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Synopsis. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich różni się od tego procesu na obszarach zurbanizowa-
nych przede wszystkim specyfi ką środowiska wiejskiego, wyższym bezrobociem i  dysproporcjami w dochodach.
W artykule zawarto informacje dotyczące  uwarunkowań rozwoju  przedsiębiorczości obszarów wiejskich wojewódz-
twa pomorskiego oraz analizę  wielkości wsparcia  rozwoju przedsiębiorczości na tych terenach w ramach środków UE. 
Nowe funkcje wsi i działalności rolniczej wyznaczają preferowane przez Unię Europejską kierunki rozwoju obszarów 
wiejskich w Polsce dystrybuowane poprzez   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Minimum 
20% wszystkich przedsiębiorców województwa pomorskiego prowadzi działalność gospodarczą w gminach wiejskich.
Środki w ramach PROW wzbudzają spore zainteresowanie, złożone zostały 1532 wnioski dotyczące wsparcia przed-
siębiorczości, dużym utrudnieniem w realizacji inwestycji współfi nansowanych ze  środków UE jest  zbyt długa 
procedura weryfi kacji wniosków. 

Wstęp
Przedsiębiorczość jako postawa i proces działania to realizacja przedsięwzięć przynoszących korzyści 

w postaci efektów ekonomicznych i społecznych podmiotom i ich otoczeniu. Rozwój przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich różni się od tego procesu na obszarach zurbanizowanych przede wszystkim: 
specyfi ką środowiska wiejskiego, wyższym bezrobociem i  dysproporcjami w dochodach. 

Nowe funkcje wsi i działalności rolniczej wyznaczają preferowane przez Unię Europejską kierunki 
rozwoju obszarów wiejskich, koncentrujące się na dziedzinach ważnych dla całego postindustrialnego 
społeczeństwa [Zaremba 2008]. Głównym instrumentem fi nansowym  wspierającym realizację tej stra-
tegii jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW), którego część środków 
skierowana jest na subsydiowanie przedsięwzięć gospodarczych.

Celem pracy było określenie uwarunkowań rozwoju  obszarów wiejskich województwa pomorskiego 
oraz analiza wielkości wsparcia  rozwoju przedsiębiorczości na tych terenach w ramach środków UE. 

Analizie poddano materiały statystyczne GUS [Rocznik Statystyczny Rolnictwa... 2008], Zmiany strukturalne 
grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie pomorskim w 2009 r.] oraz dane Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Gdynia dotyczące aplikacji o środki w ramach PROW na lata 2007-2013.

Charakterystyka obszarów wiejskich województwa pomorskiego 
w kontekście rozwoju przedsiębiorczości

Powierzchnia województwa pomorskiego wynosi 18 310 km2, co daje mu ósme miejsce  pod względem 
wielkości w kraju. Zamieszkuje je 2 210 920 mieszkańców, wyznaczając gęstość zaludnienia na 121 osób na km2.

Tereny wiejskie województwa pomorskiego stanowią 17 206 km2 (94% całej powierzchni woje-
wództwa), a gęstość zaludnienia wynosi 43 osoby na 1 km2. Ludność wiejską stanowi 736 046 osób  
zamieszkujących  2902 miejscowości. Większość stanowią gminy do 7000 mieszkańców.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ma na celu tworzenie nowych miejsc pracy oraz pozy-
skiwanie dodatkowych dochodów, jeżeli stanowi  formę kolejnej  pozarolniczej aktywności, na którą ma wpływ 
sytuacja  w zakresie zatrudnienia i wielkość bezrobocia.
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Liczba  ludnośc i  w 
wieku nieprodukcyjnym, 
przypadająca na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 
w województwie pomorskim 
była zbliżona do średniej 
w kraju. Podobnie odse-
tek  ludności produkcyjnej 
w ogólnej liczbie ludności. 
Znacznie lepiej w wojewódz-
twie kształtował się wskaźnik 
udziału kobiet bezrobotnych w 
ogólnej liczbie bezrobotnych 
na obszarach wiejskich. Śred-
nio w kraju kobiety stanowiły 
około 58% bezrobotnych, w 
województwie  pomorskim 
tylko 32%.

Przedsiębiorczość na tere-
nach wiejskich  związana jest 
zarówno z rozwojem produkcji 
rolniczej w jej rynkowym 
odbiorze, jak też z podejmo-
waniem działalności pozarol-
niczej oraz z wykorzystaniem 
podstawowego składnika ma-
jątkowego w gospodarstwie 
rolnym, jakim są grunty rolne 
[Skotarczak 2005].

