Gramacki, Redukcja wymiarowoci oraz wizualizacja danych wielowymiarowych z wykorzystaniem projektu R, XV Konferencja PLOUG, Kocielisko 2009
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d ij | f (G ij ) ,
przy czym funkcja f ma nastpujce wasnoci:

G ij  G kl  f (G ij )  f (G kl ) .
Korelacja rang pomidzy Gij i f Gij) jest wic równa 1, za korelacja rang pomidzy Gij i d ij jest bliska 1.
Najpopularniejszym podejciem do okrelania elementów dij i podstawowych konfiguracji x1, x 2, ..., x p jest proces iteracyjny, znany pod nazw algorytmu Kruskala-Shepparda. Uproszczony schemat algorytmu MDS zawiera
nastpujce elementy:
x

przypisanie punktów do dowolnie wybranych wspórzdnych w przestrzeni
p-wymiarowej (zazwyczaj dwu- lub trójwymiarowej),

x

obliczenie odlegoci euklidesowych pomidzy wszystkimi parami punktów,
w celu utworzenia macierzy korespondencji A,

x

porównanie macierzy A z macierz D w celu oceny tzw. funkcji stresu
(stress function),

x

skorygowanie wspórzdnych kadego punktu w kierunku, który maksymalnie redukuje stres.

Szczegóowy zakres elementów algorytmu MDS obejmuje nastpujce kroki:
Ustalenie macierzy niepodobiestwa D i korespondencji A, rozpoczyna
proces iteracyjny, które sukcesywnie modyfikuje niepodobiestwa i wspórzdne obiektów a do uzyskania odpowiedniego dopasowania. Celem procesu iteracyjnego jest uzyskanie reprezentacji obiektów w przestrzeni p-wymiarowej,
tak aby odlegoci euklidesowe midzy midzy obiektami byy monotonicznie
powizane z pierwotnymi miarami niepodobiestw.
Proces iteracyjny skada si z czterech kroków:
x

Krok 1 (Faza pocztkowa) wybór liczby wymiarów (p) i okrelenie wstpnej konfiguracji i wynikajcych z niej odlegoci d ijo .

x

Krok 2 (Faza niemetryczna) wykorzystanie przeksztacenia regresji monotonicznej w celu powizania d ij( 0) z Gij. Oszacowana regresja tworzy nowy
zestaw niepodobiestw dˆij( 0) , które s powizane monotonicznie. z Gij.
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x

Krok 3 (Faza metryczna) zmiana ukadu przestrzennego w celu uzyskania
nowych odlegoci d ij(1) , które s cile zwizane z rónicami dˆij( 0) wygenerowanymi w kroku 2.

x

Krok 4 (Faza oceny) okrelenie dopasowania odlegoci d ij(1) oraz niepodobiestw dˆij( 0) .
Jeli dopasowanie nie jest wystarczajce, powtarzane s kroki 2 i 3.

Dopasowanie pseudoodlegoci w regresji monotonicznej mona dokona
pod warunkiem sabej bd silnej monotonicznoci. Monotoniczno typu sabego pozwala na dopasowanie nierównych danych do równych lub nierównych
pseudoodlegoci:
dla kadego G ij  G kl od ij d dˆkl
Procedura ta umoliwia maksymaln elastyczno w przeskalowywaniu danych
porzdkowych.
Monotoniczno typu silnego pozwala na dopasowanie nierównych danych tylko poprzez nierówne pseudoodlegoci:
dla kadego G ij  G kl odˆ ij d dˆkl .
Kruskal zdefiniowa funkcj STRESS-u bazujc na rónicach, bdc miar
dopasowania odlegoci:

¦ (G  d
¦G
ij

STRESS

i j

2
ij

^
ij

)2

.

i j

Poprzez minimalizacj funkcji STRESS-u znajdowane s wspórzdne punktów
w przestrzeni konfiguracyjnej.
W opisywanym badaniu, ze wzgldu na charakter analizowanych danych –
dane porzdkowe (ordinal scaling) oraz dane binarne przed rozpoczciem procedury iteracyjnej, konieczne jest przyjcie formuy obliczania macierzy niepodobiestw. Literatura przedmiotu wskazuje na liczne moliwoci w tym zakresie. Opisywane s m.in. podejcia Jaccarda, Mountforda, Raupa-Cricka, dwumianowe, Chao, Morisity, euklidejskie, Manhattan, Braya-Curtisa, Canberra,
Kulczyskiego oraz Horna30. Wad przytoczonych algorytmów jest jednak wy30

