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Wstęp 
 

Obszary wiejskie, definiowane według metodologii GUS, są obszarami 

położonymi poza granicami administracyjnymi miast. W 2007 r. stanowiły one ponad 93% 

ogólnej powierzchni kraju i zamieszkiwane były przez 38,8% ogółu ludności. Coraz 

częściej podkreśla się potrzebę włączania do tej kategorii również małych miast (do 5 tys. 

mieszkańców) [Zarys kierunków…, 2009, s. 4]. Argumentem przemawiającym za takim 

działaniem jest fakt, że pełnią one funkcje w istocie swej zbliżone do funkcji dużych wsi, 

będąc ośrodkami władz gminnych, a o ich statusie (miasto, wieś) zdecydowały względy 

głównie historyczne. 

Obszary wiejskie są przestrzennie bardzo zróżnicowane. Ich poziom rozwoju 

społeczno-ekonomicznego oraz funkcje są zdeterminowane przez wiele czynników. 

Jednym z istotniejszych jest geograficzne usytuowanie obszarów wiejskich w stosunku do 

dużych miast. Z tego też punktu widzenia wyróżnia się obszary ściśle powiązane z dużym 

miastem, w zasięgu oddziaływania dużego miasta oraz obszary peryferyjne. 

Wiejskie obszary peryferyjne charakteryzują zazwyczaj liczne  problemy. Do 

najważniejszych zalicza się: niższy poziom jakości życia wynikający ze specyfiki 

dominujących funkcji (rolnictwa, leśnictwa), brak alternatywnych źródeł dochodów, 

procesy starzenia się ludności oraz procesy depopulacyjne.  

Największym wyzwaniem rozwojowym staje się wyrównanie dysproporcji 

pomiędzy miastem a wsią, głównie w kontekście większego dostępu mieszkańców wsi do 

dóbr publicznych oraz podniesienia poziomu jakości ich życia. Z działaniami tymi ściśle 

związane są procesy rewitalizacyjne. Aby były spójne, powinny być ujęte w strategiach 

rozwojowych oraz w planach przestrzennego zagospodarowania. Ważna przy tym jest 

inicjatywa oddolna społeczności lokalnej, bowiem to właśnie ona zna najlepiej swoje 

problemy.  

                                                 
* dr hab. Renata Przygodzka prof. UJ, Instytut Spraw Publicznych UJ 
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Celem artykułu jest identyfikacja roli i znaczenia lokalnych grup działania (LGD) 

w procesach rewitalizacyjnych obszarów wiejskich oraz wskazanie instrumentów 

wspierających tę aktywność. Artykuł przygotowano na podstawie studiów literatury, 

analizy dokumentów programowych Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa, analizy 

aktów prawnych oraz danych statystycznych.  

 

1. Lokalne grupy działania, ich istota i funkcje 

Lokalne grupy działania (LGD; z ang. Local Action Group – LAG) są szczególną 

formą partnerstwa międzysektorowego, które powołuje się w celu rozszerzenia kręgu osób 

i podmiotów, chcących partycypować w kształtowaniu kierunków rozwoju swojego 

terytorium („małej ojczyzny”) oraz współdecydować i współuczestniczyć w realizacji 

podejmowanych działań.  

Istnienie lokalnych grup działania ściśle wiąże się ze Wspólnotową Inicjatywą 

LEADER, powołaną na początku lat 90. minionego stulecia, która stanowiła próbę 

ukierunkowania metodologii i racjonalności wydatkowania środków publicznych, aby 

zapewnić trwały rozwój obszarów wiejskich [Budzich-Szukała, 2008, s. 118]. Określono 

siedem głównych założeń, których praktyczna realizacja powinna zahamować negatywne 

procesy i zjawiska powszechnie występujące na tych obszarach. Założeniami tymi były: 

1. podejście terytorialne – beneficjentem pomocy jest konkretny obszar 

(mikroregion), a nie indywidualne projekty; 

2. podejście oddolne – wdrażanie różnych działań powinno wynikać z woli 

społeczności lokalnej, która najpełniej zna swoje problemy i potrzeby; 

3. podejście zintegrowane – oparte na myśleniu ponadsektorowym; realizacja 

projektów powinna prowadzić do współpracy i łączenia zasobów różnorodnych 

partnerów, aby jednak działania miały charakter komplementarny, powinny być 

wpisane w strategię rozwoju, którą lokalna społeczność wypracowuje sama; 

4. podejście partnerskie – zakłada, że wszyscy zainteresowani powinni mieć 

możliwość współdecydowania o kierunkach rozwoju, czego wyrazem jest 

tworzenie partnerstw stanowiących formalną umowę podmiotów z różnych 

sektorów; ważne jest przy tym, aby partnerstwa były otwarte na nowych członków 

i zachęcały do udziału w nich;  

5. podejście innowacyjne – sama inicjatywa LEADER ma charakter innowacyjny, 

jednak ważne jest, by wspierać realizację tych działań inicjowanych przez LGD, 

które poprzez swoje nowatorstwo obarczone są większym ryzykiem, ale 
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jednocześnie ich realizacja może doprowadzić do istotnego zwiększenia wartości 

dodanej; 

6. decentralizacja zarządzania i finansowania – ważna jest świadomość 

samorządności partnerstw oraz skrócenie procedur ubiegania się o wsparcie 

finansowe; 

7. współpraca i „sieciowanie” – zakłada się współpracę LGD z innymi grupami, 

zarówno w kraju, jak i zagranicą. 

