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SKALA I MOLIWOCI FINANSOWANIA ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH ZA POREDNICTWEM LGD
Zbigniew Brodziski
Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Celem pracy jest wskazanie moliwoci wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez lokalne grupy dziaania (LGD), na przykadzie grup Leadera z woj. warmisko-mazurskiego. W pracy przedstawiono wyniki analizy dostpnych dokumentów opisujcych warunki realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013 (NSRO)
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Nastpnie, na przykadzie LGD z woj. warmisko-mazurskiego, przedstawiono plany wydatkowania dostpnych rodków na realizacj
lokalnych strategii rozwoju (LSR). W podsumowaniu stwierdzono, e suma rodków przeznaczonych na realizacj LSR jest wrcz symboliczna wobec lokalnych potrzeb. LGD,
dziki aktywnemu poszukiwaniu innych ni PROW róde nansowania realizacji celów
LSR, moe stanowi wany czynnik wsparcia rozwoju spoeczno-gospodarczego obszarów
wiejskich.
Sowa kluczowe: rozwój obszarów wiejskich, lokalne grupy dziaania

WSTP
Za rozwój jednostek samorzdu terytorialnego ponosz odpowiedzialno gównie
ich wadze1, które posiadaj bogaty zestaw narzdzi sucych wdraaniu korzystnych
zmian spoeczno-gospodarczych [Wojciechowski 2003]. Przy tym najwaniejsze ródo
wsparcia procesów rozwoju obszarów wiejskich stanowi fundusze strukturalne Unii Europejskiej [Bd 2006].
Znaczna cz programów, nansowanych ze rodków polityki strukturalnej, wymaga
aprobaty, a czsto równie bezporedniego udziau w ich wdraaniu funkcjonujcych na
danym terenie instytucji i organizacji, a take podmiotów sektora gospodarczego. Liczne
przykady wspópracy w ramach partnerstw terytorialnych [Furmankiewicz 2006] sprzyjaj tworzeniu si korzystnego klimatu dla dziaa prorozwojowych. Dziaania te staj si
Adres do korespondencji – Corresponding author: Zbigniew Brodziski, Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie, Wydzia Ksztatowania rodowiska i Rolnictwa, Katedra Agrobiznesu
i Ekonomii rodowiska, pl. ódzki 2, 10-957 Olsztyn, e-mail: zbr@uwm.edu.pl
1
Mówi o tym art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. DzU
Nr 227, poz. 1658, z pón. zmianami.
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atutem w konkurowaniu z innymi jednostkami terytorialnymi m.in. o przedsibiorców,
turystów, a take o miejsce zamieszkania i pobytu [Klamut 2008].
Na licie podmiotów aktywnie wspierajcych rozwój obszarów wiejskich wane
miejsce zajmuj lokalne grupy dziaania (LGD). Organizacje te posiadaj znaczne rodki
nansowe umoliwiajce wdraanie lokalnych strategii rozwoju (LSR)2. Podejmowane
w ramach trójsektorowych partnerstw inicjatywy przyczyniaj si niewtpliwie do podnoszenia jakoci ycia mieszkaców obszarów wiejskich. Mao jednak eksponowan,
równie w dziaaniach tych najaktywniejszych LGD, jest moliwo pozyskania wsparcia na realizacj przyjtych celów LSR z innych róde ni PROW 2007–2013.
Celem pracy jest wskazanie moliwoci wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez
LGD. W pracy przedstawiono syntez zapisów dostpnych dokumentów opisujcych warunki realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013 (NSRO), czyli
podstawowego strategicznego dokumentu dotyczcego wdraania funduszy UE w Polsce. Na tle analizy celów umoliwiajcych wsparcie rozwoju obszarów wiejskich wskazano te, do realizacji których mog si przyczyni LGD. Na przykadzie funkcjonujcych
w woj. warmisko-mazurskim 14 grup Leadera dokonano przegldu zapisów wdraanych przez te grupy lokalnych strategii rozwoju oraz przedstawiono struktur wydatkowania rodków przeznaczonych na realizacj strategii.

