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Wprowadzenie 

 

Jednym z najbardziej dynamicznych procesów ostatnich dziesięcioleci jest rozwój ośrodków miejskich 

oraz postępujące procesy urbanizacji i metropolizacji, które zaznaczają się w wielu wymiarach: ekono-

micznym, społecznym i przestrzennym. Prowadzone badania wskazują na coraz silniejsze powiązania 

gospodarcze metropolii między sobą aniżeli z ich zapleczem funkcjonalnym, co zaznacza się zwłaszcza 

w gospodarce informacyjnej (Jałowiecki 1999, Gorzelak, Jałowiecki 2001, Gorzelak, Smętkowski 2005, 

Smętkowski 2001, 2007), zaś w relacji metropolii z otaczającym obszarem przeważają efekty wymywa-

nia nad rozprzestrzenianiem, co skutkuje pogłębianiem różnic pomiędzy metropolią i jej zapleczem 

(Smętkowski 2007). 

Wraz z postępującymi procesami globalizacji, przemianom ulegają też obszary wiejskie, pozostające 

poza strefą najsilniejszego oddziaływania metropolii. Zmiany te zachodzą m. in. pod wpływem migracji 

ludności oraz przenoszenia wzorców miejskich na tereny wiejskie. Przykładami takich zmian są obser-

wowane od kilkudziesięciu lat w Europie Zachodniej, w tym w Niemczech, procesy kontrurbanizacji i od-

nowy wsi. Ich przebieg w wielu przypadkach ma charakter żywiołowy. Stanowią one ogromne wyzwanie 

dla władz samorządowych, osób i instytucji odpowiedzialnych za planowanie na szczeblu lokalnym. 

Jednocześnie są one wyzwaniem w skali ponadlokalnej (regionalnej, czy też na szczeblu centralnym), 

a szczególną rolę przypisać tu należy ośrodkom metropolitalnym oraz ich współpracy z obszarami wiej-

skimi. Jak pokazują bowiem przykłady zachodnioeuropejskie, współpraca metropolii z otaczającym ob-

szarem motywowana może być dwojako. W sąsiedztwie ośrodka miejskiego, w obszarze funkcjonal-

nym, współpraca ta dyktowana jest obiektywnymi korzyściami, jakie odnoszą poszczególne jednostki 

terytorialne m.in. w postaci bardziej racjonalnego planowania i zagospodarowania przestrzeni, lepszego 

dostarczania usług dla ludności, lepszego zarządzania zasobami naturalnymi, czy wreszcie stymulowa-

nia rozwoju gospodarczego. Z kolei współpraca metropolii z obszarami peryferyjnymi, która w najlepiej 

rozwiniętych krajach tak jak Niemcy i Holandia także jest podejmowana, wynika przede wszystkim z „po-

czucia odpowiedzialności” obszarów metropolitalnych za rozwój całych regionów. W większości przy-

padków, skutkuje to podejmowaniem działań na rzecz niwelowania nierówności w rozwoju obszarów 

miejskich i wiejskich (Kawka 2008, 2013, Kürschner 2011, Dutkowski i in. 2013). 

W warunkach europejskich, budowanie partnerstw wynika z założeń polityki spójności i stanowi jedno 

z jej narzędzi. Na poziomie Unii Europejskiej pierwszym dokumentem odwołującym się do potrzeby 

tworzenia partnerstw miejsko-wiejskich była Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego (Euro-

pean Spatial Development Perspective, ESDP) (CEC 1999). W dokumencie tym podkreślono znaczenie 

rozwoju policentrycznego oraz regionów funkcjonalnych, za których rozwój odpowiadają tak miasta, jak 

i ich wiejskie otoczenie. Znaczenie Polityki Spójności podkreśla także Agenda Terytorialna 2020 (Terri-

torial Agenda 2020, CEC 2011). Dokument definiuje ją jako kluczową z perspektywy wyzwań rozwojo-

wych. Zgodnie z Agendą, współpraca miejsko-wiejska odbywać powinna się z zachowaniem tożsamości 
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obu typów obszarów. Jednocześnie zaznacza, że obszary posiadające wspólny potencjał lub wyzwania 

mogą współpracować w celu znalezienia równie wspólnych rozwiązań. Potrzeba pozyskania nowej wie-

dzy na temat partnerstw miejsko-wiejskich i zapewnienia platformy do wymiany doświadczeń była przy-

czyną zainicjowania projektu INTERREG IV C URMA (Urban-Rural Partnerships in Metropolitan Areas, 