Dokumenty bieżącego okresu programowania [Program rozwoju…, 2007] 

definiują inicjatywę Leader jako oddolne partnerskie podejście do rozwoju obszarów 

wiejskich, realizowane przez lokalne grupy działania, polegające na opracowaniu przez 

lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających 

z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, 

historyczne itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, 

gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane 

lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR. Ważne jest 

również, że na poziomie decyzyjnym LGD, co najmniej 50% mają stanowić partnerzy 

gospodarczy i społeczni. 

Aby uzyskać wsparcie, lokalne grupy działania muszą posiadać status osoby 

prawnej oraz mogą być zorganizowane tylko w trzech formach organizacyjno-prawnych, 

czyli w formie fundacji, stowarzyszenia bądź związku stowarzyszeń. Dodatkowo, w 

ramach każdej z tych form istnieje możliwość uzyskania statusu organizacji pożytku 

publicznego. Działalność pożytku publicznego jest działalnością użyteczną społecznie 

prowadzoną w określonej sferze zadań publicznych (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dalej jako OPP). Z punktu widzenia 

LGD ważne są następujące kategorie działań [Adamczyk i in., 2006, s. 47]: 

- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 

- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 

- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 
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- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe 

obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego). 

Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z osiągnięcia statusu organizacji 

pożytku publicznego (OPP) jest niewątpliwie wzbudzanie zaufania nie tylko w kontaktach 

z zewnętrznymi partnerami, lecz również w stosunku do uczestniczących w LGD 

partnerów reprezentujących różne sektory. Transparentność funkcjonowania, wyraźne 

oddzielenie form własności i określone zasady prowadzenia gospodarki finansowej dają 

większą gwarancję właściwego prowadzenia spraw. Korzyści te mogą być szczególnie 

ważne w postrzeganiu LGD jako dysponenta środków finansowych przyznanych na 

wdrażanie strategii lokalnego rozwoju, w tym również podmiotu decydującego o wyborze 

projektów związanych z procesami rewitalizacyjnymi obszarów wiejskich.  

Dotychczasowe wsparcie tworzenia i funkcjonowania lokalnych grup działania 

wiązało się z wdrażaniem Pilotażowego Programu LEADER+ (PPL+) jako działania 2.7 w 

ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” (SPO Rolnictwo). 

Wdrażanie PPL+ podzielone zostało na dwa tzw. schematy. Schemat I wdrażany był od 

końca 2004 do końca 2006 r. i obejmował takie działania, jak: 

1. wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW)23,  

2. wsparcie procesu tworzenia LGD, 

3. promocja obszarów wiejskich oraz  

4. mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału procesie rozwoju 

obszarów wiejskich.  

Schemat II natomiast wdrażany był od marca 2006 do końca 2008 i obejmował: 

1. wsparcie działalności LGD na rzecz realizacji strategii, 

2. promocję obszarów wiejskich,  

3. mobilizację ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju 

obszarów wiejskich, 

4. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z 

aktywizacją ludności na obszarach wiejskich24.  

                                                 
23 Strategię tę dość niefortunnie określono w SPO Rolnictwo jako zintegrowaną strategię rozwoju obszarów 
wiejskich (ZSROW), co mogło oznaczać raczej potrzebę tworzenia zintegrowanej strategii, a nie potrzebę 
zintegrowanego rozwoju. W PROW 2007–2013 strategię tę określa się już jako lokalną strategię rozwoju 
(LSR).  
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Budżet działania, choć pierwotnie planowany na kwotę 18,75 mln euro, ostatecznie 

na skutek przesunięć środków finansowych zwiększył się do kwoty 30,44 mln euro. 

Ostatecznie ze wsparcia finansowego skorzystało 316 LGD (167 w schemacie I oraz 149 w 

schemacie II).  

Dominującą formą prawną, w jakiej powstawały lokalne grupy działania, były 

stowarzyszenia i związki stowarzyszeń (68%). Pozostały odsetek stanowiły  fundacje. 

Średnia wartość umowy w schemacie II wyniosła około 650 tys. zł. Projekty realizowano 

w 865 gminach, na obszarze 125,5 km2, zamieszkałym przez niemalże 7 mln osób. W 

przygotowywanych przez lokalne grupy działania zintegrowanych strategiach rozwoju 

obszarów wiejskich najczęściej występującym zagadnieniem było wykorzystywanie 

zasobów naturalnych i kulturalnych oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. 