Maaten, van der L.J.P., Postma E.O., Herik, van der H.J.: Dimensionality Reduction:
A Comparative Review, Journal of Machine Learning Research 10 (2009) 1-41, G. R. Shi,
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mogu, aby przynajmniej cz analizowanych danych bya typu ilociowego
(metrycznego). Z tego wzgldu najlepsz dokadno obsugi danych o charakterze nominalnym, porzdkowym oraz symetrycznych danych binarnych mona
uzyska dziki zastosowaniu ogólnego wspóczynnika niepodobiestwa Gowera31. Miary niepodobiestwa obliczane s w tym ujciu jako wynik formuy:
G jk 1/ M ¦

xij  xik
max( xi )  min( xi )

gdzie M to liczba kolumn tabeli (z wyczeniem brakujcych danych).
Analizie poddano zbiór 102 kombinacji odpowiedzi na pytania udzielone
przez czonków Lokalnych Grup Dziaania. Naley podkreli, i niektóre
z kombinacji odpowiedzi wystpoway wicej ni jeden raz. Z tego wzgldu,
z uwagi na fakt, i obliczenie macierzy niepodobiestw wymaga ustalenia jednorodnych i niepowtarzalnych wariantów odpowiedzi konieczne stao si usunicie ze zbioru danych redundantnych. Proces ten pozostawi w efekcie 50 pojedynczych i nie powtarzajcych si kombinacji odpowiedzi na zadane pytania.
Dodatkowo ustalono równie dwie kombinacje graniczne. Kombinacja „wzorzec” traktowana jest jako zbiór odpowiedzi odpowiadajcych teoretycznemu,
wzorcowemu rozkadowi cech charakterystycznych dla osób o najwyszym poziomie kapitau spoecznego. Na drugim biegunie znalaza si kombinacja odpowiedzi oznaczona hasem „antywzorzec” – osoby odpowiadajce w ten sposób dysponuj w teorii najmniejszym poziomem kapitau spoecznego. Warianty
odpowiedzi „wzorca” i antywzorca” przedstawia tabela 2:
Tabela 2. Rozkad przyjtych wariantów odpowiedzi dla „wzorca” i antywzorca” poziomu kapitau spocznego
Wyszczególnienie Nr pytania

1
2
3
4
5
6
1
1
1
1
1
1
Kod
Wzorzec
Odpowiedzi
0
0
0
0
4
2
Antywzorzec
Pytania i kody odpowiedzi wedug ukadu, jak w tabeli A2 w aneksie.
ródo: opracowanie wasne na podstawie ankiety: „Badanie czonków LGD”

7
3
4

8
1
0

Multivariate data analysis in palaeoecology and palaeobiogeography - a review. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 1993: 105.
31
I. Borg, P. J.F. Groenen, Modern Multidimensional Scaling: Theory and Applications (Second Edition), Springer, New York, 2005, s. 498-500.
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Zaoeniem analizy bya redukcja liczby odpowiedzi z ankiety do dwóch
lub maksymalnie trzech wymiarów, pozwalajcych na wizualizacj obiektów
w ukadzie wspórzdnych kartezjaskich (dwu- lub trójwymiarowym). Dobór
wymiarów warunkuje poziom obliczonej funkcji STRESS-u (czym niszy, tym
lepsze jest dopasowanie do danych). W przeprowadzonym procesie oblicze
iteracyjnych, przy zaoeniu redukcji macierzy niepodobiestw odpowiedzi do
dwóch lub maksymalnie trzech wymiarów osignito zbieno wyników po
okoo 20 iteracjach. Warto funkcji STRESS w przypadku zaoenia redukcji
do 2 wymiarów wyniós 12,16 i by istotnie niszy od wartoci analogicznej
funkcji przy zaoeniu redukcji do 3 wymiarów (21,72). Oznacza to, i ze statystycznego punktu widzenia lepszym rozwizaniem jest dwuwymiarowe ujcie
zagadnienia. Na podstawie analizy korelacyjnej (w ujciu korelacji rang Spearmana) mona stwierdzi, i wymiar pierwszy jest w przewaajcej czci wynikiem agregacji pyta zwizanych z aktywnoci publiczn respondentów (np.
organizacja i czynne uczestnictwo w zebraniach publicznych, udzia w wyborach), natomiast wymiar 2 obejmuje pogldy i wartoci, jakimi si kieruj (m.in.
przynaleno do organizacji spoecznych i politycznych, stosunek pytanych
osób do ustroju demokratycznego oraz manifestowane przez nich zaufanie do
innych ludzi). Ograniczenie objtoci danych do dwóch wymiarów umoliwia
równie przedstawienie podmiotów w dwuwymiarowym ukadzie wspórzdnych kartezjaskich. Wzorce odpowiedzi w ukadzie wspórzdnych przedstawia rysunek 3.
Naley podkreli, i na powyszym rysunku umieszczone zostay jedynie odwzorowania jednorodnych wariantów odpowiedzi (50). Oznacza to, i pod zaznaczonymi punktami kry si moe wicej ni jeden respondent. Kolorem zielonym zaznaczony zosta punkt w przestrzeni dwuwymiarowej odpowiadajcy
odpowiedziom uznanym za „wzorzec” kapitau spoecznego, za kolorem czerwonym oznaczono zbudowan analogicznie miar „antywzorca”. Warto podkreli centralne pooenie wzorca oraz due skupienie punktów w jego bliskoci
wiadczce o wysokim poziomie kapitau spoecznego w analizowanej grupie
LGD oraz peryferyjn pozycj antywzorca i nieliczne ssiedztwo jego pozycji
(pooenie odpowiedzi blisko 8% respondentów pokrywao si ze wzorcem, natomiast nie odnotowano ani jednego przypadku wyniku zbienego z przyjtym
antywzorcem).
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Rys. 3. Punkty danych na dwuwymiarowym ukadzie wspórzdnych

