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LOKALNE GRUPY DZIAANIA CZYNNIKIEM
STYMULUJCYM ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
W POLSCE1
Agnieszka Borowska
Szkoa Gówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Artyku przestawia rol i znaczenie sektora publicznego, ze szczególnym
uwzgldnieniem wadz i instytucji oraz lokalnych grup dziaania (LGD) w kreowaniu
rozwoju obszarów wiejskich. Autor opracowania analizuje znaczenie programu Leader
w Unii Europejskiej ukazujc jej efektywne metody wpywajce na lokalne partnerstwa
w procesie wspódecydowania i wprowadzania koncepcji zintegrowanych strategii rozwoju
obszarów wiejskich. Niewtpliwie wspomniana inicjatywa jest niezmiernie istotna w transformowaniu polskiej wsi. Z tego te wzgldu LGD zostay utworzone na bazie publiczno-prywatnych partnerstw na obszarach szczególnie wraliwych dla Wspólnoty Zawieraj
one w swoim skadzie take reprezentantów sektora biznesu. Lokalne strategie rozwoju s
realizowane na podstawie bezzwrotnego wsparcia nansowego przez lokalne grupy dziaania a projekty uwzgldniaj m in: nowe technologie i know-how w podnoszeniu wartoci
lokalnych produktów, ze szczególnym uwzgldnieniem ich dostpu do rynku dla maej
produkcji z zachowaniem zasobów naturalnych i kulturowych.
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WSTP
Coraz wyraniej zarysowujce si problemy wsi tj: migracje ludnoci, nisze dochody z dziaalnoci stricte rolniczej, starzenie si spoecze stwa, bezrobocie, wykluczenia
spoeczne, niska dywersykacja rynku pracy, gorszego dostpu do podstawowych usug
oraz pro-rodowiskowa rola rolnictwa i lenictwa skoniy UE na pocztku lat 90. XX w.
do dziaa w kierunku wielofunkcyjnego ukazania roli i znaczenia oraz rozwoju obszarów wiejskich wraz z zasobami w nich drzemicymi. Naglce potrzeby wsi przyczyniy
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si do wypracowania inicjatywy bazujcej na wykorzystaniu potencjau tego terenu oraz
jego mieszka ców take w przyszoci [Duczkowska-Maysz 2007]. Przygotowano program odmienny od wówczas stosowanych, opierajcy si o nowatorskie, eksperymentalne metody, rozwizania i podejcia [Borraz, John 2004]. Inicjatyw przyczyniajca
si do zagodzenia i rozwizania ww. problemów sta si program Leader. „Leader” to
akronim Liaison Entre Actions de Development de L’Economie Rurale, tumaczonych
jako „powizania pomidzy dziaaniami na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów
wiejskich” [Budzich-Szukaa 2008]. Po raz pierwszy Komisja Europejska umoliwia
wykorzystanie zaangaowania zarówno lokalnej spoecznoci, wadz samorzdowych,
biznesu oraz organizacji pozarzdowych w wytyczaniu rozwoju gospodarczego, spoecznego, przyrodniczego, kulturowego obszarów wiejskich. Pomimo powstaych w trakcie
realizacji pierwszej edycji programu Leader I w latach 1991–1993 pewnych problemów
dotyczcych midzy innymi kwestii proceduralnych, formalnych, prawnych, kruchych
partnerstw publiczno-prawnych i spoecznych zwanych Lokalnymi Grupami Dziaania
(LGD), nie zawsze efektywnego wykorzystania rodków, to program speni oczekiwania
Komisji, odgrywajc istotna rol w rewitalizacji wizi spoecznych, budowaniu platformy
dialogu rónych grup, obyczajów, kultury, integracji rodowiska, werbalizacji oczekiwa
i realizacji potrzeb pro-rozwojowych wsi. Inicjatywa ta ukazaa w kolejnych edycjach
w okresie 1994–1999 Leader II a w latach 2000–2006 Leader +, e zbudowano skuteczny
mechanizm rozwoju dotychczas marginalizowanych i czsto niedocenianych obszarów,
na których yje znaczna cz obywateli Wspólnot Europejskich. Sukces podejcia typu
Leader zosta doceniony i kontynuowany take w nowo przyjtej WPR w osi 4 i porednio realizowanych dziaaniach LGD w osi 3 w latach 2007–2013. Si programu jest
równie i to, e w latach 1991–2013 wzrasta kwota rodków przeznaczanych na dziaania
wynikajce z realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich dajc w ten sposób szans realizacji projektów, którym administracja np. odmówiaby nansowania (rys.
1). W latach 2007–2013 rodki przeznaczone na program Leader w budecie UE wynosz okoo 88,2 mld euro, za w przypadku Polski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wynosi okoo 17,2 mld euro, w tym na o 4 Leader przeznaczono okoo 787 mln euro.
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Rys. 1.

Finansowanie z Unii Europejskiej trzech generacji programu Leader w latach 1991–2006
( w mln euro)
Fig. 1. Budget of various incarnations (Leader I, Leader II then Leader+) in the period 1991–
–2006 (in mln euro)
ródo: Dane Komisji Europejskiej [w:] http://ec.europa.eu/news/regions oraz http://ec.europa.
eu/agriculture/rur/leaderplus (22.04.2009).
Source: European Commission data [in:] http://ec.europa.eu/news/regions and http://ec.europa.
eu/agriculture/rur/leaderplus (22.04.2009).
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