Ocenia się, że pomimo stosunkowo krótkiego okresu funkcjonowania oraz wielu 

trudności, jakie napotkały w trakcie swej działalności25, lokalne grupy działania są 

potwierdzeniem znaczenia podejścia LEADER w rozwoju obszarów wiejskich. Z wielu 

raportów opracowywanych na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że [Budzich-

Szukała, 2008, s. 125]: 

- jest to bardzo skuteczna metoda rozwoju wsi, ponieważ sprawdza się w każdych 

warunkach społeczno-ekonomicznych, 

- jest racjonalną metodą wydatkowania środków, ponieważ integruje programy 

centralne i podmioty lokalne, dzięki czemu przyczynia się do zaspokojenia potrzeb 

społeczności lokalnych, 

- jest skuteczną metodą aktywizowania innych źródeł finansowania (angażuje środki 

prywatne). 

W Polsce sam proces wdrażania PPL+ oceniany jest bardzo pozytywnie, głównie 

ze względu na wzbudzenie zainteresowania wiejskich społeczności tworzeniem 

partnerstwa na rzecz kształtowania takich kierunków rozwoju, które będą bardziej zgodne 

z potrzebami społeczności lokalnych i będą prowadziły do poprawy jakości życia 

mieszkańców. Co ważne, lokalne partnerstwa realizujące podejście LEADER są otwarte na 

współpracę i nabywanie nowych umiejętności. Świadczą o tym zarówno Krajowa Sieć 

LEADER+, jak i tworzone regionalne sieci lokalnych grup działania.  

                                                                                                                                                    
24 W skrócie rzecz ujmując, można stwierdzić, że schemat I służył wsparciu w utworzeniu partnerstwa i 
rejestracji lokalnej grupy działania, a schemat II pozwolił zarejestrowanym grupom na tworzenie strategii. 
25 U. Budzich-Szukała wskazuje, że trudności te wynikały z niedostosowania form organizacyjno-prawnych 
do specyfiki podejścia LEADER, niemożności wsparcia finansowego ze strony samorządów lokalnych, 
braku prefinansowania działań, braku wsparcia na etapie tworzenia grup itp. [Budzich-Szukała, 2008, s. 123–
124]. 
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2. Specyfika procesów rewitalizacyjnych na obszarach wiejskich 

Pojęcie „rewitalizacja” jest terminem medycznym i pochodzi z łacińskiego vitalis 

(żywotny, życiodajny). Oznacza przywracanie ludziom starym sprawności fizycznej, sił 

witalnych [Słownik…]. Coraz częściej termin ten jest stosowany również w sferze 

urbanistyczno-architektonicznej i oznacza całokształt działań skoncentrowanych na 

ożywieniu zdegradowanych obszarów lub obiektów oraz poprawie ich funkcjonalności, 

estetyki, wygody użytkowania i jakości życia. Działania te obejmują prace z zakresu 

budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej. Pojawiają się tu 

zatem dwa znaczenia rewitalizacji: techniczne, związane z poddawaniem obiektów 

renowacji, oraz społeczno-ekonomiczne, związane z nadaniem im nowych funkcji [Idziak].  

Procesy rewitalizacyjne zazwyczaj kojarzą się z rozwiązywaniem problemów 

współczesnych miast. W Polsce głównie odnoszą się do ożywienia opustoszałych 

śródmieść, które utraciły swą funkcję jako centra handlowe, poprawy jakości życia i 

odtworzenia więzi społecznych w tzw. blokowiskach, czy też zagospodarowania terenów 

poprzemysłowych lub np. opuszczonych przez wojsko.  

Degradacja obszarów czy obiektów jest charakterystyczna także dla wsi. Polska 

wieś dysponuje ogromnym potencjałem interesujących obiektów, które często mają 

charakter zabytkowych układów ruralistycznych lub też zespołów dworsko-parkowych, nie 

zawsze wpisanych do rejestru zabytków [Radeberg-Skorzysko]. To także wiele obiektów 

stanowiących element dziedzictwa kulturowego. Przeważnie są to budynki gospodarcze o 

ciekawej architekturze, stare gorzelnie, młyny, szkoły, gościńce i zajazdy, kuźnie oraz 

stare zabudowania folwarczne. Potencjał taki tkwi również w specyfice rozłogów wsi i jej 

otoczenia krajobrazowego.  

Polska wieś pełni niepowtarzalne i całkiem odmienne od miejskich funkcje oraz 

dysponuje unikatowymi zasobami i wartościami, o przetrwanie których należy szczególnie 

zabiegać. Starania takie wpisują się w europejski ruch odnowy wsi zapoczątkowany w 

latach 80. ubiegłego wieku.  Jedną z najbardziej kompleksowych koncepcji w tym zakresie 

jest opracowana w 1994 r. przez ekspertów Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi – 

ECOVAST – Strategia dla wiejskiej Europy [Strategia…, 1995].  