2012-2014). W trakcie projektu podjęto dyskusję nad zwiększeniem efektywności polityk regionalnych 

i lokalnych oraz rozwinięto koncepcje współpracy miejsko-wiejskiej na różnych poziomach, podejmując 

wyzwania, jakie niosą ze sobą nierówności regionalne oraz trudności w utworzeniu struktur zarządza-

jąco-koordynujących takie partnerstwa (Jacuniak-Suda 2013, 2014, Jacuniak-Suda i in. 2014). 

W trakcie trzech lat trwania projektu, dziewięciu partnerów z Bułgarii, Niemiec, Włoch, Holandii i Polski 

podjęło dyskusję i wdrożyło ideę partnerstw miejsko-wiejskich, starając się odpowiedzieć na następu-

jące pytania: 1) Co jest konieczne by ustanowić/stymulować rzeczywiste partnerstwa miejsko-wiejskie?, 

2) W jakich sektorach partnerzy mogą czerpać korzyści wskutek wzmocnienia współpracy?, 3) Jaki 

wpływ może mieć współpraca miejsko-wiejska na odpowiedzialność przestrzenną, solidarność i spój-

ność terytorialną? Na podstawie istniejącej literatury i wyników autorów uzyskanych w wyniku realizacji 

projektu INTERREG IVC URMA za współpracę miejsko-wiejską przyjęto współpracę projektową między 

różnymi aktorami działającymi na obszarach metropolitalnych i w ich dalszym, wiejskim otoczeniu, która 

jest zorientowana na konkretne działania i której celem jest budowa stałych i elastycznych struktur dal-

szej współpracy (por. URMA Application 2011, URMA Approach 2013, URMA Concise dictionary 2013, 

BMVI Hamburg 2011: 7-8, 12-14, Kawka 2008: 63, BMVBS 2012: 11). 

Mając na uwadze to, że stosunki (Bengs i Zonneveld 2003, Zonneveld i Stead 2007, Copus 2013), 

współzależności (Caffyn i Dahlström 2005) czy wzajemne relacje(Repp i inni 2012) miedzy obszarami 

zurbanizowanymi, a obszarami wiejskimi są powszechne z powodu podróżowania z domu do pracy, 

dostarczania żywności czy spędzania wolnego czasu, nadal istnieje potrzeba zdefiniowania, rozwinięcia 

i przebadania ich cech i właściwości na polu partnerstwa wiejsko-miejskiego (CEC 1999; Kawka 2008, 

2013; BBSR i DV 2012) w celu rozszerzenia wymiaru terytorialnego owej współpracy. W szczególności 

warto pochylić się nad pytaniem jak powinny kooperować rejony mocno zurbanizowane z sąsiadują-

cymi, jaki i bardziej odległymi, obszarami wiejskimi. 

Studiowanie dokumentów dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej, a także literatury naukowej 

dotyczącej tego tematu, pozwala dostrzec brak spójnej definicji partnerstwa miejsko-wiejskiego. Do-

stępne definicję są niejasne i można je interpretować na wiele sposobów. Autorzy skupili się raczej na 

podkreśleniu korzyści oraz potrzeb płynących z partnerstwa czy też rozpisywali się na tematy dotyczące 

rożnych typów współpracy definiując je na podstawie zaangażowanych podmiotów lub pełnionych funk-

cji. Na przykład, Europejska Perspektywa Rozwoju Prestrzennego (European Spatial Development Per-

spective, ESDP)(CEC 1999) podkreśla znaczenie policentrycznego rozwoju przestrzennego jako no-

wego rodzaju partnerstwa między obszarami miejskimi i wiejskimi. Miasta i wsie powinny być traktowane 

jako funkcjonalna jednostka przestrzenna. Spójność Terytorialna 2020 (Territorial Agenda 2020)(CEC 

