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WK AD PROGRAMU AKTYWIZACJI OBSZARÓW
WIEJSKICH W KSZTA TOWANIE ZRÓWNOWA!ONEGO
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2002–2005
Lech Taracha
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Streszczenie. Celem niniejszego opracowania jest dokonanie oceny wyników realizowanego w województwie zachodniopomorskim w latach 2002–2005 Programu Aktywizacji
Obszarów Wiejskich. Program, jako instrument polityki pa stwa mia! do spe!nienia trzy
g!ówne cele: zwi"kszenie pozarolniczego zatrudnienia na obszarach wiejskich, wsparcie
procesu wzmacniania samorz#dów szczebla lokalnego i regionalnego oraz rozwoju regionalnego, pomoc w budowie zaplecza instytucjonalnego niezb"dnego do uzyskania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy Unii Europejskiej. Realizacja PAOW nie zmieni!a diametralnie obrazu polskiej wsi (bud$et Programu wynosi!, !#cznie ze %rodkami krajowymi
297,9 mln euro). Finansowy wymiar Programu w stosunku do skali potrzeb wyst"puj#cych
na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego by! relatywnie niewielki.
S"owa kluczowe: zrównowa$ony rozwój obszarów wiejskich, przedakcesyjne programy
pomocowe, województwo zachodniopomorskie, PAOW

WST#P
Sytuacj" na polskiej wsi mo$na przedstawia& w ró$norodny sposób, lecz jak do tej
pory, niezmiennym, g!ównym jej wyznacznikiem jest stan zatrudnienia mieszka ców
wsi. W pa'dzierniku 2002 roku (kiedy to w województwie zachodniopomorskim rozpocz"to realizacj" Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – PAOW) liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urz"dach pracy wynosi!a 3.108,1 tys. osób, co stanowi!o
17,5% aktywnej zawodowo ludno%ci. W%ród województw o najwy$szej stopie bezrobocia znajdowa!o si" województwo zachodniopomorskie, które ze wska'nikiem 25,5%
bezrobocia zajmowa!o w tej niechlubnej statystyce drugie miejsce za województwem
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warmi sko-mazurskim (28,1%). W obu tych województwach odnotowano te$ najwy$sz#
stop" nap!ywu bezrobotnych do urz"dów pracy (po 2%). Bez prawa do zasi!ku pozostawa!o 2.588,8 tys. osób, tj. 83,3% ogó!u zarejestrowanych bezrobotnych. Mieszka cy wsi
stanowili w tej grupie 41,6% osób [Miesi"czna… 2002].
Tak trudna sytuacja ludno%ci, szczególnie zamieszka!ej na terenach wiejskich,
wynika!a z bardzo niekorzystnego ukszta!towania si" warunków makroekonomicznych
kraju. Niska aktywno%& spo!eczno-zawodowa, szczególnie osób zamieszka!ych na terenach po zlikwidowanych w latach 90-tych PGR-ach, wynika!a m.in. z braku mo$liwo%ci
przekwaliÞkowania si" przez bezrobotnych, %rodków Þnansowych na uruchomienie
w!asnej dzia!alno%ci gospodarczej, braku %rodków Þnansowych na rozwi#zywanie problemów bezrobocia na wsi przez samorz#dy lokalne, niedostatecznej wiedzy i umiej"tno%ci
w rozwi#zywaniu przedmiotowych problemów.
W tych z!o$onych warunkach Rz#d Rzeczypospolitej Polskiej podj#!, w porozumieniu
z Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bankiem )wiatowym), decyzj" o uruchomieniu Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, wspieraj#cego szeroko rozumiany rozwój gospodarczy terenów wiejskich oraz wpisuj#cego si" w )redniookresow# strategi" rozwoju
obszarów wiejskich i rolnictwa a tak$e Spójn# polityk" strukturaln# rozwoju obszarów
wiejskich i rolnictwa. Wynikiem tego porozumienia by!o podpisanie Umowy Kredytowej
na wspó!Þnansowanie przez Bank )wiatowy programu PAOW.
Obok programu SAPARD by! to drugi z du$ych programów, jaki mia! wesprze&
restrukturyzacj" obszarów wiejskich w Polsce. Zgodnie z ustaleniami pomi"dzy Rz#dem
RP oraz Bankiem )wiatowym, PAOW skierowany by! do mieszka ców obszarów
wiejskich, tzn. gmin wiejskich, gmin wiejsko-miejskich, gmin miejskich i powiatów
z wy!#czeniem miast o liczbie ludno%ci powy$ej 15.000 mieszka ców. Decyzje odno%nie
wyboru beneÞcjentów by!y podejmowane przez Regionalne Komitety Steruj#ce
w województwach lub Zespo!y Programowe w ministerstwach, z uwzgl"dnieniem zapisów Instrukcji Operacyjnej Programu lub zasad szczegó!owych opracowanych w ramach programu.
W województwie zachodniopomorskim Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich
by! realizowany na podstawie zawartego w dniu 12 pa'dziernika 2000 r. w Warszawie
Porozumienia mi"dzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Województwem Zachodniopomorskim1.
Program, jako instrument polityki pa stwa mia! do spe!nienia trzy g!ówne cele:
• zwi"kszenie pozarolniczego zatrudnienia na obszarach wiejskich,
• wsparcie procesu wzmacniania samorz#dów szczebla lokalnego i regionalnego oraz
rozwoju regionalnego,