Idea rewitalizacji obszarów wiejskich, powszechnie znana pod nazwą odnowy wsi, 

ma charakter wieloaspektowy. Z jednej strony jest to przede wszystkim niekończący się 

proces dopasowywania się do społecznych i gospodarczych wewnętrznych i zewnętrznych 

zmian. Z drugiej natomiast – choć odnowa zmierza do zachowania tradycji – jej głównym 

celem jest włączenie „wartości życia wiejskiego do postępującego nurtu przemian 
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cywilizacyjnych” [Błąd, 2005, s. 207]. To także kierunek rozwoju obszarów wiejskich, 

wyrażający się w programach odnowy wsi.   

Rewitalizacja wsi jest niewątpliwie procesem wielopłaszczyznowym, bowiem 

dotyczy: warunków ekonomicznych wsi, warunków materialnych mieszkańców, potrzeb 

pozamaterialnych oraz tożsamości wsi [Wilczyński, 2003]. Obejmuje zatem sferę 

społeczności lokalnej, gospodarki, architektury, kultury, środowiska naturalnego. Jest to 

ponadto proces zróżnicowany w sensie przestrzennym i czasowym, który zależy przede 

wszystkim od tego, co w danym miejscu i czasie rozumie się pod pojęciem ulepszania 

życia na wsi [Idziak, 2004]. 

Czynnikiem sprawczym w procesie rewitalizacji obszarów wiejskich jest 

społeczność lokalna, która nie tylko jest podmiotem przemian, lecz ich animatorem. Dzięki 

temu proces rewitalizacji wsi wpisuje się w nurt myślenia i działania określony jako 

inicjatywa LEADER. Charakterystyczne dla tej inicjatywy są takie zasady, jak: oddolne 

podejście, zaangażowanie społeczności lokalnej, partnerstwo i współdziałanie, 

kompleksowość i innowacyjność działań subsydiarność oraz współfinansowanie działań 

rozwojowych. Mają one kluczowe znaczenie w aktywizowaniu mieszkańców wsi w 

kształtowaniu warunków własnego życia.  Należy bowiem zgodzić się z twierdzeniem, że 

„każda wieś ma coś niepowtarzalnego, co trzeba najpierw odkryć, a potem wykorzystać 

jako czynnik rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia” [Błąd, 2005, s. 209]. 

Początkowo odnowa europejskiej wsi rozwijała się głównie pod kątem zachowania 

tradycyjnej substancji budowlanej, a następnie tworzenia miejsc pracy, obecnie jednak na 

plan pierwszy wysuwa się jakość życia na terenach wiejskich [Wilczyński, 2008, s. 99–

100]. Powszechność i wysoka ranga planów odnowy wsi, pod pojęciem których rozumie 

się „kompleksowe i szczegółowe określenie funkcji i sposobu zagospodarowania”, 

przynosi efekty w postaci nie tylko wysokiej jakości projektów, lecz również całościową, 

obejmującą zarówno obiekty publiczne, jak i prywatne, odnowę miejscowości. 

Wyłączonym z produkcji obiektom gospodarczym nadaje się nowe funkcje oraz podejmuje 

się starania o zachowanie odpowiedniej struktury obiektów. Jak podkreśla R. Wilczyński, 

„(…) osiągnięcie celów rewitalizacji w postaci wysokiego standardu materialnych 

warunków życia pozwala skoncentrować wysiłek na społecznych aspektach odnowy – 

utrzymania atrakcyjności i żywotności wsi przez autentyczne, włączające ogół 

mieszkańców, życie wspólnotowe (duchowa odnowa wsi). Znajduje to wyraz w 

działaniach kształtujących wiejską przestrzeń w sposób budujący tożsamość społeczności 

lokalnych” [Wilczyński, 2008, s. 100–101]. W trakcie budowania doświadczeń 
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wypracowano różne modele odnowy wsi. Jednym z nich jest tworzenie tzw. centrów wsi, 

polegające na podkreśleniu szczególnych walorów miejsc spotkań mieszkańców wraz z 

rozwinięciem w przestrzeni motywu, który z czasem może stać się zalążkiem wsi 

tematycznej. Bardzo popularne jest tworzenie właśnie wsi tematycznych (np. wieś 

rekreacji i wypoczynku, wieś monocykli, wieś kowalstwa, wieś wina itp.). Szczególnym, 

nieco bardziej dojrzałym w porównaniu ze wsią tematyczną modelem, jest model wsi – 

idei, w którym integruje się element docelowej funkcji i istniejącego już, ale 

wymagającego dalszego świadomego kształtowania charakteru przestrzeni wiejskiej. 

Jeszcze innym modelem może być organizowanie imprez masowych, traktowanych jako 

wstęp do budowania specyfiki wsi [Wilczyński, 2008, s. 112]. 

Obecnie rewitalizacja obszarów wiejskich wpisuje się w kompleksową politykę 

zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej. W latach 2004–2006 

polska wieś mogła realizować projekty związane z jej odnową przy wsparciu finansowym 

z działania  2.7 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w 

ramach SPO Rolnictwo26. Projekty te miały na celu: 

- poprawę standardu życia i pracy na wsi, 

- podniesienie atrakcyjności turystycznej, 

- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, 

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, 

- rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

Dofinansowaniu natomiast (refundacji części kosztów inwestycji) podlegały projekty z 

zakresu: 

- modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i 

sportowe, 

- odnowy obiektów zabytkowych charakterystycznych dla tradycji budownictwa 

wiejskiego regionu i ich adaptacji na cele publiczne, 

- modernizacji przestrzeni publicznej wsi, 

- publicznej infrastruktury przyczyniającej się do rozwoju funkcji turystycznych wsi 

oraz działań związanych z promocją regionu. 