POLITYKA SPÓJNOCI UE I MOLIWOCI WSPIERANIA JEJ
REALIZACJI PRZEZ LGD
Polityka strukturalna UE na lata 2007–2013 wyranie akcentuje rol i znaczenie obszarów wiejskich, stanowicych wan cz jej geogra cznej specy ki i tosamoci,
zajmujcych ok. 91% terytorium i zamieszkiwanych przez 56% obywateli3. Gówne
dokumenty zwizane z realizacj zasady programowania rozwoju obszarów wiejskich
w Polsce w latach 2007–2013 oraz wyartykuowane w nich priorytety wsparcia, znajdujce si w centrum zainteresowania LGD, przedstawiono w tabeli 1.
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007–2013, respektujc kierunki rozwoju Unii Europejskiej wyznaczone przez dokumenty programowe, zwaszcza odnowion strategi
lizbosk i powizan z ni koncepcj zrównowaonego rozwoju zawart w strategii goteborskiej, w jednym z szeciu celów strategicznych wskazuje denie do wyrównywania
szans rozwojowych na obszarach wiejskich i wspomaganie zmian strukturalnych4.
Podstaw realizacji polityki spójnoci na poziomie kraju i regionalnym stanowi Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007–2013 (NSRO), wskazujce jako
ródo rodków 4 krajowe programy operacyjne (PO) i 16 programów regionalnych
(RPO) [Narodowa Strategia… 2007]. Na rozwój obszarów wiejskich bezporednio lub
porednio mog oddziaywa wszystkie dziaania realizowane w ramach szeciu celów
NSRO, przy czym szczególne znaczenie maj cele 5 i 6 obejmujce:
2

O IV PROW 2007–2013 – Lokalne Grupy Dziaania i Lokalne Strategie Rozwoju. Wyd. MRiRW,
Warszawa 2009, s. 25–26.
3
Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013, http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/
indexpl.
4
www.npr.gov.pl z 02.05.2010 r.
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Tabela 1. Potencjalne róda wsparcia inicjatyw LGD na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zawarte
w dokumentach i programach operacyjnych opracowanych na lata 2007–2013
Table 1. Potential support sources of LAG initiatives for rural areas development included in
documents and operational programs for 2007–2013
Nazwa dokumentu
Strategia Rozwoju
Kraju 2007–2013

Kierunki dziaa i obszary wsparcia
Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich
a) Rozwój przedsibiorczoci i zwikszenie atrakcyjnoci inwestycyjnej obszarów
wiejskich.
b) Wzrost konkurencyjnoci gospodarstw rolnych.
c) Rozwój i poprawa infrastruktury technicznej i spoecznej na obszarach wiejskich.
d) Wzrost jakoci kapitau ludzkiego oraz aktywizacja zawodowa mieszkaców wsi.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)
2007–2013
PO Kapita Ludzki

Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich5:
wyrównywanie szans rozwojowych na obszarach wiejskich,
wspomaganie zmian strukturalnych.
W PO KL LGD mog stara si o wsparcie w ramach takich dziaa, jak:
6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoci zawodowej na
obszarach wiejskich,
7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,
9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
O priorytetowa V: Ochrona przyrody i ksztatowanie postaw ekologicznych.
O priorytetowa XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe.
Moliwoci wsparcia obszarów wiejskich przez LGD, w ramach osi priorytetowych
PO Rozwój Polski Wschodniej, dotyczy 5 województw i osi:
II o priorytetowa: Infrastruktura spoeczestwa informacyjnego, przedsiwzicia
w ramach Dziaanie II.1. Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej – szkolenia dla
osób zagroonych „wykluczeniem cyfrowym”,
V o priorytetowa: Zrównowaony rozwój potencjau turystycznego opartego o warunki naturalne, Dziaanie V.2: Trasy rowerowe, przedsiwzicia:
1. Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych oraz budowa i inne roboty budowlane
w zakresie cieek dla rowerów o utwardzonej nawierzchni,
2. Budowa i monta podstawowej infrastruktury towarzyszcej.
Za porednictwem RPO na obszarach wiejskich LGD mog wspiera organizacyjnie
realizacj dziaa dotyczcych:
rozwoju lokalnej i regionalnej infrastruktury, w szczególnoci na potrzeby spoeczestwa informacyjnego,
rozwoju przedsibiorczoci i zwikszenie atrakcyjnoci inwestycyjnej terenu,
poprawy jakoci i zwikszenia dostpnoci usug publicznych,
inwestowania w kapita ludzki i wyrównywania szans edukacyjnych mieszkaców.
O 1 poprawa konkurencyjnoci sektora rolnego i lenego,
O 2 poprawa rodowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
O 3 jako ycia na obszarach wiejskich i rónicowanie gospodarki wiejskiej,
w tym:
rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej,
tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw,
odnowa i rozwój wsi.
O 4 Leader:
wdraanie lokalnych strategii rozwoju,
wdraanie projektów wspópracy,
funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja.