1
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) by! realizowany w Polsce w oparciu o umow" kredytow# nr 7013-0 POL, podpisan# 25 lipca 2000 r. mi"dzy Rzeczpospolit# Polsk# a Mi"dzynarodowym Bankiem
Odbudowy i Rozwoju (zwanym Bankiem )wiatowym). Zasady wdra$ania programu w Województwie Zachodniopomorskim regulowa!o Porozumienie mi"dzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Województwem
Zachodniopomorskim zawarte 12 pa'dziernika 2000 r. Do powy$szego porozumienia podpisane zosta!y: Aneks
nr 1 z dnia 10.12.2004 r., Aneks nr 2 z dnia 26 kwietnia 2004 r. oraz Aneks nr 3 z dnia 9 marca 2005 r. Aneksy
dotyczy!y zmian warto%ci %rodków Þnansowych przeznaczonych na realizacj" Programu oraz terminu jego
zako czenia.
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• pomoc w budowie zaplecza instytucjonalnego niezb"dnego do uzyskania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy Unii Europejskiej.
Przedstawione cele by!y zbie$ne z zapisami zawartymi w strategicznych dokumentach województwa zachodniopomorskiego: Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015 oraz Strategii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2002–2015. Ich osi#gni"cie mia!o przybli$y& realizacj" ogólnego celu, jakim jest zrównowa$ony rozwój regionalny.
Osi#gni"ciu za!o$onego celu ko cowego, jakim jest poprawa warunków i jako%ci
$ycia mieszka ców wsi, poprzez stymulowanie powstawania nowych pozarolniczych
miejsc pracy, pobudzenie przedsi"biorczo%ci, aktywno%ci spo!ecznej, zwi"kszania szans
edukacyjnych i konkurencyjno%ci mieszka ców wsi na rynku pracy, rozwój infrastruktury wiejskiej, s!u$y& mia!y ni$ej wymienione komponenty Programu:
1. komponent A – mikrokredyty,
2. komponent B – aktywizacja zasobów ludzkich,
3. komponent C – infrastruktura.
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie oceny osi#gni"tych w województwie zachodniopomorskim wyników Programu z pozycji jednej z osób nadzoruj#cych
w Urz"dzie Marsza!kowskim wdra$anie jego komponentów. *ród!em danych wykorzystanych przy ocenie osi#gni"tych rezultatów Programu by!y badania ankietowe, przeprowadzone w oparciu o uzgodnione z MRiRW formularze-ankiety, którymi obj"to 100%
beneÞcjentów Programu2.
SYNTETYCZNE WYNIKI PROGRAMU PAOW W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM
Wk!ad Programu PAOW w kszta!towanie zrównowa$onego rozwoju obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego ilustruj# przedstawione ni$ej, na tle za!o$onych celów poszczególnych komponentów Programu, jego syntetyczne wyniki.
Komponent A: Mikrokredyty
Celem komponentu by!o wsparcie mieszka ców obszarów wiejskich w tworzeniu
w!asnych, ma!ych przedsi"biorstw i zmniejszenie dzi"ki temu wyst"puj#cego na tych
terenach bezrobocia. W ramach Komponentu A Þnansowane by!y:
• mikrokredyty do kwoty 5.000 USD (przy czym 25% warto%ci kredytu musia!o by&
Þnansowane przez beneÞcjenta z mo$liwej do uzyskania na preferencyjnych warunkach, w bankach obs!uguj#cych program, po$yczki) z przeznaczeniem na nowe i ju$
dzia!aj#ce mikroprzedsi"biorstwa,
• jednorazowe granty (dotacje bezzwrotne, uzupe!niaj#ce mikrokredyty, na refundacj"
kosztów zakupu %rodków trwa!ych w maksymalnej wysoko%ci 3600 PLN) dla kredytobiorców,
2