46

0.4

7
34
21

30
48

0.2

39

32
5
23

wz
28

24

0.0

C oordinate 2

22
26

awz
6

43
18
25

15

31

10
17

41

45

-0.2

2
8
38
13

1
14

-0.4

49
12

16

29

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

Coordinate 1

Kolorem zielonym zaznaczono punkt pooenia wzorca, natomiast czerwonym antywzorca.
ródo: opracowanie wasne na podstawie ankiety: „Badanie czonków LGD”.

W nastpstwie umiejscowienia odpowiedzi w ukadzie dwuwymiarowym
podjto prób stworzenia jednorodnej miary kapitau spoecznego w postaci liniowych odlegoci punktów od wzorca i antywzorca. Odlego ta pozwala
oceni, na ile dany respondent lub grupa respondentów reprezentuje postaw,
która jest wypadkow wska ników definiowanych oraz uywanych podczas
analizy kapitau spoecznego. Do tego celu wykorzystano formu na warto
odlegoci euklidesowej midzy dwoma punktami w przestrzeni, czyli dugoci
odcinka czcego te punkty:
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Na podstawie zastosowanej formuy kady ze 102 respondentów otrzyma
przypisan wielko miary Wzorca i Antywzorca obrazujc intensywno jego
kapitau spoecznego. Obie miary s wielkociami niemianowanymi, z tym e
rosnca odlego od Wzorca wiadczy o malejcym kapitale spoecznym podmiotu, za wysze wartoci Antywzorca wskazuj na polepszanie si wspóczynnika kapitau spoecznego. W celu uatwienia dalszych analiz otrzymanych
miar, zostay one podzielone na przedziay, którym przypisano odpowiednie
wartoci liczbowe. Sposób kodowania miar przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Kodowanie wartoci Wzorca i Antywzorca
Wzorzec
Przedzia

Antywzorzec
Kod

Przedzia

Kod

[0; 0,2]

3

[0; 0,4]

1

(0,2; 0,4]

2

(0,4; 0,8]

2

ponad 0,4

1

ponad 0,8

3

ródo: opracowanie wasne.