Produkcja rolnicza przy-
padająca na 1 ha UR w woje-
wództwie pomorskim do 2008 
roku systematycznie rosła, 
poza niewielkimi spadkami 
w gospodarstwach indywidu-
alnych. W 2008 roku nastąpił 
spadek w produkcji globalnej 
i końcowej, wzrosła natomiast 
produkcja towarowa w 2008 
roku w stosunku do 2007 roku.

Pomimo wzrostu pro-
dukcji rolniczej, istnieje ciągła potrzeba poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów rolniczych, nie 
tylko w zakresie dywersyfi kacji produkcji rolniczej, ale przede wszystkim  poprzez rozwijanie  przed-
siębiorczości na obszarach wiejskich.

Oferowane środki w ramach PROW skierowane są do mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność 
na obszarach wiejskich. Większość benefi cjentów to osoby fi zyczne prowadzące działalność gospodarczą.

W województwie pomorskim przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w gminach wiej-
skich stanowili około 20% (do przedsiębiorstw obszarów wiejskich należałoby zaliczyć również tych 
działających na terenach gmin miejsko-wiejskich, jednak w materiałach statystycznych nie wyodrębniono 
w tych gminach przedsiębiorców z obszarów wiejskich). 

Największą grupę stanowią działający w: handlu hurtowym i detalicznym, naprawie pojazdów samochodo-
wych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego.  Na kolejnym miejscu znajdują się budowlańcy.

Najwięcej przedsiębiorców na obszarach wiejskich było aktywnych w powiecie gdańskim, wej-
herowskim i słupskim, najmniej – w powiecie sztumskim. Struktura według sekcji w poszczególnych 
powiatach była zróżnicowana. Najliczniejsze grupy w większości powiatów stanowiły: handel hur-
towy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego 
i domowego, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe. Była to struktura zbliżona do struktury w 
całym   województwie.

Tabela 2. Produkcja rolnicza w województwie pomorskim
Table 2. Agricultural production in the Pomeranian province 

Rok/
Year

Produkcja rolnicza (ceny stałe) na 1 ha użytków rolnych [zł]/Agri-
cultural production (stable prices) per 1 ha of the arable lands [PLN]

globalna/global końcowa/fi nal towarowa/commercial
ogó-
łem/
total

w tym go-
spodarstwa 
indywidual-
ne/including 

individual 
farms 

ogó-
łem/
total

w tym go-
spodarstwa 
indywidual-
ne/including 

individual 
farms 

ogó-
łem/
total

w tym go-
spodarstwa 
indywidual-
ne/including 

individual 
farms 

2000 2530 2532 1721 1662 1590 1537
2001 2389 2551 1660 1764 1513 1565
2002 2411 2458 1627 1694 1444 1532
2003 2606 2588 1865 1810 1869 1788
2004 3095 2983 2381 2253 2110 2007
2005 2878 2786 2232 2101 2151 2019
2006 3000 2827 2321 2115 2230 1988
2007 4057 3963 3109 2931 2724 2527
2008 3926 3766 2987 2789 2840 2597
Źródło/Source: Rolnictwo w województwie… 2009  

Tabela 1. Ludność na obszarach wiejskich w roku 2007
Table 1. Popul ation at rural areas in 2007
Wyszczególnienie/Specifi cation

Polska/
Poland

Woj. 
pomorskie/
Pomerania 
Province

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wie-
ku produkcyjnym/Population at the non-productive age 
per 100 people at the economically productive age

62 59

Ludność w wieku produkcyjnym [% ogółu ludności]/
Population at the productive age [% of total population] 62 63

Bezrobotni mieszkający na wsi [tys.]/The unemployed 
living in the countryside [thous.] 785,7 86,9

 – w tym kobiety/including women 456,2 27,6
Źródło/Source: Rocznik Statystyczny Rolnictwa... 2008
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako instrument fi nansowy 
wsparcia rozwoju przedsiębiorczości

W nowej  fi nansowej  perspektywie  w  Unii Europejskiej obejmującej  lata 2007-2013 wsparcie 
rozwoju obszarów wiejskich fi nansowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1698/2005 Polska opracowała 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zaakceptowany przez Komitet Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej w dniu 24 lipca 2007 r. 