Badania ankietowe, obejmuj#ce 100% beneÞcjentów Programu, zosta!y przeprowadzone po zako czeniu Programu przez Wojewódzkie Biuro Wdra$ania Programu Urz"du Marsza!kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
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• koszty operacyjne i koszty wsparcia technicznego ponoszone przez organizacje pozarz#dowe lub instytucje Þnansowe, wdra$aj#ce komponent.
Zainteresowanie t# form# wsparcia by!o bardzo du$e, o czym %wiadczy& mo$e m.in.
fakt pe!nego wykorzystania %rodków przeznaczonych na wyp!at" po$yczek oraz warto%& wniosków z!o$onych przez beneÞcjentów, przekraczaj#ca wielko%& %rodków Þnansowych przeznaczonych na realizacj" tego komponentu. W okresie wdra$anie PAOW
w województwie zachodniopomorskim beneÞcjenci z!o$yli 709 wniosków na mikropo$yczki, na podstawie których udzielono 610 po$yczek na kwot" 9.444.600 PLN. )rednia wysoko%& po$yczki wynios!a 15.483 PLN. W trakcie realizacji programu wyp!acone
zosta!y 302 dotacje z tytu!u refundacji kosztów zakupu %rodków trwa!ych do prowadzonej przez beneÞcjentów dzia!alno%ci gospodarczej, na !#czn# kwot" 1.074.735,91 PLN3.
BeneÞcjentem jednorazowej dotacji móg! zosta& po$yczkobiorca PAOW, który swoj#
dzia!alno%& prowadzi! nie d!u$ej ni$ 12 miesi"cy. Po$yczki mog!y by& przeznaczone na
rozpocz"cie lub kontynuacj" pozarolniczej dzia!alno%ci gospodarczej oraz na rozpocz"cie lub kontynuacj" niektórych dzia!ów specjalnych produkcji rolnej oraz dzia!alno%&
agroturystyczn#. Zamierzenie twórców programu, polegaj#ce na wsparciu Þnansowym
w pierwszej kolejno%ci mikroprzedsi"biorczo%ci na terenach wiejskich, nie zosta!o w pe!ni osi#gni"te. )wiadczy& o tym mo$e fakt, i$ z 610 osób, które otrzyma!y mikropo$yczki
zaledwie 31% pochodzi!o z terenów wiejskich, pozosta!e za% 69% beneÞcjentów stanowili mieszka cy ma!ych miasteczek (do 20.000 mieszka ców). Najwi"cej, bo a$ 47%
%rodków alokowane by!o w handel, w us!ugi – 40%, w produkcj" – 11%, w agroturystyk"
zaledwie 2%. Pobudzanie przedsi"biorczo%ci przy pomocy nawet tak wa$nego instrumentu Þnansowego okaza!o si" w przedstawionych okoliczno%ciach nie wystarczaj#ce.
Wydaje si", $e przedsi"biorczo%& to cecha, której ludzie $yj#cy na terenach wiejskich, na
których niegdy% dzia!a!y PGR-y, nie maj# wykszta!conej w po$#danym stopniu. Nieco
optymizmu niesie ze sob# fakt, i$ w strukturze wiekowej beneÞcjentów przewa$ali ludzie
m!odzi (25–35 lat) i w wieku dojrza!ym (36–45 lat), stanowi#cy odpowiednio: 30% i 29%
ogó!u po$yczkobiorców.
Komponent B: Aktywizacja zasobów ludzkich
Komponent B zosta! podzielony na trzy podkomponenty:

• Podkomponent B-1: PrzekwaliÞkowania i reorientacja
• Podkomponent B-2: Edukacja
• Podkomponent B-3: Budowanie potencja!u instytucjonalnego administracji lokalnej
i regionalnej
Celem podkomponentu B-1 by!o przede wszystkim Þnansowanie instrumentów zapewniaj#cych aktywizacj" ludno%ci wiejskiej i pomoc w znalezieniu przez ni# zatrudnienia. Do instrumentów tych nale$a!y: po%rednictwo i poradnictwo zawodowe, informacja
o rynku pracy, us!ugi w zakresie przekwaliÞkowania, szkolenia z zakresu prowadzenia
w!asnej dzia!alno%ci gospodarczej, wsparcie Þnansowe okresowego zatrudnienia organizowanego przez gmin", inkubatory i centra przedsi"biorczo%ci.
3

Dane statystyczne z realizacji PAOW w województwie zachodniopomorskim przytoczone w niniejszym artykule: zob. Raport zamkni"cia realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Województwie Zachodniopomorskim, Szczecin, czerwiec 2005, www.wbwp.szczecin.pl

Acta Sci. Pol.

Wk ad programu aktywizacji obszarów wiejskich...

125

Realizacj" zada obj"tych Podkomponentem B 1 – Program przekwaliÞkowa /reorientacji Zarz#d Województwa Zachodniopomorskiego powierzy! Wojewódzkiemu Urz"dowi
Pracy w Szczecinie. WUP ponosi! odpowiedzialno%& za wybór w drodze konkursu, najlepszych us!ugodawców przewidzianych w tym segmencie Programu us!ug, ich zlecanie,
monitorowanie i ocen" wykonania. Syntetyczne zestawienie danych dotycz#cych instrumentów wykorzystanych w programie oraz alokacji %rodków zawiera tabela 1.
Tabela 1. Syntetyczne dane nt. instrumentów, beneÞcjentów i alokacji %rodków Þnansowych
Programu
Table 1. Empirical data by Programme Measures, Programme Appropriations, Programme Payee,
Funds Allocation

Lp.

Kategorie us!ug/
Service Category

Liczba
beneÞcjentów/Number
of bneÞciaries

Struktura
%-wa beneÞcjentów us!./
%structure
of beneÞciaries’ services

Warto%&
umów/
Value of agreements

Struktura %
wyk. %rodków/
%structure
of used
means

1

Us!ugi zwi#zane z zatrudnieniem/
/Employment Services

2 354

42,13

734 834,65

4,92

2

Us!ugi w zakresie szkole / Professional Training Services

1 247

22,32

5 709 678,94

38,22

895

16,02

4 765 040,12

31,90

1 060

18,97

1 068 537,35

7,15

3
4

Us!ugi w zakresie okresowego
zatrudnienia/ Seasonal Employment Services
Centra wspierania przedsi"biorcz./ Entrepreneurship Center

5

Inkubatory przedsi"biorczo%ci/
/Productivity Center

32

0,57

1 360 905,08

9,11

6

Planowanie rozwoju lokalnego/
/Region development planning

0

0

1 298 405,14

8,69

5 588

100

14 937 401,28

100

RAZEM

*ród!o: Obliczenia w!asne na podstawie danych [Raport… 2005].
Source: Author’s calculation based on data of [Raport… 2005].