2011) zaznacza, że „obszary z podobnymi potencjałami lub wyzwaniami mogą współpracować by 

wspólnie znaleźć rozwiązanie problemów oraz maksymalnie wykorzystać swój potencjał dzięki dzieleniu 

się doświadczeniem” (Para 12). W kontekście angielskim (Caffyn i Dahlström, 2005, 288) partnerstwa 
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miejsko-wiejskie definiuje się jako inicjatywy obszarowe lub usługowe na poziomie lokalnym lub regio-

nalnym, które angażują społeczności, organizacje wolontariackie, organy statutowe (władze lokalne) 

i przedsiębiorstwa. Owe inicjatywy najczęściej powiązane są z programami państwowymi lub europej-

skimi. Zonneveld & Stead (2007, 440) rozumieją partnerstwo miejsko-wiejskie jako współpracę na 

szczeblu administracyjnym i terenowym bazującą na istniejących stosunkach miedzy wsią i miastem. 

Autorzy sugerują także, że relacje miejsko-wiejskie dotyczą funkcjonalnych powiązań między obszarami 

miejskimi i wiejskimi, a „rozumienie miejsko-wiejskich relacji jest podstawowym warunkiem który musi 

zostać spełniony nim rozpocznie się identyfikację możliwych sposobów współpracy miedzy miastem 

a wsią” (Zonneveld i Stead 2007, 440). Polskie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2011) odwołuje 

się do powiązań istniejących w obszarach funkcyjnych. W szczególności funkcjonalne obszary miejskie 

wokół centrum, poprzez działania prawne i organizacyjne, powinny być wspierane przez fundusze struk-

turalne. Dostęp do usług publicznych w obszarach funkcyjnych pozwoli na integrację obszarów wiejskich 

i miejskich. Podobnie jak Polskie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Copus (2013) w żaden sposób 

nie definiuje zagadnienia partnerstwa miejsko-wiejskiego. Z drugiej strony, Copus rozwija czterostop-

niową klasyfikację typów i podtypów wzajemnego oddziaływania miejsko-wiejskiego bazując na anali-

zach przeprowadzonych przez OECD jak i na trzech rodzajach interwencji 1) miejsko-wiejska współ-

praca sąsiedzka i tematyczna, 2) współpraca miedzy obszarami miejsko-wiejskimi nie wymagająca są-

siedztwa, 3) współpraca umacniająca ponadlokalną globalizację wiejskich przedsiębiorstw, dla których 

obszary sąsiadujące są bez znaczenia. Copus (2013, 26) na zakończenie zaznacza, że „relacje miej-

sko-wiejskie są zjawiskiem niezwykle złożonym, podlegającym ciągłym zmianom. Wszelkie działania 

administracyjne z nim związane powinny być wprowadzane dopiero po dokładnym zrozumieniu wszyst-

kich aspektów tego zjawiska(...)”. Dla Kawki (2013, 2) koncepcja miejsko-wiejskiego partnerstwa opiera 

się na działaniach i projektach, które powinny być długotrwałe tj. zrównoważone. Co więcej, współpraca 

powinna być korzystna dla wszystkich uczestników, gdyż w przeciwnym razie projekt nie przetrwa próby 

czasu. Brak zrównoważenia będzie widoczny gdy tylko jedna ze stron będzie mogła pochwalić się ko-

rzyściami. Dodatkowo, każda ze stron musi wnieść do projektu swój wkład odpowiadający jej potencja-

łowi. 

Najbardziej kompleksową definicję partnerstwa miejsko-wiejskiego do tej pory stworzyło OECD – defi-

niuje ona ten rodzaj partnerstwa jako „mechanizm współpracy, który zarządza owymi powiązaniami 

by realizować wspólne cele i ulepszać stosunki panujące miedzy wsią a miastem. Zależnie od 

potrzeb, zaangażowane podmioty mogą pochodzić z sektora publicznego, prywatnego, ale także 

przewiduje się współpracę międzysektorową”. Do cech wyróżniających partnerstwo miejsko-wiej-

skie od innych rodzajów kooperatyw terytorialnych można zaliczyć fakt, że oba obszary muszą być bez-

pośrednio zaangażowany w proces, który zgodnie z pierwotnym założeniem musi być zarządzany 

wspólnie. 