                                                 
26 Należy podkreślić, że pierwsze działania z zakresu odnowy wsi podejmowane były w połowie lat 90. 
minionego wieku. Wspierane były głównie ze środków samorządowych i wojewódzkich. Pojawienie się 
możliwości finansowania ze środków unijnych spowodowało wycofanie władz wojewódzkich z tego obszaru 
wsparcia, w konsekwencji ograniczając możliwości samorządów gminnych i podmiotów lokalnych w 
dążeniu do poprawy warunków życia poprzez procesy rewitalizacji. 
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Maksymalny poziom dofinansowania wynosił 80% kosztów kwalifikowanych. 

Każdy uprawniony do skorzystania z pomocy beneficjent działania (gmina wiejska, 

miejsko-wiejska lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu 

terytorialnego) mógł ubiegać się o dofinansowanie jednego lub więcej projektów, jednak 

kwota wsparcia dla jednej miejscowości w całym okresie programowania nie mogła 

przekroczyć 450 tys. zł. Monitoring wdrażania działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i 

ochrona dziedzictwa kulturowego” wskazuje, że w programie wzięło udział 1199 gmin, 

czyli 55,2% uprawnionych [Działanie…, 2008]. Zrealizowano 2025 projektów na łączną 

kwotę 642,4 mln zł. Oznacza to, że część gmin w ramach uzyskanych środków 

zrealizowała więcej niż jeden projekt. Ogólnie aktywność gmin w tym obszarze oceniana 

jest bardzo pozytywnie. Szczególne znaczenie ma zwłaszcza doświadczenie, jakie władze 

samorządowe na obszarach wiejskich zdobyły w związku z aplikowaniem o środki z 

funduszy strukturalnych. Dalece prawdopodobne, że doświadczenia te zostaną 

wykorzystane w obecnym okresie programowania. Nie uniknięto jednak również błędów. 

Jak słusznie podkreśla R. Wilczyński, „(…) pojawiło się niekorzystne zjawisko dążenia do 

osiągnięcia efektu rzeczowego przy minimalizowaniu nakładów, w którym obiektywna 

potrzeba dostosowania projektów do lokalnej i regionalnej specyfiki przestrzeni oraz 

dziedzictwa i krajobrazu kulturowego nie została zachowana” [Wilczyński, 2008, s. 110].  

 

3. Rola i znaczenie LGD w procesach rewitalizacyjnych 

Jak podkreślono w poprzednim punkcie, w procesach rewitalizacyjnych obszarów 

wiejskich kluczowe znaczenie ma inicjatywa lokalnych społeczności. Ponieważ inicjatywa 

ta wpisuje się w koncepcję programu LEADER, a jej praktycznym aspektem są lokalne 

grupy działania, uznać można, że z formalnego punktu widzenia grupy te będą odgrywały 

szczególną rolę w realizacji zadań z zakresu odnowy wsi. 

Bieżący okres programowania istotnie wzmocnił rolę LGD w procesach 

decyzyjnych związanych z wdrażaniem lokalnych strategii rozwoju, w tym również w 

procesach rewitalizacyjnych. Grupom tym przyznano uprawnienia w zakresie 

dokonywania wyboru projektów do wdrażania w ramach środków przyznanych na 

realizację strategii. Ponadto pracowników LGD zobowiązano do zapewnienia 

wszechstronnej pomocy udzielanej wnioskodawcom w przygotowaniu projektów. Projekty 

te powinny kwalifikować się do udzielania wsparcia w ramach działań osi 3: „Jakość życia 

na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, czyli: 

- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 
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- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

- „Odnowa i rozwój wsi”, 

oraz innych projektów nazywanych „małymi projektami”, które nie kwalifikują się do 

wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. 

poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze 

działania LGD. 

Należy podkreślić, że nie wszystkie lokalne grupy działania będą miały tak daleko 

rozbudowane uprawnienia decyzyjne. Dotyczy do tylko tych grup, które zostaną 

wyłonione w procesie naboru wniosków na realizację LSR, składanych do samorządu 

województwa. W ocenie wniosków brane pod uwagę są dwa aspekty, a mianowicie:  

- potencjał organizacyjno-administracyjny LGD – m.in. struktura, struktura organu 

decyzyjnego, zasady i procedury rozszerzenia składu, procedury wyboru 

projektów, kryteria oceny projektów przez LGD, dotychczasowa działalność LGD 

lub partnerów tworzących LGD, kwalifikacje i doświadczenia osób wchodzących 

w skład organu decyzyjnego, 

- jakość lokalnej strategii rozwoju (LSR) – a zwłaszcza związek i spójność 

przyjętych w LSR kierunków rozwoju z uwarunkowaniami lokalnymi, analiza 

SWOT, cele LSR, adekwatność przedstawionych przedsięwzięć do celów, 

zintegrowany charakter LSR, innowacyjność rozwiązań i działań, zapewnienie 

udziału partnerów lokalnych i mieszkańców w procesie przygotowywania oraz 

wdrażania lub aktualizacji LSR, budżet wraz z harmonogramem przedsięwzięć w 

ramach LSR, powiązanie z innymi dokumentami planistycznymi. 