W badanej próbie rednia odlego od wzorca wyniosa 0,273, za rednia
odlego od antywzorca 0,694. W przypadku odlegoci od wzorca ponad 41%
próby znalazo si w najbliszej grupie (3), niecae 31% w grupie (2) za najdalej (1) nieco ponad 28%. W odniesieniu do odlegoci od antywzorca proporcje
badanej próby ksztatuj si odmiennie. W grupie najbliszej (1) stwierdzono
niecae 12% podmiotów, grupa (2) obja prawie 2/3 próby – 64%, za grupa 3
liczya okoo jednej czwartej próby (24,5%). Uzyskany rezultat wiadczy o wysokim poziomie wska nika kapitau spoecznego w badanej grupie osób zaangaowanych w dziaalno LGD.
Na kolejnym etapie analizy podjto prób ustalenia determinant poziomu
kapitau spoecznego w grupie LGD. W tym celu wykorzystano zestaw pyta
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z ankiety obejmujcej m.in. miejsce zamieszkania, natenie wizi spoecznych
(mierzone liczb znajomych i przyjació), a take charakterystyki demograficzne tj. wiek, pe i poziom wyksztacenia. Uwzgldniono równie wyraone
przez respondentów subiektywne poczucie szczcia. Peny zestaw wykorzystanych pyta wraz z kluczem transformacji odpowiedzi zawarty jest w tabeli A2
(aneks).
Poniewa zarówno miary odlegoci od wzorca i antywzorca, jak i odpowiedzi w tabeli 4 przeksztacone zostay do postaci porzdkowej moliwe byo
ustalenie statystycznej zalenoci pomidzy nimi. Do tego celu wykorzystano
miary bazujce na tzw. tablicach kontyngencji. Wyniki przeprowadzonych testów zawiera tabela 4.
Tabela 4. Wartoci wspóczynników zalenoci dla analizowanych pyta
Wzorzec

Pytanie*

Chi2
1

p -value
2
p -value
3
p -value
4
p -value
5
p -value
6
p -value
7
p -value

Gamma

Antywzorzec
Chi2

Kappa

Gamma Kappa

16,236

0,424

0,198

2,742

-0,321

-0,003

0,000

0,003

0,000

0,254

0,087

0,947

1,445

0,424

0,038

7,018

-0,321

-0,063

0,485

0,852

0,246

0,030

0,055

0,015

6,163

0,162

-0,045

10,573

-0,206

0,159

0,187

0,271

0,402

0,032

0,313

0,016

7,380

0,108

0,004

3,600

0,060

0,050

0,117

0,422

0,949

0,463

0,723

0,322

18,066

0,254

0,014

12,844

-0,115

0,047

0,006

0,034

0,830

0,046

0,472

0,438

16,004

0,409

0,116

10,008

-0,192

0,000

0,014

0,000

0,013

0,124

0,171

0,995

12,780

0,422

0,078

26,707

0,025

0,019

0,047

0,000

0,174

0,000

0,862

0,706

*Opis pyta zgodnie z podan numeracj znajduje si w tabeli A2, aneks
ródo: opracowanie wasne na podstawie bada ankietowych.

52

Najpopularniejszym testem nieparametrycznym jest tzw. test
statystyki:

2

. Ma on posta

,

która bada zaleno pomidzy dwiema cechami, nie przesdzajc jednak o kierunku tej zalenoci. Na podstawie wyników w tabeli 5 mona zauway, i odlego od wzorca jest istotnie statystycznie powizana ze wska nikami natenia wizi spoecznych respondentów (liczba przyjació i znajomych) oraz ich
wiekiem. Istotnym czynnikiem rónicujcym odlego od wzorca kapitau spoecznego bya równie pe. W odniesieniu do odlegoci od antywzorca istotnym statystycznie czynnikiem rónicujcym odpowiedzi by poziom wyksztacenia ankietowanych osób oraz ich subiektywne poczucie szczcia, a take
liczba znajomych i wiek. Jak wspomniano powyej, test 2 informuje jedynie o
istnieniu istotnie statystycznej zalenoci, nie daje jednak odpowiedzi o jej kierunek. W celu jego ustalenia wykorzystane zostay dwie miary pochodne testu 2
tzw. Gamma Goodmana i Kruskala oraz Kappa Cohena. Obie miary maj zastosowanie do zmiennych typu porzdkowego, róni si zaoeniami oraz interpretacj uzyskanych wartoci. W przypadku miary Gamma wartoci w przedziale [-1; 0) wskazuj na negatywn zaleno badanych cech, wartoci w przedziale (0; 1] wiadcz o dodatniej zalenoci cech, za wartoci zblione do 0 s rezultatem braku stwierdzonej zalenoci. W przypadku miary Kappa literatura
przedmiotu nie daje jasnych wskazówek co do wymiaru cechy. Cz naukowców proponuje nastpujc klasyfikacj: <0 – brak zalenoci, 0-0,2 lekka zaleno, 0,2-0,4 przecitna, 0,4-0,6 powyej redniej, 0,6-0,8 istotna, oraz 0,8-1
idealna. Alternatywnie uznaje si, i wartoci poniej 0,4 wiadcz o sabej zalenoci, midzy 0,4 a 0,75 o stosunkowo silnej, za powyej 0,75 o idealnej.
Naley jednak podkreli, i przyjte przedziay s arbitralne, tak i ogólnie
mona powiedzie, e wysze wartoci kappa wiadcz o bardziej intensywnej
zalenoci miedzy cechami.
Wyniki w tabeli 5 wskazuj, i dodatni wpyw na zmniejszanie si odlegoci od wzorca maj cechy zwizane z liczb przyjació i znajomych (czym wicej, tym bliej wzorca) oraz wiekiem respondentów (czym bardziej zaawansowany wiek, tym wyszy kapita spoeczny). W odniesieniu do antywzorca, wysze wyksztacenie powikszao istotnie statystycznie odlego od tego punktu.
Przeprowadzone badanie potwierdza, e poziom kapitau spoecznego
wród osób czynnie zaangaowanych w dziaalno na rzecz spoecznoci w ramach Lokalnych Grup Dziaania mona okreli jako wysoki. Tym samym po-
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wstae LGD s zdolne do akumulacji kapitau spoecznego na poziomie lokalnym, skupiajc ludzi aktywnie dziaajcych na rzecz wasnej spoecznoci. Potwierdza to przyjt tez, e dziaania osi IV przyczyniaj si do budowania kapitau spoecznego na obszarach wiejskich. W wymiarze indywidualnym poziom kapitau spoecznego determinowany jest przez jako wizi spoecznych
respondentów, charakteryzowan przez liczb osób uwaanych za znajomych
i przyjació, oraz wiek badanych, natomiast w maym stopniu przez fakt dugotrwaego zamieszkania na danym terenie. Oznacza to, e na poziom kapitau
spoecznego nie wpywa fakt migracji, czy te przywizania do miejsca zamieszkania. Tym samym mona uzna, e zasoby kapitau spoecznego s zdolne
do migracji, a on sam zaley w gównej mierze od cech spoecznodemograficznych analizowanej grupy.

Podsumowanie
Dowiadczenia krajów Unii Europejskiej podczas realizacji programu Leader wskazuj na potrzeb opracowania jasnych przepisów prowadzcych do
wzrostu znaczenia partnerów spoecznych i prywatnych w procesie programowania oraz realizacji polityki spójnoci na poziomie regionalnym. Leader traktowany dotychczas jako „laboratorium” rozwoju obszarów wiejskich32, pozwoli
na jednoznaczne wnioski, e polityk rozwoju obszarów wiejskich najskuteczniej mona realizowa poprzez wspódziaanie aktorów w ramach partnerstwa
trójsektorowego w oparciu o definicj celów czstkowych oraz ich realizacj na
poziomie lokalnym. Próba przeoenia filozofii Leadera na poziom regionalny
powinna stanowi podstaw przyszego rozwoju gospodarczego Unii, przy zagwarantowaniu waciwych proporcji pomidzy konkurencyjnoci a spójnoci
europejskich regionów. Majc na uwadze, e kolejne rozszerzenia Unii o kraje
Europy rodkowo-Wschodniej pogbiy rónice pomidzy regionami Wspólnoty, naley uzna, e trway rozwój terytorium UE moe by realizowany tylko
na poziomie regionalnym dajcym lokalnym aktorom, w poszczególnych pastwach czonkowskich, moliwo okrelenia proporcji pomidzy nakadami na
inwestycje podnoszce konkurencyjno danego terenu. Dla jednych regionów
taki cel moe oznacza wzrost nakadów na badania i innowacje, dla innych inwestycje w infrastruktur spoeczn i techniczn przyczyniajc si do poprawy
spójnoci terytorialnej na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. Jednym
32