W obliczu rozpiętości definicji i jej interpretacji niejasnym pozostaje, co dokładnie oznacza partnerstwo 

miejsko-wiejskie. W szczególności, jak możliwe jest osiągniecie obopólnej korzyści („sytuacja win-win”) 

ponad lokalne i regionalne partykularne interesy i konkurencyjne działania miejskich i wiejskich akto-
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rów? Jakie reguły / opcje działań należy wypracować w kontekście konieczności podziału zasobów na-

turalnych i kosztów wspólnych projektów? Jak partnerstwa miejsko-wiejskie mogą przyczynić się do 

osiągnięcia regionalnej solidarności i wzajemnej odpowiedzialności pomiędzy gospodarczo silniejszymi 

lub słabszymi miejskimi i wiejskimi aktorami w kontekście priorytetów europejskiej polityki spójności?  

Koncepcja partnerstw miejsko-wiejskich, zrodzona na gruncie planowania przestrzennego, powstała 

jako odpowiedź na kryzys obszarów wiejskich, mający swe źródło w obiektywnych procesach ekono-

micznych i społecznych, które w ostatnich dziesięcioleciach doprowadziły do całkowitej zmiany dotych-

czasowych relacji miejsko-wiejskich. Globalizacja gospodarki, wzrost mobilności i rewolucja w komuni-

kacji, modernizacja rolnictwa i szereg innych zjawisk sprawiły, że klasyczne teorie takie jak teoria ośrod-

ków centralnych (Christaller 1933), czy teoria renty gruntowej (Von Thünen 1966) nie opisują już w za-

dowalający sposób miejsko-wiejskich zależności, bowiem obszary wokół miast całkowicie zmieniły 

swoje funkcje i nie stanowią już zaplecza usługowego dla pobliskich miast, a dzięki rozwojowi transportu 

nawet stosunkowo peryferyjne obszary mogą kierować swą produkcję na odległe rynki (Champion 

i Hugo 2004). Coraz częściej klasyczną dychotomię miasto-wieś zastępuje dychotomia obszary metro-

politalne i poza-metropolitalne (Skubiak 2013). W przypadku tych ostatnich również funkcja rolnicza – 

będąca wcześniej jednym z podstawowych wyznaczników wiejskości – traci coraz bardziej na znaczeniu 

(Woods 2005). W świetle badań empirycznych do lamusa odeszła również popularna koncepcja konti-

nuum miejsko-wiejskiego (Pahl 1968), choć wciąż przywoływana jest często w praktyce planowania 

przestrzennego (Halfacree 2009). Obecnie zależności między obszarami miejskimi i wiejskimi najpełniej 

charakteryzują koncepcje rdzenia i peryferii (core-periphery models), zwłaszcza te, wyjaśniające zróż-

nicowania rozwojowe w skali wewnątrzkrajowej i regionalnej. Modele te na ogół powstały poprzez mo-

dyfikację klasycznych teorii Christallera czy Von Thünena. W modelu przedstawionym przez Fried-

manna (1966, 1980) peryferyjne obszary wiejskie w miarę rozwoju i modernizacji gospodarki wchłaniane 

są w struktury metropolitalne dzięki efektom rozprzestrzeniania (spread effects), które powodują po-

wstawanie rdzeni drugiego rzędu i redukcję wiejskich peryferii do przestrzennie bliższych peryferii intra-

metropolitalnych. W ostatniej fazie również obszary najbardziej peryferyjne zostają włączone do gospo-

darki metropolitalnej, a efekty rozprzestrzeniania wydają się być równomierne. Analizując partnerstwa 

miejsko-wiejskie, z pewnością warto odnieść je również do innych teorii rozwoju regionalnego, w tym 

teorii kumulatywnej przyczynowości G. Myrdala (1957) czy koncepcji biegunów wzrostu Perroux (1955). 