W 2008 r. samorządy województw ogłosiły konkursy na nabór lokalnych grup 

działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007–2013. Wraz z 

wnioskiem o wybór składano pierwszy wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 

„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Pomoc 

przyznawana LGD może dotyczyć zwłaszcza: 

- badań nad obszarem objętym LSR, 

- informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR, 

- szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR, 

- wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i 

LSR, 

- szkolenia lokalnych liderów, 

- animowania społeczności lokalnych, 
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- kosztów bieżących LGD (koszty administracyjne związane z działalnością LGD). 

Całkowity budżet działania wynosi 152 mln euro. Według stanu na dzień 31 marca 

2010 r. złożono 681 wniosków o przyznanie pomocy. Podpisano natomiast 626 umów. 

Zrealizowano 588 płatności na kwotę 7,44 mln zł. We wszystkich województwach 

dokonano wyboru LGD do realizacji LSR. Wybrano 338 LGD [PROWieści, 2009]. 

Zasadnicza rola lokalnych grup działania (wybranych przez samorząd 

województwa) sprowadza się do wyboru projektów wnioskodawców ubiegających się o 

finansowanie do wysokości budżetu, który został przewidziany na wdrażanie lokalnej 

strategii rozwoju. Oznacza to, że realizowane będą projekty w największym stopniu 

zgodne z zapisanymi w strategii kierunkami rozwoju. Na wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju przewidziano kwotę 496,4 mln euro. Do 31 marca 2010 r. złożono 4783 wnioski, 

a umowy podpisano zaledwie z 3 podmiotami.  

 

Tab. 1. Stan realizacji działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na dzień 31 marca 2010 r. 

Kwota umów mln zł 

Wyszczególnienie 

Limit środków 
na działanie 
(wkład UE) 
mln euro 

Liczba 
złożonych 
wniosków ogółem EFRROW 

Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju, w 
tym: 

496,4 4783 417,01 263,1 

Małe projekty – 3727 88,3 56,1 
Różnicowanie  
w kierunku 
działalności 
nierolniczej 

– 52 2,8 2,2 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

– 99 7,5 6,1 

Odnowa i rozwój wsi – 905 318,3 198,7 
 Źródło: opracowanie własne na podstawie [Bieżące…]. 

 

Z punktu widzenia rewitalizacji obszarów wiejskich LGD rozpatrywać będą 

projekty w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz tzw. małe projekty 

uwzględniające przede wszystkim zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i 

historycznego, w tym przez: 

- odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej 

architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją 

zabytków, 

- odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru 

zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, 
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- remont lub wyposażenie muzeów, 

- remont lub wyposażenie świetlic wiejskich. 

Najbardziej zgodne z istotą rewitalizacji obszarów wiejskich jest działanie 

„Odnowa i rozwój wsi”. Obejmuje ono pomoc finansową w związku z realizacją 

inwestycji, które dotyczą: 

1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: 

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, 

b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu 

dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury; 

2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; 

3. budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 

turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych; 

4. zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, 

w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; 

5. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, 

budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; 

6. kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. 

Uzyskanie pomocy finansowej wymaga spełnienia kilku podstawowych 

warunków. Pierwszym z nich jest wymóg realizowania inwestycji w miejscowości 

należącej do gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej lub miejskiej z pominięciem 

miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców. Kolejny warunek związany jest z wymogiem 

wpisania projektu w Plan Odnowy Miejscowości. Jest to jeden z najważniejszych 

dokumentów związanych z planowaniem rewitalizacji obszarów wiejskich oraz 

planowaniem ich rozwoju i poprawy warunków życia ludności wiejskiej. Stanowi także 

podstawę aplikowania o wsparcie finansowe z działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach 

PROW 2007–2013 [Rozporządzenie…]. Wskazane w planie przedsięwzięcia muszą 

wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, zaspokajać potrzeby społeczne 

i kulturalne mieszkańców wsi, promować obszary wiejskie. Ponadto powinny umożliwiać 

rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływać na wzrost atrakcyjności turystycznej i 

inwestycyjnej. Ponieważ w przygotowaniu planu powinna uczestniczyć lokalna 

społeczność pod egidą „grupy odnowy miejscowości”, funkcje takiej grupy mogą pełnić 

lokalne grupy działania. Plany Odnowy Miejscowości powinny przybrać postać uchwały 

Rady Gminy i powinny zawierać przede wszystkim: charakterystykę miejscowości, 
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inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości, ocenę mocnych i słabych stron 

miejscowości oraz opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć 

aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej siedmiu lat.  