PO Infrastruktura
i rodowisko
PO Rozwój Polski
Wschodniej

Regionalne programy operacyjne

PROW 2007–2013

ródo: Opracowanie wasne na podstawie: www.npr.gov.pl z 02.05.2010 r.
Sources: Author’s elaboration on the basis of www.npr.gov.pl z 02.05.2010.
5

www.npr.gov.pl z 02.05.2010 r.
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– wzrost konkurencyjnoci polskich regionów i przeciwdziaanie ich marginalizacji
spoecznej, gospodarczej i przestrzennej,

– wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich i regionalnych.
Na wnikliw ocen skutecznoci polityki rozwoju obszarów wiejskich UE realizowanej w perspektywie 2007–2013 oraz efektywnoci wykorzystania funduszy jest jeszcze
zbyt wczenie. Z przeprowadzonych szacunków wynika, e w latach 2007–2013 na obszarach wiejskich mog by realizowane projekty o wartoci ok. 41 mld euro (68% rodków przeznaczonych na realizacj NSRO), z tego warto projektów majcych [Jahns
2009]:
– bezporedni wpyw jest szacowany na 14,4 mld euro (ok. 23% rodków czterech krajowych programów operacyjnych),
– silny poredni wpyw  14,5 mld euro (ok. 24% tych rodków),
– saby poredni wpyw  12,6 mld euro (19% rodków).
W obecnej perspektywie nansowej wsparcie obszarów wiejskich z polityki spójnoci obejmuje ok. 20% budetu UE, co stanowi ok. 70 mld euro. Z EFROW na rozwój obszarów wiejskich UE przeznaczya kolejne 91 mld euro. Dla porównania w latach
2000–2006 alokacja funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich wynosia ok. 34 mld euro [Brodziski 2010].
W ramach 16 RPO na rozwój obszarów wiejskich moe wpywa ok. 68% rodków,
z tego ok. 5,5 mld euro bezporednio oraz ok. 5,7 mld euro porednio. Jeli zostanie
uwzgldniona alokacja z EFRROW na realizacj zada PROW 2007–2013 (13,2 mld
euro), uzupeniona o wkad 4 mld euro z budetu krajowego, to mona zauway , e polska
wie moe dysponowa kilkakrotnie wikszym strumieniem rodków, ni miao to miejsce
w pierwszym okresie czonkostwa, w latach 2004–2006. Faktycznie jednak do gmin wiejskich jest skierowane z RPO zaledwie kilka procent alokacji [Sodowa-Hepa 2010].
W przypadku PROW 2007–2013, obok wsparcia inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie, ekologicznych metod gospodarowania, przedsiwzi sucych ochronie rodowiska naturalnego i walorów wiejskiego krajobrazu, wyodrbniono równie rodki nansowe na udzielenie pomocy inwestorom, którzy tworz nowe miejsca pracy na obszarach
wiejskich. Omawiany program do nansowuje take „odnow wsi” oraz dziaania suce
poprawie jakoci ycia jej mieszkaców, a take wdraanie zespoowych inicjatyw pobudzajcych aktywno lokalnych spoecznoci. Sporód 23 dziaa PROW dwa s bezporednio skierowane do samorzdów gminnych, a mianowicie: Odnowa i rozwój wsi oraz
Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej. Na te dziaania przypada ok. 12%
cakowitej kwoty programu, czyli rednio w kraju ok. 350 tys. z rocznie na jedn gmin.
Wobec wanej funkcji koordynatora dziaa rozwojowych samorzdy gminne s
wrcz zobligowane do wiadomego wykorzystywania swojej samodzielnoci nansowej.
Jednym z gównych róde ich zainteresowania jest wic poszukiwanie wsparcia dziaa
statutowych gminy z budetu UE [Surówka, Winiarz 2009]. Przy wzgldnie niskich dochodach budetowych wielu polskich gmin, a w rezultacie cigle rosncych dysproporcjach midzy ich potrzebami i moliwociami nansowania inwestycji6, fundusze UE
6