W realizowanym przez WUP komponencie Programu, w latach 2001–2004 us!ugami
obj"tych zosta!o 5.588 beneÞcjentów. Najwi"kszym zainteresowaniem w%ród beneÞcjentów cieszy!y si" us!ugi zwi#zane z zatrudnieniem (skorzysta!o z nich 42,13% ogó!u beneÞcjentów), które zaabsorbowa!y 4,92% %rodków Þnansowych wykorzystanych w omawianym podkomponencie programu oraz us!ugi szkoleniowe, którymi obj"to 1247 osób
uczestnicz#cych w programie (22,32% ogó!u beneÞcjentów). Na us!ugi szkoleniowe
oraz okresowe zatrudnienie, z którego skorzysta!o 16,02% beneÞcjentów, wydano !#cznie ponad 70% alokowanych %rodków Þnansowych. Relatywnie niskim zainteresowaniem cieszy!y si" inkubatory przedsi"biorczo%ci (utworzono dwa inkubatory – w S!awnie
i Bia!ogardzie). Zdecydowanie wi"ksze zainteresowanie (18,97% ogó!u beneÞcjentów)
znalaz!o pomoc w utworzonych siedmiu Centrach Wspierania Przedsi"biorczo%ci.
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Z bada ankietowych, przeprowadzonych po zako czeniu programu wynika, $e dzi"ki po$yczkom i grantom utworzonych zosta!o 550 miejsc pracy, w tym 329 w wyniku
samozatrudnienia. Najwi"cej miejsc pracy, bo a$ 235 utworzono w us!ugach (w tym 181
w nowych Þrmach), 221 w handlu (183 w nowych Þrmach), 84 miejsc pracy powsta!o
w produkcji i 10 w agroturystyce.
Celem ogólnym podkomponentu B-2: Edukacja, by!o podniesienie efektywno%ci systemu edukacyjnego i poziomu przygotowania absolwentów szkó! gminnych, poprzez popraw" jako%ci procesu nauczania oraz lepsze wykorzystanie zasobów szkolnych
w szko!ach wiejskich. Wdro$eniu tego komponentu programu mia!o s!u$y& Þnansowanie
takich instrumentów, jak: szkolenie przedmiotowe kadry pedagogicznej szkó!, poprawa
zaplecza rzeczowego szkó! poprzez prace modernizacyjne, remonty oraz odnawianie
szkó!, wspieranie Þnansowe zakupu pomocy dydaktycznych oraz komputerów i ich oprogramowania dla celów edukacyjnych.
BeneÞcjentami tego komponentu Programu by!y jednostki samorz#du terytorialnego,
które na doÞnansowanie zada inwestycyjnych w podleg!ych im placówkach o%wiatowych z!o$y!y w województwie zachodniopomorskim 287 wniosków i uzyska!y z Programu 8.154.955 PLN, co pozwoli!o, przy uwzgl"dnieniu wk!adu w!asnego , wykona&
inwestycje o warto%ci 22.206.726,65 PLN. Uzyskane efekty rzeczowe to: wykonanie
remontów i zakupów inwestycyjnych w 88 szko!ach wiejskich, remont 145 pomieszcze do nauczania (%wietlic i innych). Dzi"ki doÞnansowaniu uzyskanemu z programu
w wysoko%ci 281.331 PLN, do 144 szkó! w 40 gminach traÞ!o 3.617 sztuk zestawów
oprogramowanie dydaktycznego o warto%ci 420.630,59 PLN. Szko!y wiejskie wzbogaci!y
si" równie$ o 2.876 sztuk zestawów materia!ów dydaktycznych o warto%ci 2.462.064,71
PLN, przy warto%ci doÞnansowania z programu 1.452.005 PLN. Poza tym, za 522.648,99
PLN (w tym doÞnansowanie z programu 323.875 PLN) przeprowadzono w 35 gminach
szkolenia informatyczne dla 687 nauczycieli. W ramach zawartych umów, o warto%ci
942.948,53 PLN, w 36 gminach przeprowadzono równie$ szkolenia dydaktyczne dla 857
nauczycieli i dyrektorów szkó!.
Celem ogólnym podkomponentu B-3: Budowanie potencja"u instytucjonalnego
administracji lokalnej i regionalnej, by!o zwi"kszenie poziomu efektywno%ci dzia!ania
jednostek administracji lokalnej (gminy, powiaty) i regionalnej (województwa) obj"tych
programem PAOW. Cel ten realizowany by! za pomoc# trzech instrumentów:
• Programów Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) realizowanych w wybranych jednostkach pilota$owych, maj#cych na celu stworzenie warunków wdro$enia w nich nowych