O relacjach miejsko-wiejskich, poza czynnikami czysto gospodarczymi, decydują również migracje. 

Okres gwałtownej industrializacji i urbanizacji charakteryzowały masowe migracje ze wsi do miast. Ze-

linsky (1971) przedstawił koncepcje zależności między mobilnością a dominującą fazą przejścia demo-

graficznego (demographic transition). Migracje z miast do wsi właściwe są dla społeczeństw znajdują-

cych się w III fazie, natomiast społeczeństwa znajdujące się w IV fazie, która charakteryzuje większość 

krajów wysokorozwiniętych, cechuje pojawienie się migracji w odwrotnym kierunku (kontrurbanizacja) 

oraz migracji wahadłowych (suburbanizacja, commuting). 
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Głównym celem niniejszego projektu stało się zdefiniowanie, teoretyczne pogłębienie i prak-

tyczne przeanalizowanie istniejących i potencjalnych płaszczyzn rozwoju i partnerstw miejsko-

wiejskich w regionach metropolitalnych Hamburga i Krakowa (woj. małopolskiego). Jednocześnie 

przed projektem postawiono siedem celów szczegółowych, a mianowicie: 

1. Poznanie skali przemian obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim i re-

gionie metropolitalnym Hamburga, 

2. Identyfikacja głównych wyzwań (społecznych, gospodarczych, przestrzennych) związanych z prze-

biegiem powyższych procesów w powyżej wymienionych obszarach tematycznych, 

3. Identyfikacja istniejących interakcji i partnerstw miejsko-wiejskich i określenie, w jaki sposób part-

nerstwa te odpowiadają na powyższe wyzwania (z celu 2), 

4. Na bazie doświadczeń niemieckich wskazanie obszarów/tematów/przykładów partnerstw, które w 

warunkach polskich mogłyby okazać się przydatne do rozwiązywania problemów związanymi z in-

tensywnymi przemianami wsi, 

5. Analiza możliwości i trudności przy wdrożeniu nowych instrumentów Unii Europejskiej ZIT i RLKS, 

tudzież opracowanie innych modeli finansowych do wdrożenia partnerstw miejsko-wiejskich, 

6. Zrewidowanie koncepcji powiazań wiejsko-miejskich i wypracowanie definicji na podstawie wyników 

badań w powyższych punktach, 

7. Wypracowanie rekomendacji dla aktorów politycznych i planistycznych do wdrożenia partnerstw 

wiejsko-miejskich. 
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Skala oraz natężenie procesów suburbanizacji 
i kontrurbanizacji w województwie małopolskim 

 

Określenie skali i natężenia procesów kontrurbanizacji wymaga rozpoznania zmian w zakresie koncen-

tracji ludności na poziomie krajowym lub regionalnym (Dej i Zajda 2016). Tym samym w celu zbadania 

skali i natężenia tych procesów w województwie małopolskim, analizie poddano zmiany liczby ludności, 

jak również wartości przyrostu naturalnego oraz salda migracji we wszystkich 182 gminach tego regionu.  

W latach 2000–2015 zaobserwowano generalny wzrost liczby ludności w województwie o 4,4% (około 

140 tys. ludności). Przyrost liczby ludności w badanym horyzoncie czasowym odnotowała również więk-

szość małopolskich gmin (78% ogółu). Rozkład przestrzenny zmian ludnościowych na terytorium woje-

wództwa małopolskiego wykazuje znaczne zróżnicowanie w skali poszczególnych gmin (Rysunek 1). 

W rozpatrywanym okresie przyrost liczby mieszkańców, poza nielicznymi wyjątkami, dotyczył centralnej, 

południowej i wschodniej części województwa regionu. Z drugiej strony ubytkiem ludności dotknięta jest 

północna i północno-zachodnia część regionu (zwłaszcza powiaty olkuski i miechowski). Spadek liczby 

mieszkańców charakterystyczny jest także dla ponad połowy gmin miejskich w województwie (Tarnów, 

Nowy Sącz, Oświęcim, Zakopane, Gorlice, Sucha Beskidzka, Bukowno i Grybów).  