O wsparcie finansowe z działania „Odnowa i rozwój wsi” mogą się ubiegać 

projekty wyłącznie niekomercyjne. Ponadto organizacja pozarządowa ubiegająca się o 

wsparcie powinna funkcjonować w obszarze zbieżnym z celami tego działania, a w 

szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa 

kulturowego lub przyrodniczego. Natomiast jeśli wnioskodawcą jest instytucja kultury 

podległa jednostce samorządu terytorialnego, jej projekt powinien być zaakceptowany 

przez tę jednostkę. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej 

miejscowości wynosi 500 tys. zł (około 128 tys. euro), podczas gdy wielkość pomocy 

przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 tys. zł (6,4 tys. euro). 

Beneficjentem pomocy może być gmina, instytucja kultury (dla której organizatorem jest 

jednostka samorządu terytorialnego), kościół lub inny związek wyznaniowy bądź też 

organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego. Ponieważ, jak 

wcześniej zaznaczono, status taki może uzyskać także każda LGD posiadająca osobowość 

prawną, oznacza to, że może ubiegać się o wsparcie finansowe w tym zakresie. Oczywiście 

nie może to być LGD, która została wybrana do wdrażania strategii lokalnego rozwoju. Ze 

względu jednak na rozłączność terytorialną (teren funkcjonowania jednej grupy nie może 

pokrywać się z terenem innej) aktywność LGD nie powinna się dublować. 

Łączny budżet działania „Odnowa i rozwój wsi” na lata 2007–2013 stanowi kwota 

442,185 mln euro. Według danych na dzień 31 marca 2010 r. w całym kraju złożono 3109 

wniosków na łączną kwotę 2061,1 mln zł, a podpisano 2566 umów na kwotę 1373,1 mln 

zł. Dotychczas zrealizowano 140 płatności na kwotę 26,38 mln zł [Bieżąca…]27. Natomiast 

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację projektów z 

zakresu odnowy wsi  do 31 marca 2010 r. zgłoszono 905 wniosków na łączną kwotę 318,3 

mln zł (tab. 1). Podpisano 2 umowy na kwotę 1,6 mln zł. Biorąc pod uwagę zarówno liczbę 

złożonych wniosków, jak i wartość projektów, należy stwierdzić, że poza „małymi 

projektami”, w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” największym 

zainteresowaniem cieszą się właśnie projekty z zakresu odnowy wsi.  

                                                 
27 Należy wyraźnie podkreślić, że PROW 2007-2013 przewiduje możliwość realizacji projektów dotyczących 
rewitalizacji zarówno w ramach działania 313 Odnowa wsi, jak i w ramach działania 413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju.  
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Zespół ekspertów przygotowujących ekspertyzę oddziaływania PROW 2007–2013 

na środowisko dostrzega zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dopuszczenia 

lokalnych grup działania do wdrażania lokalnych strategii rozwoju [Prognoza…]. Do 

korzyści z całą pewnością należy zaliczyć zaangażowanie lokalnych społeczności do 

procesu zarządzania rozwojem lokalnym. Inicjatywa LEADER, zdaniem autorów, „niesie 

w sobie ogromny potencjał wsparcia dla lokalnych zasobów kultury – zarówno materialnej 

jak i duchowej – jako elementu kluczowego w budowaniu lokalnych strategii rozwoju” 

[Prognoza…]. Konsekwencją tego może być bardzo pozytywne oddziaływanie na 

świadomość mieszkańców, ich wrażliwość na tradycję, historię, obcowanie z materialnymi 

świadectwami przeszłości. Niestety jednak w wymogach dokumentacyjnych PROW 

brakuje wyraźnego podkreślenia roli wartości kulturowych regionu w strategiach 

lokalnego rozwoju, co grozi wyraźnie instrumentalnym traktowaniem tych wartości, 

wykorzystywanym głównie dla celów promocyjnych, marketingowych.  

Kolejnym bardzo ważnym problemem, który nie został odpowiednio podkreślony 

w dokumencie programowym, jest kwestia zarządzania przestrzenią. Jeśli weźmie się pod 

uwagę fakt, że działaniem „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęta będzie znaczna 

część kraju (według szacunków około 40–50% powierzchni obszarów wiejskich), to 

należy również założyć, że działanie to będzie oddziaływać na przekształcenia przestrzeni 

właśnie. „W tworzonych programach i strategiach powinna być ona traktowana jako zasób, 

podlegający podobnie jak inne zasoby naturalne, ochronie przed dewastacją i 

zawłaszczaniem” [Prognoza…]. Traktowanie przestrzeni jako zasobu, a zwłaszcza 

świadomość jego ograniczoności i systematycznego wyczerpywania się oraz coraz 

większego konkurowania z punktu widzenia rozlicznych funkcji (turystycznej, 

rekreacyjnej, rolniczej, budowlanej itp.) są stosunkowo słabo uświadomione. Brak w 

strukturach lokalnych grup działania osób bądź podmiotów czujących problemy 

przestrzeni i posiadających podstawową wiedzę z zakresu zarządzania nią może przynieść 

poważne reperkusje i wdrażane projekty zamiast sprzyjać procesom rewitalizacji mogą 

doprowadzić do pogłębienia problemów obszarów wiejskich28.  

