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Synopsis. Lokalne grupy dzia³ania (LGD) przez aktywizacjê mieszkañców wsi przyczyniaj¹ siê do kreowania
rozwoju regionu objêtego lokaln¹ strategi¹ rozwoju (LSR). Funkcjonowanie tych podmiotów finansowane jest z
dzia³ania Leader stanowi¹cego jedn¹ z osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Na terenie
województwa zlokalizowane s¹ 22 LGD, które maj¹ do dyspozycji 176 mln z³otych na wdra¿anie lokalnych strategii
rozwoju (LSR).  Tereny, na których realizowane jest 19 lokalnych strategii rozwoju zajmuj¹ 98,5% obszarów
wiejskich województwa dolno�l¹skiego. �rednia wielko�æ LGD ze wzglêdu na liczbê osób objêtych LSR dla wojewódz-
twa wynosi 57,1 tys. osób. W najbli¿szym czasie przewiduje siê dynamiczny wzrost liczby nowopowstaj¹cych  LGD.

Wstêp
W d³ugim procesie historycznym w Polsce ukszta³towa³a siê jedyna w swoim rodzaju struktura

spo³eczno�ci wiejskich. Wie� polska jest czym� wiêcej ni¿ tylko miejscem zamieszkania du¿ych
grup ludzkich. Jest ona jednocze�nie wspólnot¹ gospodarcz¹, spo³eczno-kulturow¹, a najczê�ciej
tak¿e etniczn¹ i wyznaniow¹. Wiêzi wewn¹trzmiejskie, jak dowodz¹ liczne badania socjologiczne i
etnograficzne, s¹ tu bardzo silne, a odrêbno�ci poszczególnych wsi wyra�nie zaznaczone. Tworzy
to ze spo³eczno�ci lokalnej specjaln¹ strukturê, która ma w³asne cele [Wo� 1996].

Przez lata polska wie� postrzegana by³a jako miejsce nieatrakcyjne. Traktowanie wsi jako prze-
¿ytku spo³eczno-kulturowego powoli odchodzi w niepamiêæ. Swoista przemiana w mentalno�ci
mieszkañców wsi jest punktem zwrotnym w mo¿liwo�ciach jej rozwoju. Postêp cywilizacyjny za-
chodz¹cy na obszarach wiejskich sprawia, ¿e przestrzeñ u¿ytkowana wspólnie przez mieszkañców
danego terenu staje siê elementem ³¹cz¹cym interesy spo³eczno�ci, która teren ten zamieszkuje.

Dla prawid³owej realizacji przedsiêwziêæ wspólnych dla danej grupy osób, konieczne jest ist-
nienie wiêzi terytorialnej, przez któr¹ rozumiemy �zale¿no�æ miêdzy mieszkañcami, jak¹ stwarza
blisko�æ i wspólno�æ zamieszkiwania na danym obszarze� [Turowski 1995].

Od roku 1991, kiedy pierwszy raz w Unii Europejskiej zastosowano podej�cie Leader, sta³o siê
ono sprawdzon¹ i znan¹ metod¹ pobudzania aktywno�ci lokalnych spo³eczno�ci oraz ich zaanga-
¿owanie w poszukiwanie i wykorzystanie drzemi¹cego w obszarach wiejskich potencja³u. Inicjaty-
wa Leader ewoluowa³a i by³a doskonalona, przez co dociera³a do coraz szerszego grona spo³eczno-
�ci mieszkañców wsi, dziêki czemu mog³a spe³niaæ coraz wiêcej potrzeb i oczekiwañ.

W swoich niezmiennych za³o¿eniach Leader zbudowany jest na oddolnej inicjatywie partner-
skiej oraz innowacyjnym podej�ciu do rozwoju obszarów wiejskich, w których obecne du¿e na-
dzieje po³o¿one s¹ w zachêcaniu do wspó³pracy sektora prywatnego i publicznego.