Ch. Ray, The dialectic of local development: the case of EU Leader 1 rural development
programme, University of Newcastle Upon Tyne Centre for Rural Economy Working Paper
Series, No 23/1996
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z elementów tej spójnoci jest poprawa sieci komunikacyjnych czcych obszary wiejskie z aglomeracjami miejskimi w celu umoliwienia mieszkacom wsi
dostpu do rynku pracy bez potrzeby zmiany miejsca zamieszkania. Z jednej
strony przyczynia si to do zahamowania tendencji do wyludniania si wsi, stanowi szans na wykorzystanie potencjau zasobów ludzkich wsi w rozwoju
miast, bdcych orodkami wzrostu, z drugiej za moe to zaowocowa rozbudow infrastruktury handlowo-usugowej na potrzeby mieszkaców obszarów
wiejskich.
Analiza zaoe programowych oraz stanu realizacji dziaa osi IV pozwala
na generaln konkluzj, e jej oddolne podejcie z kompetencjami decyzyjnymi
po stronie lokalnych grup dziaania w sprawie opracowywania i wdraania lokalnych strategii rozwoju, wielosektorowe projektowanie i wdraanie strategii
oparte na interakcji pomidzy uczestnikami i projektami z rónych sektorów gospodarki lokalnej pozwala na efektywn realizacj celów rozwoju lokalnego
w oparciu o bardziej dokadn diagnoz lokalnych potrzeb i moliwoci. Przykadem s bardzo wyra ne reakcje LGD w przypadku realizacji dziaania „Mae
projekty” oraz reakcja LGD na pojawiajce si bariery. Mona uzna, e LGD
ju teraz próbuj wypracowa drogi jak najskuteczniejszej realizacji dziaa osi
IV przy jak najdalej moliwym uproszczeniu zasad wnioskowania. Tym samym
pozwalaj wypracowa nowe rozwizania w trakcie realizacji PROW i przyczyniaj si do wspierania procesu budowania kapitau spoecznego na wsi poprzez
partycypacj spoeczn w rozwoju danego obszaru.
Dzieje si tak, poniewa równie osoby zaangaowane w dziaalno LGD
charakteryzuje wysoki poziom kapitau spoecznego, o czym wiadczy, i w badanej próbie rednia odlego od wzorca wyniosa 0,273, za rednia odlego
od antywzorca 0,694.
Warto zastanowi si nad wykorzystaniem potencjau, jaki tworz mieszkacy wsi, lokalni przedsibiorcy i wadze samorzdowe zaangaowane
w dziaalno Lokalnych Grup Dziaania do realizacji celów innych Programów (np. regionalnych), zwaszcza dotyczcych inwestycji w infrastruktur
spoeczn, przeciwdziaania bezrobociu, podnoszenia poziomu edukacji na terenach wiejskich.
Rozwój obszarów wiejskich w przyszoci powinien uwzgldnia rol, jak
tereny te peni w rozwoju caego regionu i odbywa si w powizaniu z rozwojem aglomeracji miejskich. Wzmocnienie procesu integracji spoecznogospodarczej terenów wiejskich i zurbanizowanych pozwalajcej na swobodny
przepyw ludnoci oraz wspieranie rozwoju gospodarki lokalnej przez rozwój
pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej moe stanowi podstaw budowy konkurencyjnej gospodarki Wspólnoty. Jednoczenie naley mie na uwadze, e
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Unia Europejska skupia 27 krajów rónicych si od siebie pod wzgldem szans
i barier rozwoju, równoczenie silnie zrónicowanych wewntrznie. Decentralizacja planowania i zarzdzania polityk rozwoju regionów umoliwi lepsz
identyfikacj problemów, opracowanie strategii rozwoju i realizacj dziaa,
jednoczenie wzmacniajc w spoecznoci lokalnej poczucie odpowiedzialnoci
za przyszo obszaru, na którym yje.
Ze wzgldu na due zrónicowanie w poziomie rozwoju, profilu gospodarczym (np. tereny rolnicze, przemysowe, turystyczne) regionów w UE, integracja celów obydwu polityk w odniesieniu do wspierania rozwoju obszarów
wiejskich musi uwzgldnia, obok celów horyzontalnych, specyficzne wyzwania i potrzeby poszczególnych terenów. Wymaga to pooenia nacisku na oddolny charakter programowania i decentralizacj zarzdzania funduszami.
W ramach wspólnej polityki rolnej znakomitym przykadem dziaa zdecentralizowanych jest program Leader. Dowiadczenia krajów unijnej pitnastki w realizacji dziaa w ramach tego instrumentu, pozwalaj na jednoznaczne postawienie wniosku, e skuteczno realizacji dziaa wspierajcych
rozwój obszarów wiejskich jest tym wiksza, im bardziej lokalnie definiowane
s cele, a w ich realizacj zaangaowani czonkowie spoecznoci i lokalnie
dziaajce podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarzdowe. Widoczne
staje si to take w Polsce, gdzie lokalne grupy dziaania zyskuj na znaczeniu
jako wane podmioty zaangaowane w rozwój lokalny. Pynie z tego wniosek,
e w przyszoci powinno si dy do coraz gbszej decentralizacji procesu
programowania, planowania i realizacji celów rozwoju obszarów wiejskich.
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ANEKS