procedur oraz zmian organizacyjnych pozwalaj#cych na efektywniejsze funkcjonowanie administracji regionalnej i lokalnej, w tym w zakresie zarz#dzania %rodkami
Þnansowymi i zasobami ludzkimi. Programy te umo$liwia!y równie$ sÞnansowanie
jednostkom pilota$owym (w%ród nich Województwu Zachodniopomorskiemu) zakup
nowoczesnych komputerów biurowych i oprogramowania.
• Programów szkoleniowych, dla radnych i cz!onków zarz#dów jednostek samorz#du
terytorialnego nie bior#cych udzia!u w PRI, maj#cych na celu promowanie zarz#dzania zorientowanego na cele. Szkolenia obejmowa!y m.in.: zarz#dzanie strategiczne,
zarz#dzanie projektami, zarz#dzanie zasobami ludzkimi, zarz#dzanie Þnansami.
• Projektów s!u$#cych koordynacji programów szkoleniowych i PRI oraz s!u$#cych
monitoringowi wdra$anego programu.
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Programu PRI w województwie zachodniopomorskim obj"te zosta!y: Urz#d Marsza!kowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Urz#d Wojewódzki,
Starostwo Powiatowe w GryÞnie oraz osiem Urz"dów Miejskich i Gminnych. Poza cenn# wiedz# przekazan# przez ekspertów z Ma!opolskiej Szko!y Administracji Publicznej
oraz Canadian Urban Institute, wymienione jednostki, przy wk!adzie w!asnym warto%ci
559.530,04 PLN, otrzyma!y w ramach PRI z MSWiA sprz"t informatyczny i oprogramowanie o warto%ci 2.238.122,54 PLN.
Komponent C: Infrastruktura wiejska
G!ównym celem wdra$ania tego komponentu programu by!a poprawa stanu infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w celu u!atwienia tworzenia nowych miejsc
pracy przez kapita! prywatny poza sektorem rolnictwa. W ramach PAOW w omawianym
obszarze mo$liwe by!o Þnansowanie nowych projektów infrastrukturalnych, jak i modernizacja istniej#cych. W ramach komponentu C Þnansowane by!y m.in.: sieci wodoci#gowe, kanalizacja i urz#dzenia odprowadzania i oczyszczania %cieków, systemy gospodarki
odpadami zgodne z wymogami prawa unijnego, poprawa stanu dróg wiejskich.
W ramach komponentu C zosta!y zrealizowane przez jednostki samorz#du terytorialnego inwestycje infrastrukturalne o !#cznej warto%ci 26.597.476,70 PLN. W ramach
tej kwoty mie%ci!a si" pomoc Þnansowa z Programu w wysoko%ci 8.694.436 PLN. Uzyskane przez samorz#dy dotacje, wraz z wniesionym wk!adem w!asnym, pozwoli!y na
remont 20,8 km dróg gminnych i powiatowych. W ramach inwestycji wodoci#gowych
wybudowano 67,9 km sieci wodoci#gowych, do których pod!#czono 1972 gospodarstwa
domowe na terenach wiejskich oraz 202 obiekty u$yteczno%ci publicznej a tak$e obiekty
podmiotów gospodarczych. W zakresie kanalizacji wybudowano 97 km sieci kanalizacyjnej, do której przy!#czono 1826 gospodarstw na terenach wiejskich oraz 227 obiektów
u$yteczno%ci publicznej i podmiotów gospodarczych. W zwi#zku z realizacj# wszystkich
zada komponentu C na terenach jednostek samorz#du terytorialnego, bior#cych udzia!
w Programie, powsta!o 698 nowych miejsc pracy.
PAOW zawiera! równie$ Komponent D: Kierowanie Programem, w ramach którego Þnansowane by!y koszty funkcjonowania Jednostki Koordynacji Programu i Wojewódzkich Biur Wdra$ania Programu (sprz"t, kadra, koszty eksploatacyjne).
PODSUMOWANIE
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich w za!o$eniu jego twórców mia! wspomóc
realizacj" idei zrównowa$onego rozwoju obszarów wiejskich, czego efektem mia!a by&