Celem osi czwartej Leader jest przede wszystkim budowa kapita³u spo³ecznego przez aktywizacjê
mieszkañców oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. Zamierzenia te realizowane s¹
przez tzw. lokalne grupy dzia³ania, czyli podmioty (stowarzyszenia) w sk³ad, których wchodz¹ przedsta-
wiciele w³adz lokalnych, organizacji pozarz¹dowych i przedsiêbiorców, które wprowadzaj¹ w ¿ycie
projekty korzystne z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich, najczê�ciej na obszarze kilku gmin.

Pozytywny kapita³ spo³eczny tkwi¹cy w mieszkañcach terenów wiejskich, jest czynnikiem kreu-
j¹cym procesy aktywizacji tych osób, a tak¿e budowanie kapita³u spo³ecznego wsi. Szans¹ na
odpowiednie zagospodarowanie potencja³u miejscowych liderów, jest tworzenie lokalnych grup
dzia³ania, które na Dolnym �l¹sku rozwijaj¹ siê w imponuj¹cym tempie.
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Prawna konstrukcja funkcjonowania lokalnej grupy dzia³ania zawarta jest w art. 15 ustawy o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em �rodków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007 r. Dz. U. Nr 64, poz. 427. W my�l zapisów
ustawy lokalne grupy dzia³ania przybieraj¹ formê stowarzyszeñ, które posiadaj¹ osobowo�æ prawn¹.
Bezpo�redni nadzór nad funkcjonowaniem LGD sprawuj¹ marsza³kowie województw, co wynika z
faktu, ¿e przedsiêwziêcia realizowane przez lokalne grupy dzia³ania s¹ wspó³finansowane ze �rod-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Lokalne grupy dzia³ania bêd¹ce elementem partnerstwa publiczno-prywatnego stanowi¹ sa-
morz¹dn¹ niezale¿n¹ organizacjê pozarz¹dow¹, których nadrzêdnym dzia³aniem jest zarz¹dzanie
realizacj¹ lokalnej strategii rozwoju. Na podstawie lokalnej strategii rozwoju (LSR) wdra¿ane bêd¹
projekty ³¹cz¹ce zasoby: ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, oraz wiedzê i umiejêtno�ci
przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i spo³ecznego.

Celem opracowania jest rozpoznanie wybranych LGD na obszarach funkcjonalnych Dolnego
�l¹ska w latach 2009-2010.

Metodyka badañ
Materia³y do badañ pochodz¹ ze �róde³ wtórnych a s¹ to: dane liczbowe G³ównego Urzêdu Staty-

stycznego oraz informacje udostêpnione przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolno�l¹skiego.
W opracowywaniu materia³ów zastosowano metody: opisow¹, któr¹ wykorzystano do scha-

rakteryzowania rejonów funkcjonalnych Dolnego �l¹ska oraz porównawcz¹ s³u¿¹c¹ do porówna-
nia warto�ci opisuj¹cych piêæ lokalnych grup dzia³ania. Do prezentacji danych wykorzystano
technikê tabelaryczn¹ i graficzn¹, które zobrazowa³y zjawiska liczbowe w przestrzeni. Analizie pod-
dano piêæ lokalnych grup dzia³ania, po jednej w ka¿dym regionie funkcjonalnym Dolnego �l¹ska.
By³y to nastêpuj¹ce LGD: I region � Stowarzyszenie ��lê¿anie � Lokalna Grupa Dzia³ania�, II region
� Partnerstwo dla Doliny Baryczy, III region � Fundacja �K³odzka Wstêga Sudetów� � Lokalna
Grupa Dzia³ania, IV region � Partnerstwo Integracja Turystyka, V region � Partnerstwo Izerskie.

W pracy dokonano wyboru celowego obiektów poddanych analizie. Kryterium na podstawie, które-
go wytypowano piêæ lokalnych grup dzia³ania by³o zajmowanie obszaru zlokalizowanego w obrêbie
danego regionu funkcjonalnego obszarów wiejskich Dolnego �l¹ska oraz wielko�æ danego Partnerstwa.

Wyniki badañ
Na terenie województwa dolno�l¹skiego w roku 2009 funkcjonowa³y 22 lokalne grupy dzia³a-

nia, z których 19 mia³o siedzibê na terenie Dolnego �l¹ska. Zasiêg dzia³alno�ci lokalnych grup
dzia³ania obejmuje 278 235,7 km2 powierzchni kraju, co w ujêciu procentowym stanowi 93,2% tere-
nów, które mog¹ korzystaæ ze wsparcia przewidzianego w PROW 2007 -2013.