Cenne walory kulturowe, takie jak zabudowa zagrodowa, czy zabytki techniki 

wiejskiej często znajdują się w rękach prywatnych. Niestety w dokumentach 

programowych zostały pominięte, co może przyczynić się do ich szybkiej degradacji.  

                                                 
28 Na problem ten wskazywał również R. Wilczyński, dokonując oceny wdrażania działania „Odnowa wsi” z 
SPO Rolnictwo. Pisał: „udział planowania przestrzennego i doradztwa fachowego w formułowaniu koncepcji 
rozwojowych był nikły” [Wilczyński, 2008, s. 110]. 
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Rewitalizacja z założenia powinna sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi. Lokalne 

strategie rozwoju, a zwłaszcza projekty realizowane w jej ramach, powinny ten aspekt 

uwzględniać. Wymaga to jednak, by w lokalnych grupach działania decydujących o 

kwalifikowaniu projektów byli specjaliści z zakresu zrównoważonego rozwoju albo aby 

grupa z takimi specjalistami współpracowała. Brak takich wymogów może doprowadzić 

do zwiększenia stopnia zanieczyszczenia środowiska bądź też nadmiernego zużycia 

zasobów.  

Uświadomienie zagrożeń, jakie mogą pojawić się przy realizacji i wdrażaniu 

projektów, w których ważną rolę odgrywać będą lokalne grupy działania, jest niezwykle 

ważne. Powinno pozwolić bowiem na racjonalnie gospodarowanie przestrzenią z 

pożytkiem zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń zamieszkujących obszary 

wiejskie zgodnie wizją: „Obszary wiejskie powinny stać się atrakcyjnym miejscem pracy, 

zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności rolniczej lub pozarolniczej, z 

zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych tych 

terenów dla przyszłych pokoleń” [ Zarys…]. 

 

4. Uwagi końcowe 

Przedstawione w artykule rozważania wskazują, że lokalne grupy działania stają 

się trwałym elementem systemu instytucjonalnego obszarów wiejskich w Polsce. Choć 

upowszechnienie idei ich tworzenia nastąpiło dopiero w latach 2004–2006, jednak z roku 

na rok rola i znaczenie LGD będzie systematycznie rosło. Sprzyjają temu regulacje 

związane z uzyskaniem wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych w obecnym 

okresie programowania, a zwłaszcza umocowanie lokalnych grup działania w procesach 

współuczestniczenia w wyborze projektów inwestycyjnych bezpośrednio związanych z 

realizacją strategii lokalnego rozwoju. Ponieważ projekty te w głównej mierze dotyczą 

procesów rewitalizacyjnych, uznać można, że lokalne grupy działania w istotnym zakresie 

będą partycypować w kształtowaniu wizerunku polskiej wsi. Z drugiej strony natomiast te 

grupy, które nie zostały wybrane do wdrażania LSR, mogą aktywnie ubiegać się o 

wsparcie finansowe na realizację projektów szeroko pojętej idei odnowy wsi.  

Niezależnie jednak od tego, w jakim stopniu LGD będą beneficjentem pomocy 

publicznej, największą korzyścią z ich powstawania jest niewątpliwie upowszechnianie 

idei oddolnych inicjatyw oraz partnerstwa w aktywnym kształtowaniu warunków życia 

mieszkańców „małych ojczyzn”.       
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Streszczenie 
W rozdziale podjęto próbę określenia roli i znaczenia lokalnych grup działania (LGD) w procesach 
rewitalizacyjnych obszarów wiejskich. Wyjaśniono istotę LGD oraz ich zasadnicze funkcje, a następnie 
określono istotę procesów rewitalizacyjnych na obszarach wiejskich oraz ich uwarunkowania. Na tym tle 
zidentyfikowano rolę LGD, zwłaszcza przy tworzeniu oraz wdrażaniu strategii lokalnego rozwoju. Ponadto 
zaprezentowano możliwości wsparcia finansowego aktywności LDG w tym zakresie.   
Słowa kluczowe: lokalne grupy działania, rewitalizacja, obszary wiejskie 
 
 
Summary 
 

Local action groups and revitalization processes in the rural areas 
 
The article makes an attempt at estimating the role and importance of local action groups LAGs) in 
revitalization processes in the rural areas. First of all, the essence of LAGs was explained as well as their 
fundamental functions. Next, the nature of revitalization processes in the rural areas and their conditions 
were described. The role of LAGs was identified based on this background, especially during creation and 
implementation of the local development strategy. Moreover, opportunities of financial support for LAGs 
activity  within this scope were presented. 
Key words: local action group, revitalization, rural areas 