 

Rysunek 1. Zmiany liczby ludności w województwie małopolskim w latach 2000–2015 [%] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (https://bdl.stat.gov.pl). 
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W przestrzeni regionu wyraźnie wyróżniają się trzy skupiska gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w któ-

rych nastąpił wzrost liczby mieszkańców powyżej 15%. Widoczny jest on np. w gminach podmiejskich, 

położonych na północ, południe oraz południowy zachód od Krakowa. Grupę tę tworzą m.in.: Zielonki 

(52,0%), Michałowice (41,1%), Wielka Wieś (29,7%), Zabierzów (20,2%), jak również Mogilany (33,8%), 

Wieliczka (25,9%) i Niepołomice (25,5%). Kolejnym obszarem wyraźnego przyrostu ludnościowego są 

gminy położone w pierścieniu otaczającym Nowy Sącz. Najwyższy wzrost liczby mieszkańców w tym 

regionie odnotowano w przypadku gmin: Chełmiec (21,6%), Kamionka Wielka (18,5%), Podegrodzie 

(16,9%) i Nawojowa (17,3%). Wzrost liczby ludności w badanym okresie odnotowały niemal wszystkie 

gminy powiatu nowosądeckiego, nie licząc gminy Krynica-Zdrój i miasta Grybowa. Ponadprzeciętnym, 

w skali regionu, przyrostem ludnościowym charakteryzują się również dwie gminy sąsiadujące z Tarno-

wem, tj. gmina wiejska Tarnów (19,4%) oraz Lisia Góra (16,2%). Pozostałymi gminami o najwyższym 

wzroście liczby mieszkańców są: Osiek (28,7%), Słopnice (17,7%) oraz gmina wiejska Bochnia (18,1%). 

W powiatach zlokalizowanych w centralnej, południowej oraz wschodniej części województwa małopol-

skiego, w badanym okresie wszystkie gminy charakteryzowały się przyrostem liczby ludności. Należą 

do nich powiaty: myślenicki, limanowski i nowotarski. W pozostałych istnieje przynajmniej jedna gmina, 

w której zmniejszyła się liczba ludności w badanym przedziale czasowym. W większości przypadków 

są to gminy miejskie (Tarnów, Nowy Sącz, Gorlice, Grybów oraz Zakopane, Sucha Beskidzka i Oświę-

cim). Największy ubytek liczby mieszkańców wśród powyższych gmin wystąpił w Tarnowie (8,4%) oraz 

Oświęcimiu (7,4%). Ponadto wyraźny ubytek liczby ludności charakterystyczny jest dla północnej i pół-

nocno-zachodniej części regionu. Gminy położone przy granicy z województwem świętokrzyskim tj. Pro-

szowice, Koszyce, Wietrzychowice, Szerzyny, Mędrzechów i Szczucin odnotowały spadek liczby lud-

ności do 5%. Z kolei ubytek liczby mieszkańców powyżej 5% zaobserwowano w gminach: Kozłów, Książ 

Wielki, Słaboszów, Racławice, Gręboszów oraz Bolesław (powiat dąbrowski). Pas północnych gmin re-

gionu, w których w latach 2000–2015 miał miejsce spadek liczby ludności, przerwany jest przez gminę 

Pałecznica (wzrost liczby mieszkańców o 1,4% w stosunku do 2000 roku). W skali całego województwa 

tylko w powiecie miechowskim nastąpił ubytek liczby ludności we wszystkich jego gminach. Natomiast 

w gminach powiatu olkuskiego i chrzanowskiego, które bezpośrednio sąsiadują z województwem ślą-

skim, odnotowano ubytek liczby ludności, z wyjątkiem gmin Klucze i Bolesław (powiat olkuski). W tej 

części województwa najwięcej osób opuściło Chrzanów (6,3%), Libiąż (1,4%), Trzebinię (0,6%), Wieprz 

(3,2%), a także Brzeszcze (0,3%) oraz wspomniany już wcześniej Oświęcim (7,4%). 