�rednia wielko�æ lokalnej grupy dzia³ania ze wzglêdu na liczbê osób objêtych lokaln¹ strategi¹
rozwoju (LSR) dla Dolnego �l¹ska wynosi 57,1 tys. osób. Wynik ten plasuje województwo na
drugiej pozycji, tu¿ za województwem �l¹skim, w którym liczba ta wynosi 59,7 tys. osób.

Zgodnie ze Strategi¹ Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolno�l¹skiego omawiany
teren podzielony zosta³ na piêæ regionów funkcjonalnych obszarów wiejskich:
� region intensywnego rolnictwa (I),
� region rolniczo-rekreacyjny (II),
� region przemys³owo-rekreacyjno-turystyczny (III),
� region rolniczo-przemys³owy (IV),
� region rolniczo-przemys³owo-rekreacyjny (V).

Taki stan podyktowany jest wystêpowaniem znacznego zró¿nicowania czynników przestrzen-
nych wp³ywaj¹cych na intensywno�æ produkcji rolnej i kszta³towanie dochodów ludno�ci zamiesz-
kuj¹cej tereny wiejskie Dolnego �l¹ska. W opracowaniu dokonano oceny funkcjonowania piêciu
lokalnych grup dzia³ania: �lê¿anie, Partnerstwo Izerskie, Partnerstwo Integracja Turystyka, Partner-
stwo dla Doliny Baryczy oraz K³odzka Wstêga Sudetów. Ka¿da z wymienionych grup reprezentuje
inny region funkcjonalny obszarów wiejskich Dolnego �l¹ska. Elementami poddanymi analizie s¹:
� wielko�æ bud¿etu,
� udzia³ sektorów wchodz¹cych w sk³ad LGD,
� powierzchnia u¿ytków rolnych objêtych LSR,
� ludno�æ,
� aktywno�æ organizacji pozarz¹dowych.
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W obecnej perspektywie finansowej wspólna polityka rolna na terenie naszego kraju, realizowa-
na jest przez dzia³ania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jedn¹ z czterech osi
priorytetowych PROW 2007-2013 jest inicjatywa Leader, która polega na tym, ¿e lokalnym grupom
dzia³ania powierza siê opracowanie za³o¿eñ i wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju [Turowski 1995].

Tworz¹c inicjatywê Leader po³o¿ono ogromny nacisk na to, by spe³nia³a ona siedem zasad:
� podej�cie lokalne,
� podej�cie oddolne,
� podej�cie partnerskie,
� podej�cie innowacyjne,
� podej�cie zintegrowane,
� tworzenie powi¹zañ i wspó³praca,
� lokalne finansowanie i zarz¹dzanie.

Bud¿et
Wielko�æ �rodków, jakimi dysponuj¹ LGD na Dolnym �l¹sku wynosi 176 mln z³. Wielko�æ ta

wyliczana jest z nastêpuj¹cego wzoru: bud¿et LGD = liczba mieszkañców LSR x 148 z³.
W ramach osi IV Leader realizowane s¹ dzia³ania, które zabezpieczono nastêpuj¹cymi wielko-

�ciami �rodków finansowych :
� 4.13 Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju (137 868 204 z³),
� 4.21 Wdra¿anie projektów wspó³pracy ( 3 565 557 z³),
� 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia³ania, nabywanie umiejêtno�ci i aktywizacja (34 467 051 z³).

Spo�ród piêciu analizowanych lokalnych grup dzia³ania najwy¿sz¹ ³¹czn¹ warto�ci¹ bud¿etu
przeznaczonego na realizacjê dzia³añ osi IV Leader � PROW 2007-2013, wykazuje siê LGD Partner-
stwo Izerskie. Dysponuje kwot¹ 19 035 020 z³. Wysoko�æ tej sumy wynika ze sposobu wyliczania,
uprzywilejowuj¹cego partnerstwa, które zasiêgiem lokalnej strategii rozwoju obejmuj¹ jak najwiêksz¹
liczbê mieszkañców. W dalszej kolejno�ci znajduj¹ siê LGD: Partnerstwo dla Doliny Baryczy, K³odzka
Wstêga Sudetów oraz �lê¿anie i Partnerstwo Integracja Turystyczna (rys. 3).