Tabela A1. Odlegoci od wzorca i antywzorca wska ników skadowych indeksu kapitau spoecznego w poszczególnych odpowiedziach respondentów
LP*
1
2
wz
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
34
38
39
41
43
45
46
48
49
awz

Wymiar Wymiar
1
2
-0,0822 -0,2541
0,0201 -0,1451
0,0373
0,1048
0,0455
0,1471
0,2537
0,0400
-0,1515
0,4590
-0,1522 -0,1696
0,5581 -0,0757
0,2255 -0,3667
-0,3827 -0,2520
-0,0557 -0,3024
0,0645 -0,0277
0,0992 -0,3704
0,0315 -0,1033
-0,0321 -0,0095
0,3193
0,3419
-0,0777
0,1053
0,2348
0,1073
-0,0898
0,0541
-0,3286 -0,0724
-0,5545
0,0620
0,1397
0,0547
0,0176 -0,5400
-0,0745
0,3294
-0,0519 -0,0737
-0,3097
0,1673
-0,4142
0,3925
0,5129 -0,1941
-0,1967
0,2386
-0,1768 -0,1069
-0,1883
0,0064
-0,4670 -0,1239
0,2491
0,5259
0,2830
0,2821
0,0621 -0,3341
0,6320
0,1032

Odlego Odlego od
WZ nr
AWZ nr
Zgodno pomidzy
od WZ**
AWZ***
przedziau przedziau
odpowiedziami
0,3782
0,7986
2
2 1=27=51=76
0,2504
0,6603
2
2 2=11=19=60=82=89=101
0,0000
0,5948
1
2 3=4=42=44=52=54=66=68
0,0431
0,5881
1
2 5=9=20=33=53=56=90=97
0,2259
0,3836
2
1 6=59
0,4014
0,8606
3
3 7=55
0,3334
0,8303
2
3 8=57
0,5512
0,1935
3
1 10=58
0,5076
0,6213
3
2 12=87
0,5511
1,0751
3
3 13=88
0,4177
0,7984
3
2 14=81
0,1352
0,5824
1
2 15=35=86=91
0,4792
0,7129
3
2 16=84
0,2082
0,6350
2
2 17=85
0,1337
0,6736
1
2 18=40=50=69=83=96
0,3685
0,3934
2
1 21=72
0,1150
0,7097
1
2 22=75
0,1975
0,3973
1
1 23=71
0,1368
0,7235
1
2 24=36=37=47=65=74=98=99
0,4065
0,9766
3
3 25=73
0,5933
1,1872
3
3 26=77
0,1140
0,4947
1
2 28=78
0,6451
0,8896
3
3 29=80=102
0,2509
0,7418
2
2 30=79
0,1995
0,7065
1
2 31=95
0,3526
0,9439
2
3 32=93
0,5354
1,0855
3
3 34=94
0,5617
0,3202
3
1 38=100
0,2696
0,8398
2
3 39=92
0,3011
0,8357
2
3 41=62
0,2461
0,8260
2
3 43=63
0,5537
1,1223
3
3 45=61
0,4714
0,5703
3
2 46=67
0,3031
0,3922
2
1 48=64
0,4396
0,7184
3
2 49=70
0,5948
0,0000
3
1 BRAK

* nr respondenta (wielko próby n=102), **Wz – Wzorzec (przyjte odpowiedzi wzorcowe),
***AWZ – Antywzorzec (odpowiedzi negatywne),
ródo: obliczenia wasne
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Tabela A2. Pytania wykorzystane do ustalenia determinant miernika kapitau
spoecznego LGD
LP

Pytanie
1 Pe

Odpowiedzi

Kod

Kobieta
1
Mczyzna
2
2 Wyksztacenie
Wysze
1
rednie
2
3 Biorc pod uwag wszystko razem, jak oceniaaby/oceniby Pan/i swoje ycie w
ostatnim okresie. Czy jest Pan/i:
Bardzo szczliwa/y
1
Dosy szczliwa/y
2
Niezbyt szczliwa/y
3
Nieszczliwa
4
4 Czy miejscowo w której Pan/i mieszka/a gdy mia/a Pani/i 14 lat:
jest t sam, w której
1
mieszkam obecnie
ley nie dalej ni 20 km
2
ley dalej ni 20 km od
3
mojego obecnego miejsca
zamieszkania
5 Ile osób zalicza pan/i do swoich przyjació
[0; 5]
1
(5; 10]
2
(10; 20]
3
ponad 20
4
6 Ile osób zalicza pan/i do swoich znajomych
[0; 20]
1
(20; 40]
2
(40; 60]
3
ponad 60
4
7 W jakim jest Pan/i wieku:
[0; 30]
1
(30; 40]
2
(40; 50]
3
ponad 50
4
ródo: Opracowanie wasne
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Tabela A3. Korelacja Kendalla przyjtych wymiarów oraz pyta
Dim1
-0,175
-0,003
-0,018