Procesy demograficzne w województwie małopolskim kształtowane są przez ruch naturalny (urodzenia 

i zgony) oraz migracje. Współzależności pomiędzy przyrostem naturalnym a saldem migracji w latach 

2010–2015 zostały przedstawione przy wykorzystaniu typologii Webba (Runge 2007) (Rysunek 2). Roz-

kład przestrzenny gmin w podziale na dodatni lub ujemny przyrost rzeczywisty wskazuje na wysoki 

udział gmin (68,7% ogółu) aktywnych demograficznie. Gminy znajdujące się w typie A (przewaga do-

datniego przyrostu naturalnego nad ujemnym saldem migracji) tworzą grupy z gminami sąsiednimi, jed-

nak skupiska te są rozproszone w różnych częściach województwa. Przykładem tego są gminy: Zem-

brzyce, Maków Podhalański, Bystra-Sidzina na zachodzie, Niedźwiedź, Kamienica, Łukowica na połu-
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dniu, Laskowa, Iwkowa, Lipnica Murowana, Łososina Dolna, Gródek nad Dunajem w centrum oraz Ple-

śna, Gromnik, Ciężkowice, Tuchów, Ryglice we wschodniej części województwa. W centralnej oraz po-

łudniowej części województwa znajdują się przede wszystkim gminy należące do typu B, który w Mało-

polsce stanowi najliczniejszą spośród wszystkich ośmiu klas (29,1% wszystkich jednostek). Gminy te 

położone są głównie w centrum – np. Myślenice, Dobczyce, Sułkowice, Mszana Dolna, Dobra, Słopnice, 

południu – m.in. Nowy Targ, Szaflary, Łapsze Niżne oraz na wschodzie – Moszczenica i Gorlice. Ob-

szary te charakteryzuje dodatni zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji, jednak pierwszy wskaź-

nik jest wyższy. Istnieje przypadek, w którym zachodzi równowaga pomiędzy tymi składowymi – stanowi 

go gmina Sękowa położona w powiecie gorlickim. Natomiast w typie C, w którym dodatnie saldo migracji 

przewyższa dodatni przyrost naturalny, znajdują się gminy należące m.in. do powiatu krakowskiego – 

np. Świątniki Górne, Mogilany, Czernichów, Liszki, Zielonki i Kocmyrzów-Luborzyca, wielickiego – 

wśród nich: Wieliczka, Gdów, Biskupice, bocheńskiego – Łapanów, Bochnia, Drwinia, Rzezawa i tar-

nowskiego – Żabno, Radłów, Tarnów (gmina wiejska) oraz Skrzyszów. Interesującym przypadkiem jest 

gmina Kłaj (powiat wielicki), w której odnotowano ogólny spadek liczby ludności w latach 2000–2015, 

jednak występuje tam stosunkowo wysokie dodatnie saldo migracji (5,96 w przeliczeniu na 1000 miesz-

kańców), które dominuje nad niewielkim dodatnim przyrostem naturalnym (1,76 na 1000 ludności), dla-

tego gmina ta została zaklasyfikowała do typu C. W przypadku, gdy przyrost naturalny równoważy do-

datnie saldo migracji, jednostka osadnicza trafia do pośredniej klasy. Spośród badanych gmin, w typ ie 

B–C znalazła się jedna gmina – Sękowa (powiat gorlicki). Grupę aktywnych jednostek demograficznych 

zamyka klasa D, w której dodatnie saldo migracji rekompensuje ujemny przyrost naturalny. Prawidło-

wość ta zachodzi w gminach o zróżnicowanym względem siebie poziomie zmian liczby ludności w latach 

2000–2015. Dotyczy to siedmiu gmin położonych w północno zachodniej oraz w jednym przypadku 

w zachodniej części województwa. Gmina Zabierzów, która posiada jeden z najwyższych wskaźników 

wzrostu liczby ludności, kształtowana jest głównie przez znaczącą nadwyżkę dodatniego salda migracji. 

Różnice pomiędzy poziomem przyrostu naturalnego a saldem migracji w gminach: Alwernia, Babice, 

Krzeszowice, Koniusza, Klucze oraz Stryszawa są stosunkowo niewielkie, jednak relacje pomiędzy tymi 

składowymi pozwalają uznać je za jednostki aktywne demograficznie. Pomimo ubytku liczby ludności 

w gminie Radziemice (1% w skali piętnastu lat), w której występuje niewielki dodatni poziom salda mi-

gracji, zachodzi rekompensata straty liczby mieszkańców dzięki imigracji. 