Rysunek 1. Mapa gmin Dolnego �l¹ska objêta dzia³aniem 22 LGD, z których 19 ma siedzibê na
terenie województwa dolno�l¹skiego
�ród³o: [www.dolnoslaskie.ksow.pl].
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Wysoko�æ �rodków przypadaj¹cych na realizacjê
dzia³añ osi Leader przedstawiono w  tabeli 1. Kwoty te
wynikaj¹, ze sposobu liczenia, a metoda jest nastêpu-
j¹ca: dzia³anie 4.13 �Wdra¿anie LSR�: iloczyn miesz-
kañców zameldowanych na pobyt sta³y na obszarze
LSR x 116 z³, dzia³anie 4.21 �Projekty wspó³pracy�:
iloczyn mieszkañców zameldowanych na pobyt sta³y
na obszarze LSR x 3 z³, dzia³anie 4.31 �Funkcjonowa-
nie LGD�: iloczyn mieszkañców zameldowanych na
pobyt sta³y na obszarze LSR x 29 z³.

£¹cznie na terenie Dolnego �l¹ska, do wdra¿ania i
realizacji lokalnych strategii rozwoju LSR (dzia³anie
4.13), przyst¹pi³o 19 lokalnych grup dzia³ania, co sta-
wia województwo na 6 miejscu klasyfikacji. Jedynymi
gminami, które nie zdecydowa³y siê wzi¹æ udzia³u w
dzia³aniu by³y Miêdzybórz i Bogatynia.

Limit �rodków przeznaczonych na zabezpiecze-
nie realizacji dzia³ania 4.31. Funkcjonowanie lokalnej

grupy dzia³ania, nabywanie umiejêtno�ci i aktywizacja, na lata 2007-2013 wynosi dla województwa
121,6 mln euro. Dane z pocz¹tku lutego mówi¹ o 0,19% realizacji alokacji �rodków pieniê¿nych przy-
dzielonych na to dzia³anie. Z 681 lokalnych grup dzia³ania z ca³ej Polski, które z³o¿y³y wnioski, umowy
podpisa³o dotychczas 405 partnerstw. Z terenu województwa dolno�l¹skiego sp³ynê³o 38 wniosków,
tj. 5,58%. Na dzia³anie 4.21 � Wdra¿anie projektów wspó³pracy, przewidziano 12 mln euro, przy tym
wed³ug danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotychczas z³o¿ono jedynie 3 wnioski.

Rysunek 2. Regiony funkcjonalne obszarów wiejskich województwa dolno�l¹skiego
�ród³o: [www.eko.wbu.wroc.pl].
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Rysunek 3. Bud¿et osi Leader dla LGD
reprezentuj¹cych obszary funkcjonalne
Dolnego �l¹ska
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Udzia³ sektorów tworz¹cych analizowane LGD
W my�l za³o¿eñ podej�cia Leader i przepisów okre�lonych Rozporz¹dzeniem Ministra Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegó³owych kryteriów i sposobu wyboru
lokalnej grupy dzia³ania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, cz³onkami lokalnej grupy dzia³ania mog¹ byæ przedstawi-
ciele trzech sektorów: publicznego, spo³ecznego i gospodarczego.