p4
p7
p8
p9
p10
p14
p15
p16

Dim2
-0,161
-0,368
-0,086
-0,178
0,336
0,393
-0,204

0,296
0,123
0,630
-0,330
0,279

-0,623

Wyró niono wartoci istotne statystycznie.
ródo: Obliczenia wasne.

Tabela A4. Statystyka Cohena dla przyjtych wymiarów oraz pyta
Dim1

Dim2

p3

-0,1840
-0,0024

0,1950
0,0267

p5

-0,2430

0,0371

p11

-0,1490

-0,0507

plec

0,0790

-0,0306

wiek

-0,1180

0,0187

wyksztalcenie

0,0321

0,0483

p2

Wyró niono wartoci istotne statystycznie.
ródo: Obliczenia wasne.

Tabela A5. Charakterystyka lokalnych grup dziaania wedug podstawowych
wska ników
Ogóem
ubiegajcych si o
wybór

Liczba
Liczba
Wyszczególnienie wybranych odrzucoLGD
nych LGD

Rodzaj
LGD

Razem

Liczba
ludnoci
Liczba
Obszar
na obszagmin
Budet LSR
objty LSR
rach objobjtych (ogóem, w z)
(ogóem,
tych LSR
LSR
w km2)
(ogóem,
w tys.)

Istniejce

122

3

125

123 717,25

6 949,78

881

1 052 631 449,29

Nowoutworzone

216

3

219

155 699,25

10 028,74

1 140

1 549 077 141,66

338

6

344

279 416,50

16 978,52

2 021

2 601 708 590,95

Dane na dzie 31.12.2009; ródo danych: ARiMR.
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Tabela A6. Stan realizacji dziaa w ramach Osi IV na koniec 2009 roku
O/ Dziaanie

Zoone
wnioski
(szt.)

Wdraanie lokalnych
strategii rozwoju
Wdraanie projektów
wspópracy
Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania,
nabywanie umiejtnoci
i aktywizacja
O IV LEADER ogóem
Dane na dzie 31.12.2009;
ródo: ARiMR.

Zawarte umowy / wydane decyzje
Kwota (z)
Liczba
Ogóem
EFRROW

690

0

0,00

0,00

4

0

0,00

0,00

681

335

58 345 219,47

46 676 175,50

1 375

335

58 345 219,47

46 676 175,5

Tabela A7. Liczba zada wedug zakresu wnioskowanej pomocy w dziaaniu
„Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja”
Zakres pomocy

Liczba zada
wg rodzaju LGD
Istniejce
Nowo utworzone

Badania nad obszarem objtym LSR
Informowanie o obszarze
dziaania LGD oraz o LSR
Szkolenia kadr biorcych udzia we
wdraaniu LSR
Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów
Dziaanie ogóem
Kwota przyznanych rodków (z)

73

151

224

554

783

1 337

384

695

1 079

732

1 095

1 827

1 743

2 724

4 467

24 383 633,42

Dane na dzie 31.12.2009;
ródo: ARiMR.
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Razem

33 961 586,05 58 345 219,47

Tabela A8. Zestawienie prognozowanych wartoci patnoci na rzecz beneficjentów dziaa osi IV w 2010 r.
ródo finansowania
Nazwa dziaania
Wdraanie lokalnych strategii
rozwoju
Wdraanie projektów wspópracy
Funkcjonowanie lokalnej grupy
dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja
O IV LEADER ogóem

Ogóem

EFRROW

Krajowe rodki
publiczne

330 275 457,89

279 788 067,64

50 487 390,25

8 695 501,12

6 874 382,67

1 821 118,45

115 459 669,67

94 968 788,75

20 490 880,92

454 430 628,68

381 631 239,06

72 799 389,62

Dane na dzie 31.12.2009; ródo danych: ARiMR.
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