poprawa warunków $ycia i pracy ludno%ci $yj#cej na terenach wiejskich. Dobór komponentów programu PAOW oraz sposobu ich Þnansowania (anga$owanie w!asnych %rodków Þnansowych beneÞcjentów) wskazywa& mo$e na ch"& wdro$enia takiego pakietu
dzia!a , który móg!by przynie%& efekt synergii.
Nale$y jednak zauwa$y&, $e Þnansowy wymiar Programu w stosunku do skali potrzeb
wyst"puj#cych na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego by! relatywnie niewielki. Realizacja PAOW, o czym ju$ wspomniano wcze%niej, nie zmieni!a diametralnie obrazu polskiej wsi (bud$et Programu wynosi!, !#cznie ze %rodkami krajowymi
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297,9 mln euro). W pa'dzierniku 2005, a wiec ju$ po zako czeniu realizacji Programu,
bezrobocie, mimo niewielkiego spadku (w porównaniu do pa'dziernika 2002 r.), nadal
by!o bardzo wysokie i wynosi!o 17,3%, a z ogólnej liczby bezrobotnych 42,0% stanowili
mieszka cy wsi. Nadal te$ nie zmieni!a si" w tym wzgl"dzie sytuacja w województwie
zachodniopomorskim, które ze wska'nikiem 24,9% (po warmi sko-mazurskim – 26,9%)
mia!o najwy$sz# stop" bezrobocia w kraju [Miesi"czna…2005].
Wydaje si", $e rzeczywiste znaczenie Programu polega& mo$e m.in. na jego wp!ywie na zmian" dotychczasowych postaw wielu ludzi $yj#cych na terenach zachodniopomorskiej „po PGR-owskiej” wsi. Z oczywistych powodów b!"dem by!oby zarzucanie
Programowi nieskuteczno%ci w walce z bezrobociem na terenach wiejskich, bo nie taki
by! jego g!ówny cel. PAOW by! udan# prób# stworzenia nowego modelu rozwi#zywania
problemów na terenach wiejskich. Modelu, w ramach którego decentralizacja uprawnie
w zakresie zarz#dzania pomoc# publiczn# dla tych terenów, po!#czona z w!#czeniem do
procesu zarz#dzania samorz#dów regionalnych i lokalnych oraz lokalnych instytucji otoczenia biznesowego, pozwoli!a na stworzenie potencja!u instytucjonalnego niezb"dnego
do efektywnego wykorzystywania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy Unii Europejskiej. Bogate do%wiadczenia wyniesione z Programu przez jego uczestników, szczególnie Urz"dy Marsza!kowskie i Gminne, pozwoli!y im z powodzeniem absorbowa&
nieporównanie wi"ksze fundusze pomocowe z Unii Europejskiej, dedykowane terenom
wiejskim w Perspektywie Unijnej 2004–2006 (m.in. w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rolnictwo.) Uwzgl"dniaj#c powy$szy aspekt oceny PAOW mo$na powiedzie&, $e wniós! on do praktyki absorpcji funduszy unijnych bardzo wa$ny wk!ad.
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THE IMPACT OF THE RURAL AREAS ANIMATION PROGRAMME
ON SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS
IN WEST POMERANIAN REGION IN POLAND IN YEARS 2003–2005
Abstract. The Programme was aimed at supporting civic society development and non
agricultural employment in rural areas, devolution of powers to the local and regional authorities, and building an indispensable institutional framework to access and allocate the
Pre-Accession and structural funds granted by the EU. The study has shown a relative
under-estimation of funds required for the basic needs of the rural areas in West Pomerania.
The € 297.9 million appropriations (including the national appropriations) entered in the
budget were completely utilized. Hence, the actual accomplishment of the Programme lies
only in the establishment of an institutional framework with local bodies, as well as creation
of a new approach in solving economic problems in rural areas.
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