Sk³ad lokalnych grup dzia³ania poddanych analizie odzwierciedla w pe³nym zakresie zasadê
trójsektorowo�ci (tab. 2). Sytuacj¹ najbardziej optymaln¹ jest obecno�æ w strukturze LGD jak
najwiêkszej liczby przedstawicieli sektora spo³ecznego, poniewa¿ to mieszkañcy obszarów objê-
tych LSR wiedz¹ najlepiej, jakie dzia³ania s¹ konieczne do realizacji w miejscowo�ciach przez
nich zamieszkiwanych. Nie mo¿na jednak nie dostrzec roli sektora publicznego i gospodarczego,
które dysponuj¹ ogromnym potencja³em organizacyjnym oraz finansowym. Wydaje siê, ¿e w
najlepszym po³o¿eniu znajduje siê LGD �lê¿anie, przy czym w przysz³o�ci nale¿a³oby zwiêkszyæ
udzia³ przedstawicieli sektora gospodarczego.
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Powierzchnia u¿ytków rolnych objêtych LSR
Obszary, na których wdra¿anych jest 19 lokalnych strategii rozwoju (LSR), obejmuj¹ 98,5% terenów

wiejskich Dolnego �l¹ska. Analizowanych piêæ LGD zajmuje obszar 23,98% powierzchni ca³ego woje-
wództwa. dane zawarte wtabeli 3 pokazuj¹, ¿e najwiêcej u¿ytków rolnych znajduje siê na obszarach zajmo-
wanychprzez LGD Partnerstwo dla Doliny Baryczy oraz K³odzka Wstêga Sudetów. S¹ to obszary zaliczane
odpowiednio do II i III rejonu funkcjonalnego obszarów wiejskich województwa dolno�l¹skiego.

Ludno�æ
Dolny �l¹sk zamieszkuje oko³o 2907 tys. mieszkañców, co przek³ada siê na 5 miejsce pod wzglê-

dem liczby ludno�ci w kraju. Osoby zamieszkuj¹ce tereny, na których wdra¿ane s¹ lokalne strategie
rozwoju (LSR) w analizowanych piêciu lokalnych grupach dzia³ania (LGD) stanowi¹ oko³o 13,5%
ogó³u mieszkañców województwa.

Istotne jest, by na obszarach wdra¿ania lokalnych strategii rozwoju (LSR) zamieszkiwa³o jak najwiê-
cej osób. Wi¹¿e siê to ze opisywanym powy¿ej sposobem naliczania �rodków finansowych na realizacje
dzia³añ osi Leader. Na podstawie danych zawartych w tabeli 4, mo¿na stwierdziæ, ¿e w najkorzystniejszej
finansowo sytuacji znajduj¹ siê LGD Partnerstwo Izerskie oraz Partnerstwo dla Doliny Baryczy.
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Wnioski
Przeprowadzona analiza piêciu lokalnych grup dzia³ania na obszarach funkcjonalnych Dolne-

go �l¹ska pozwoli³a na wyci¹gniêcie nastêpuj¹cych wniosków:
1. Lokalne grupy dzia³ania na Dolnym �l¹sku obejmuj¹ 135 gmin, tj. 98,5% obszarów województwa.
2. Wielko�æ bud¿etu bêd¹cego w dyspozycji LGD uzale¿niona jest od liczby mieszkañców objê-

tych LSR. Spo�ród analizowanych LGD w najlepszej sytuacji finansowej znajdowa³o siê Part-
nerstwo Izerskie.

3. Z punktu widzenia struktury podmiotów tworz¹cych LGD w najbardziej korzystnej sytuacji s¹
te partnerstwa, w których udzia³ sektora spo³ecznego jest najwy¿szy, spo�ród analizowanych
grup najwy¿szym wska�nikiem udzia³u sektora spo³ecznego charakteryzuj¹ siê LGD �lê¿anie
oraz LGD Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

4. Lokalne grupy dzia³ania daj¹ mo¿liwo�æ lepszego wykorzystania �rodków UE.
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Summary
Local Action Groups (LAG) by activation of rural residents contribute to the development of the region

covered by the creation of local development strategies. The functioning of these bodies is financed by within the
framework of the Programm Leader which is one of parts the Rural Development Programme for the years 2007
to 2013. Located in the provinces are 22 LAGs, which have 176 million dollars to be used on implemention of the
Local Development Strategy.

Areas where 19 Local Development Strategy are located 98.5% cover of rural population of Lower Silesia.
Average size of the LAG taking into account the number of persons covered by the Local Development Strategy for
the province is 57.1 thousand people. In the near future they expect a dynamic increase in the number of start-LAG.
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