Wsparcie przedsiębiorczości w ramach PROW zlokalizowano przede wszystkim w dwóch działaniach: 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Tabela 3. Osoby fi zyczne prowadzące działalność gospodarczą w 2009 r. w województwie pomorskim 
według wybranych sekcji oraz gmin wiejskich
Table 3. N atural persons conducting economic activity in 2009 in the Pomerania province  according to 
the selected sections and rural communities. 

Wyszczegól-
nienie/Specifi -

cation

Ogółem/
Total

Osoby prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji i gmin, w tym:/
Natural persons conducting economic activity in 2009 in the Pomeranian province  

according to the selected sections and rural communities, including:
prze-
twór-
stwo 
prze-
my-

słowe/
ma nu-
factu-
ring

budow-
nictwo/

co n-
struc-
tion

handel hurtowy i 
detaliczny, naprawa 

pojazdów samochodo-
wych, motocykl
i oraz artykułów 

użytku osobistego i 
domowego/wholesale 
and retail trade, repa-
ir of motor vehicles, 

motorcycles, personal 
and household goods 

hotele i 
resta-

uracje/
hotels 
and 

restau-
rants

transport, 
gospodarka 
magazyno-

wa i łączność
 i transport/
transport, 
storage, 

communi-
cation and 
transporta-

tion

poś-
red-

nictwo 
fi nan-
sowe/ 
fi  nan-

cial 
inter-

media-
tion 

obsługa nierucho-
mości, wynajem 
i usługi związane 
z prowadzeniem 

działalności 
gospodarczej/

service of the real 
estates, renting 
and the services 
associated with  

conducting busi-
ness activities

Wojewódz-
two/Province 185 317 22 307 26 220 49 245 11 252 15 566 8 070 26 605

Razem gminy 
wiejskie w 
powiatach:/
Rural com-
munities 
altogether in 
districts: 

38 348 5242 8088 9 984 2108 2869 1033 3317

Gdański 5 359 945 927 1 273 104 568 172 670
Kartuski 3 423 464 1 066 842 123 199 64 185
Nowodworski 1 495 250 210 325 358 60 18 90
Pucki 3 104 403 630 670 474 220 83 249
Wejherowski 5003 707 1327 1305 172 307 124 434
Bytowski 1 627 221 382 322 40 106 42 99
Chojnicki 897 100 163 265 38 51 20 102
Człuchowski 1 129 126 190 306 41 84 33 103
Lęborski 1 802 196 389 498 169 104 45 133
Słupski 4 009 407 586 1 174 303 347 133 354
Kościerski 2 350 353 636 519 96 197 42 172
Kwidzyński 1 642 215 219 459 33 163 60 243
Malborski 840 143 142 247 17 69 20 77
Starogardzki 3 768 438 803 1222 101 235 117 248
Sztumski 551 76 140 150 9 34 24 46
Tczewski 1349 198 278 407 30 125 36 112
Źródło/Source: Zmiany strukturalne… 2009
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W obu działaniach pomoc przeznaczona jest na inwestycje w zakresie usług dla gospodarstw rolnych 
lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosł lub rękodzielnictwa, robót 
i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją 
i wypoczynkiem. Ponadto, uzyskać można dofi nansowanie dla przedsięwzięć w zakresie świadczenia 
usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów 
leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z 
biomasy, a także dotacje do usług doradczych, informatycznych i rachunkowości.

Celem działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest dywersyfi kacja aktywno-
ści  rolniczej i jej różnicowanie, poprzez podejmowanie przez rolników i ich domowników inicjatyw w 
zakresie poszukiwania pozarolniczych źródeł dochodów. Działanie to ma również na celu promowanie 
zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Na ogólną liczbę 651 wniosków złożonych w całym okresie programowania ponad 40% 
(262 wnioski) zostało odrzucone, a z 291 benefi cjentami podpisano umowy o dofi nansowanie na kwotę 
25 116 806,50 PLN, z tego wypłacono tylko 8 266 828,00 PLN, co stanowi niecałe 33% wartości kwoty 
przyznanego dofi nansowania. 

Wynika to z faktu, że procedura oceny wniosków trwa dość długo, bywa że do roku i dłużej,  o ile 
sam wniosek jest dość prosty i istnieje możliwość  jego uzupełniania, o tyle jego weryfi kacja i decyzja 
o dofi nansowaniu przedsięwzięcia podejmowana jest z dużym opóźnieniem.

Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ma na celu wzrost konkurencyjności mikro-
przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich  (zatrudniających poniżej 
10 osób i rocznym obrotem nieprzekraczającym równowartość w zł – 2 mln euro).

Tabela 4. Wnioski i zawarte umowy w ramach PROW w działaniu: „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” –  benefi cjenci  województwa pomorskiego w latach 2008-2010
Table 4. Applications and agreements within the framework of RDP in the action „Diversifi cation towards non-
agricultural activities” benefi ciaries of Pomerania  Province in the years 2008-2010 
Lata 
naboru/
Years of 
recruitment

Działanie 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”/Action 311 „Diversifi ca-
tion towards non-agricultural activities”

złożone wnioski/
put in applications

zawarte umowy/
agreements

odrzucone wnioski/
applications rejected

wypłacone 
dofi nansowanie/

subsidy paid 
liczba/

no.
wartość [zł]/
value [PLN]

liczba/
no.

wartość [zł]/
value [PLN]

liczba/
no.

wartość [zł]/
value [PLN]

liczba/
no.

wartość [zł]/
value [PLN]

2008 216 18 330 609,88 105 8 541 477,00 111 9 027 827,00 64 5 298 567,50
2009 160 13 183 672,52 81 6 499 326,00 79 6 313 614,50 30 2 868 260,50
2010 275 24 912 101,96 105 10 076 003,50 72 6 348 553,50 1 100 000,00
Razem/Total 651 56 426 384,36 291 25 116 806,50 262 21 689 995,00 95 8 266 828,00
Źródło: opracowanie własne na podstawie ARiMR w Gdyni
Source: own study based on ARiMR Gdynia

Tabela 5. Wnioski i zawarte umowy w ramach PROW w działaniu „Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw” – 
benefi cjenci  województwa pomorskiego w latach 2009-2010
Table 5. Applications and agreements within the framework of RDP in the action „Creation and development of 
enterprises” benefi ciaries of Pomerania Province in the years 2009-2010 
Lata 
naboru/
Years of 
recruitment

Działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”/
Action 312 „Creating and development of micro-enterprises”

złożone wnioski/
put in applications

zawarte umowy/ 
agreements

odrzucone wnioski/
applications rejected

wypłacone 
dofi nansowanie/

subsidy paid 
liczba/

no.
wartość [zł]/
value [PLN]

liczba/
no.

wartość [zł]/
value [PLN]

liczba/
no.

wartość [zł]/
value [PLN]

liczba/
no.

wartość [zł]/
value [PLN]

2009 268 43 947 400,47 96 13 447 848,00 169 28 351 364,47 31 3 945 788,00
2010 565 115 166 180,50 49 9 160 745,50 125 27 137 192,00 1 92 075,30
Razem/Total 833 159 113 580,97 145 22 608 593,50 294 55 488 556,47 32 4 037 863,30
Źródło: jak w tab. 4 
Source: see tab. 4
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Tabela 6. Wnioski i zawarte umowy w ramach PROW w działaniu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  
– benefi cjenci województwa pomorskiego
Table 6. Applications and agreements within the framework of RDP in action ”Implementation of the local 
development strategies” benefi ciaries of Pomerania Province

Działanie/Action Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”/
Action No. 413 ”Implementation of the local development strategies”

złożone wnioski/ 
put in applications

zawarte umowy/
agreements

odrzucone wnioski/
aplications rejected

wypłacone 
dofi nansowanie/

subsidy paid 
licz-
ba/
no.

wartość [zł]/
value [PLN]

licz-
ba/
no.

wartość [zł]/
value [PLN]

licz-
ba/
no.

wartość [zł]/
value [PLN]

licz-
ba/
no.

wartość [zł]/
value [PLN]

311 „Różnicowanie 
w kierunku dzia-
łalności nierolni-
czej”/311 “Diver-
sifi cation towards 
non-agricultural 
activities” 

16 915 998,50 1 53 506,00 9 470 483,50 0 0,00

312 „Tworzenie 
i rozwój mikroprzed-
siębiorstw”/312 
 „Creating
and development of 
micro-enterprises „ 

32 3 578 434,00 3 117 617,50 20 2 249 340,50 2 95 856,00

Źródło: jak w tab. 4
Source: see tab. 4

W działaniu tym złożono 833 wnioski o dofi nansowanie projektu, z tego 294 wnioski zostały od-
rzucone. Zawarto 145 umów na łączna kwotę 22 608 593,50 PLN. Średnia wartość dofi nansowania 
jednego projektu wynosiła około 126 tys. PLN. Należy podkreślić, że 391 wniosków nie zostało jeszcze 
ocenionych, więc kwota ta może ulec zmianie. Tylko jedna umowa z podpisanych w 2010 roku została 
zrealizowana. Wskazuje to na długi okres oceny wniosków i rozliczania inwestycji.