Praktyka dowodzi, e im bardziej rolniczy charakter gminy, tym skromniejsze s jej moliwoci
budetowe, wynikajce z obowizujcych regulacji prawnych, gównie z wymiaru podatku rolnego.
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stanowi gówny strumie wydatków publicznych i niepowtarzaln szans na realizacj
wielu przedsiwzi warunkujcych likwidacj luki infrastrukturalnej, przeciwdziaanie
marginalizacji obszarów wiejskich, stymulowanie ich wielofunkcyjnego rozwoju i podanego wzrostu konkurencyjnoci.
Faktem jest, e programy unijne nie s uniwersalnym rodkiem na rozwizanie problemów samorzdów lokalnych, stanowi one natomiast katalizator uaktywniajcy inne
podmioty, mobilizujcy do montau rodków prywatnych i publicznych [Sodowa-Hepa
2008].
Wspópraca wadzy publicznej z przedsibiorcami i spoecznoci lokaln przynosi
wymierne korzyci w postaci [Wankiewicz 2009]:
– rozwoju inicjatyw spoeczno-gospodarczych oraz aktywizacji spoecznoci lokalnych,
– integracji spoecznoci lokalnych,
– rozwoju gospodarczego jednostek samorzdu terytorialnego,
– rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego.
Praktyka dowodzi, e gównym partnerem gmin w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich staj si obecnie LGD. Wdraanie przez grupy Leadera lokalne strategie
rozwoju stanowi wane ródo wsparcia przedsiwzi w gminach wiejskich, w tym
zarówno przedsiwzi kierowanych do gmin (np. programy odnowy wsi), jak i innych
grup mieszkaców.

RODKI NA REALIZACJ PROGRAMU LEADER W LATACH 2007–2013
I ICH PRZEZNACZENIE
W woj. warmisko-mazurskim w ramach osi IV PROW7 wnioski zoyo 15 lokalnych grup dziaania. Po wery kacji zoonych przez LGD wniosków pozytywnie zostao
zwery kowanych 14 z nich8. Na poszczególne dziaania osi IV – Leader zaplanowano
cznie w omawianym województwie, w latach 2009–2015, 111,3 mln z, w tym odpowiednio na wdraanie lokalnych strategii rozwoju 78,38%, wdraanie projektów wspópracy  2,03%, funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania  19,59% (tab. 2).
Wród planowanych przez LGD z woj. warmisko-mazurskiego operacji najwicej
rodków przeznaczono na projekty „Odnowy i rozwoju wsi” oraz na „Mae projekty”.
Podobnie ksztatuj si plany wydatków budetowych LGD w innych województwach
[O IV PROW… 2009]. W przeliczeniu na mieszkaca LGD przeznaczyy na projekty
„Odnowy i rozwoju wsi” rednio od 55,62 z do 100,71 z (tab. 3). Planowano najczciej
po 2 operacje na jedn gmin. Wbrew zapisom zawartym w LSR, a dotyczcym sposobu i kryteriów przeprowadzenia konkursu na projekty9, mona zauway , e poszcze7
Nabór wniosków na wybór lokalnej grupy dziaania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju
(LSR) trwa od 2 grudnia 2008 r. do 30 stycznia 2009 r.
8
Do lokalnych grup dziaania nie przystpio w woj. warmisko-mazurskim 5 gmin wiejskich (Dbrówno, Godkowo, Grunwald, Mrgowo i Sorkwity) i jedna miejsko-wiejska Lidzbark Welski.
Jedna z LGD, która zostaa zaoona w gminie Biskupiec Pomorski, nie spenia wymogu minimalnej liczby mieszkaców.
9
Chodzi o zapisy rozdziau 9 LSR, w którym s przedstawione procedury wyboru operacji przez LGD.
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Tabela 2. rodki planowane przez LGD w woj. warmisko-mazurskim na poszczególne operacje
w ramach LSR, w latach 2009–2015
Table 2. Financial sources planned by LAG in Warmia and Mazury voivodeship for particular
action within local development strategies (LDS) in the years 2009–2015
Dziaania i operacje osi IV PROW
Wdraanie
lokalnych strategii rozwoju

Operacje speniajce
warunki przyznania
pomocy dla dziaa
osi III:

Rónicowanie w kierunku dziaalnoci
nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw
Odnowa i rozwój wsi

Mae projekty

9 985 466
38 217 905
29 932 297

Razem

87 238 264

Wdraanie projektów wspópracy
Funkcjonowanie lokalnej grupy
dziaania, w tym:

Planowany
budet w z
9 102 596

2 256 162

Funkcjonowanie LGD (koszty biece)

15 243 094

Nabywanie umiejtnoci i aktywizacja

6 566 471

Razem

21 809 565

Razem o IV

111 303 991

ródo: Opracowanie wasne na podstawie materiaów Urzdu Marszakowskiego w Olsztynie.
Source: Author’s elaboration on the basis of materials from the Of ce of the Marshal of the Voivodeship in
Olsztyn.

gólnym gminom (czonkom LGD) przypisano zblione kwoty na realizacj operacji, co
oznacza, e potencjalnie nie bd mogy uzyska wsparcia projekty najlepsze. Podobnie
wyglda sytuacja w przypadku wdraania przez LGD dziaa osi III PROW Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw.
Generalnie, wobec znacznych potrzeb zwizanych z realizacj inwestycji publicznych,
kwoty przeznaczone w LSR na wdraanie przedsiwzi skierowanych do podmiotów
gospodarczych zostay ustalone na poziomie niezbdnego minimum okrelonego w rozporzdzeniu [Rozporzdzenie… 2008], co w konsekwencji sprawia, e liczba tego typu
operacji zatwierdzonych do realizacji bdzie niewielka (po 1–2 na gmin). Analiza liczby
planowanych operacji na rzecz wsparcia lokalnej przedsibiorczoci w poszczególnych
LSR wskazuje, e rodki na realizacj tego typu projektów bd rozdzielone po równo
na poszczególne gminy bdce czonkami LGD. Tego typu praktyka rodzi obawy, e
w przypadku niektórych gmin wsparcie mog uzyska inicjatywy o niskim poziomie
innowacyjnoci, majce niewielki zwizek z celami przyjtymi w LSR.
Przedsiwzicia, które maj szans na wdroenie, zgodnie z zaoeniami Leadera,
w tym gównie z uwzgldnieniem zasady innowacyjnoci [Puchaa 2008], to operacje
realizowane w ramach Maych projektów. Ich planowana liczba w poszczególnych analizowanych czternastu LSR wahaa si od 26 (w LGD obejmujcej dziaaniem obszar 2
gmin) do 296 (w LGD zrzeszajcej 10 gmin). Analiza wniosków zoonych w pierwszym
naborze na realizacj Maych projektów pozwala stwierdzi , e ich pomysodawcami s
gównie organizacje pozarzdowe i samorzd lokalny. Zakres Maych projektów obejmuje m.in. [O IV PROW… 2009]: podnoszenie wiadomoci i rozwijanie aktywnoci
spoecznej mieszkaców wsi, rozwijanie turystyki lub rekreacji, zachowanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego i historycznego, produkcj i wykorzystanie energii ze róde
Acta Sci. Pol.
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Tabela 3. rodki planowane przez LGD w woj. warmisko-mazurskim na wdraanie LSR (w z na
jednego mieszkaca)
Table 3. Financial sources planned by LAG in Warmia and Mazury voivodeship on LDS
implementation (in PLN per capita)
Operacje suce wdraaniu lokalnych strategii rozwoju
Wyszczególnienie

LGD Barcja
LGD 9

Rónicowanie
w kierunku
dziaalnoci
nierolniczej
23,20

Tworzenie
i rozwój
mikroprzedsibiorstw
23,20

23,20

23,20

Odnowa
i rozwój wsi

Mae projekty

69,60

58,02

77,33

49,71

Stowarzyszenie - LGD „ yna-Sajna”

23,20

23,20

85,07

41,43

LGD „Poudniowa Warmia”

28,43

28,43

61,32

68,91

LGD „Brama Mazurskiej Krainy”

24,57

44,32

63,43

48,54

LGD „Lider w EGO”

25,52

25,52

61,87

62,97

LGD „Warmiski Zaktek”

11,43

11,43

34,30

57,17

LGD „Ziemia Lubawska”

25,52

25,52

64,96

59,66

LGD – Wysoczyzna Elblska

41,71

25,03

55,62

58,04

LGD „Mazurskie Morze”