Przedsiębiorcy z obszarów wiejskich mogą ubiegać się o środki z PROW również w ramach dzia-
łań osi 4 – „Leader”, których celem jest aktywizacja mieszkańców, przyczynianie się do powstawania 
nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także racjonalne zarządzanie lokalnymi zasobami, co 
w konsekwencji wpłynie na budowanie kapitału społecznego. 

Celem działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, jest umożliwienie mieszkańcom 
z terenu, na  którym strategia jest realizowana, poprawy jakości życia. W tym działaniu zakres pomocy 
obejmuje zadania odpowiadające działalności osi 3, m.in. „Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

W obu działaniach, w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju, złożono 48 wniosków na łączną 
kwotę 4 494 432,50 zł, z tego zawarto tylko 4 umowy, a 2 z nich już zostały zrealizowane. Może dziwić 
duża liczba odrzuconych wniosków – aż 29 (60%). 

Z informacji ARiMR w Gdańsku wynika, że najczęstszymi przyczynami odrzucenia wniosku są: 
nieusunięcie na wezwanie Agencji, w ustawowym terminie 21 dni od dnia  doręczenia wezwania, braków 
formalnych, rezygnacja z ubiegania się o dofi nansowanie, zmiana zestawienia rzeczowego bez uaktual-
niania wszystkich dokumentów oraz złożenie wniosku za pośrednictwem poczty w przypadku działania 
311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Podobnie jak w przypadku wcześniej analizowanych działań, w tym również nie wszystkie wnioski 
zostały ocenione.

Wnioski
1. Obszary wiejskie województwa pomorskiego w zakresie liczby ludności w wieku niepro-

dukcyjnym przypadającej na 100 osób w wieku produkcyjnym nie odstawały od średniej 
w kraju, to samo dotyczy udziału ludności produkcyjnej w ogólnej liczbie ludności.

2. Sytuacja kobiet, biorąc pod uwagę dostępność miejsc pracy, zamieszkałych obszary wiejskie 
w województwie pomorskim była lepsza niż średnio w kraju, gdzie 58% bezrobotnych na obszarach 
wiejskich stanowiły kobiety; w województwie pomorskim tylko 32%.
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3. Minimum 20% wszystkich przedsiębiorców województwa pomorskiego prowadzi działalność go-
spodarczą w gminach wiejskich. Struktura przedsiębiorstw według sekcji na obszarach wiejskich 
zbliżona była do struktury całego województwa.

4. Środki w ramach PROW wzbudzają spore zainteresowanie wśród przedsiębiorców na obszarach wiejskich, 
złożone zostały 1532 wnioski dotyczące wsparcia przedsiębiorczości, jednak dużą liczbę odrzucono – 585 
wniosków, co stanowiło ponad 38%. Główną przyczyną odrzucenia wniosków były błędy formalne.

5. Procedura przyznawania środków jest zbyt długa, wymaga „zainwestowania środków własnych”, co 
w przypadku „drobnych” przedsiębiorców jest dużym utrudnieniem. Ponadto, wydłużająca się  we-
ryfi kacja wniosków o płatność zwiększa koszty kredytowanych inwestycji.
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Summary
The development of entrepreneurship at rural areas differs from such process in urban areas, fi rst of all due to 

their rural environment specifi city, higher unemployment and disparities in income.
This article presents information concerning conditions of development the entrepreneurship at rural areas  in 

Pomeranian province and analysis of the size of business development’s support in these areas within the EU funds.
New functions of the village and  its agricultural activities defi ne the directions of development in the rural areas 

in Poland, which are  preferred by the European Union and  distributed by the RDP 2007-2013. 
A minimum of 20% of all businesses in Pomeranian  province runs business activities in rural communities. 

Measures within the RDP arouse  considerable interest, there have been submitted  1532 application forms  regarding  
support of entrepreneurship. Too long verifi cation procedure of the application forms constitute great diffi culties  in 
the implementation of investments co-fi nanced by the EU funds.    
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