23,08

23,08

62,75

63,80

28,87

28,87

95,54

65,86

11,60
23,20

11,60
23,20

63,80
100,71

29,00
24,86

12,15

12,15

57,70

34,01

Stowarzyszenie czy Nas Kana Elblski
LGD w Elblgu
Zwizek Stowarzysze „Kraina Drwcy
i Paski”
Fundacja LGD Partnerstwo dla Warmii
Stowarzyszenie LGD „Razem silniejsi”

ródo: Opracowanie wasne na podstawie zapisów lokalnych strategii rozwoju.
Source: own elaboration on the basis of local development strategies records.

odnawialnych. Przyjte do realizacji w ramach pierwszego naboru wniosków operacje
w LGD z woj. warmisko-mazurskiego dotyczyy gównie realizacji takich pomysów,
jak:
– wytyczenie i oznakowanie cieek rowerowych, pieszych, przyrodniczych,
– budowa i modernizacja placów zabaw,
– remont wietlic wiejskich,
– organizacja imprez plenerowych, przegldów twórczoci, jarmarków, zawodów sportowych itp.,
– urzdzanie miejsc o znaczcych walorach historycznych lub przyrodniczych.
PODSUMOWANIE
Cele i rodki, które wpisuj si w realizacj zaoe lokalnych strategii rozwoju,
a tym samym mog wspiera rozwój obszarów wiejskich, s rozproszone w rónych programach. Szans na zintegrowane ich wykorzystanie, na rzecz wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, jest aktywno partnerstw terytorialnych, w tym gównie LGD. Dziaania
podejmowane przez LGD staj si nowym, coraz popularniejszym, sposobem mylenia
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o nansowaniu lokalnych inicjatyw. Istnieje jednak obawa, e funkcjonujce LGD bd
ogranicza swoj aktywno do administrowania rodkami przeznaczonymi na wdraanie LSR w ramach PROW 2007–2013. Wskazuj na to zagroenie przykady braku aktywnoci kilku objtych badaniami partnerstw w zakresie poszukiwania dodatkowych
róde nansowania lokalnego rozwoju, w tym szczególnie tych LGD, które w przyjtych
do realizacji celach i dziaaniach ograniczyy obszar aktywnoci do listy propozycji mogcych uzyska wsparcie z PROW 2007–2013.
Jak wynika z obserwacji autora, czonkowie partnerstw terytorialnych posiadaj
znaczn wiedz na temat róde nansowania przedsiwzi wpisujcych si w cele LSR.
Za gówn przyczyn prezentowanych przez zarzdy LGD postaw zachowawczych,
w zakresie pozyskania innych ni o Leadera róde wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, naley uzna brak rodków wasnych na uruchomienie nowych projektów, a take postawy roszczeniowe niektórych czonków, w tym szczególnie gmin traktujcych
partnerstwo jako kolejne ródo nansowania inwestycji publicznych. Wobec tej sytuacji
mona stwierdzi , e wdraanie LSR ma czsto charakter wyrównawczy i redystrybucyjny. Jak zauwaa Sobczyk [2009], tylko poczenie potencjaów samorzdu, przedsibiorców i mieszkaców moe by podstaw przygotowania i wdraania wspólnych,
agresywnych strategii rozwoju. LGD wpisujc podejmowane przedsiwzicia we wskazane w niniejszej pracy kierunki dziaa i obszary wsparcia, zawarte we wdraanych
w kraju dokumentach i programach operacyjnych, stanowi mog wane ogniwo kreowania i wdraania polityki rozwoju obszarów wiejskich.
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SCALE AND POSSIBILITIES OF RURAL DEVELOPMENT FINANCING
THROUGH LAG
Abstract. The objective of the paper is to point out possibilities and rural development
support through LGD, based on the example of Leader group from Warmia and Mazury
voivodeship. Results of documents describing conditions of the Community Support Framework 2007–2010 realization were presented within rural areas development. Moreover,
based on the example of local activity group (LAG) from Warmia and Mazury voivodeship
plans of funds directed for local strategies development (LSD) realization were presented.
It was found that the amount of funds directed for LSD realization is relatively small (symbolic) in comparison to local needs. LAG by active looking for other than PROW nance
source realization of LSD can be very important factor of economic and social development
of rural areas.
Key words: rural development, local activity group
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