Pozostałe gminy województwa małopolskiego (27,5% ogółu) charakteryzują się ubytkiem rzeczywistym 

ludności. Główną przyczyną spadku ludności w tych gminach jest przewaga ujemnego przyrostu natu-

ralnego nad saldem migracji, które w niektórych przypadkach jest dodatnie (tj. typ E według klasyfikacji 

jednostek demograficznych Webba) – m.in. Bolesław (powiat olkuski), Miechów, Gołcza, Charsznica 

i Szczurowa, w innych natomiast ujemne (typ F) – m.in. Kozłów, Książ Wielki, Słaboszów, Proszowice, 

Koszyce, Gręboszów, Bolesław (powiat dąbrowski), Mędrzechów. Bierność demograficzna występuje 

także w sytuacji przewagi emigracji nad przyrostem naturalnym (typy G–H). Zależność ta szczególnie 

widoczna jest w miastach, m.in. Tarnowie, Oświęcimiu i Suchej Beskidzkiej (typ G) oraz Gorlicach, No-

wym Sączu i Nowym Targu (typ H). Gminy, w których występuje jednoczesny odpływ ludności, jak rów-

nież ujemny przyrost naturalny występują w sąsiedztwie z gminami o ubytku mieszkańców. Dotyczy to 

gminy Wolbrom, Pałęcznica, Szczucin i Chrzanów. 
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Rysunek 2. Typologia Webba dla gmin województwa małopolskiego w latach 2010–2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (https://bdl.stat.gov.pl). 

 

Dominującym kierunkiem migracji wewnętrznych w XX wieku był kierunek wieś – miasto. Ośrodki miej-

skie ze względu na rozwijający się przemysł oferowały liczne miejsca pracy oraz lepsze warunki życia. 

Obecnie w Polsce, począwszy od okresu transformacji, zauważalne jest wzmożone zjawisko suburba-

nizacji – wzrostu liczby mieszkańców w strefie podmiejskiej (w dużej mierze są to gminy wiejskie bez-

pośrednio graniczące z miastem). Proces odpływu mieszkańców z centrum na peryferia związany jest 

ze zmianą preferencji mieszkaniowych i standardów życia, rozwojem usług oraz poprawą poziomu do-

stępności komunikacyjnej – głównie transportu samochodowego (Zborowski i in. 2010).  

Cechą charakterystyczną strefy podmiejskiej jest wysoki poziom utrzymywanych relacji (interakcji) mi-

grantów z miastem przy jednoczesnym słabym poczuciu identyfikacji z obszarem zamieszkania. Relacje 

te związane są z miejscem pracy czy korzystaniem z miejskiej infrastruktury społecznej. Ponadto strefa 

podmiejska odróżnia się od terenów wiejskich miejskim charakterem zabudowy i miejskimi wzorcami 

kulturowymi (Kajdanek 2012; Spellerberg i in. 2007). Niemniej jednak cechą wielu obszarów peryferyj-

nych jest chaos przestrzenny oraz niedorozwój infrastruktury drogowej, komunalnej (wodociągów, ka-

nalizacji), a także niedostosowanie oferty edukacyjnych do zgłaszanego popytu (Beim 2009).  

O pierwszym okresie suburbanizacji w Stanach Zjednoczonych mówi się w kontekście drugiej dekady 

XIX wieku. W tym okresie ze względu na silną urbanizację i wzrost populacji miejskiej w centrum, a tym 
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samym pogarszające się warunki mieszkaniowe, rozpoczął się proces migracji bogatszych rodzin do 

miejscowości położonych poza miastem. Najsilniejszy rozwój przedmieść w USA związany był ze zmia-

nami w gospodarce oraz wzrostem znaczenia transportu samochodowego, w latach sześćdziesiątych 

XX wieku (Holt 1972). W tym samym czasie w Europie Zachodniej nasiliły się procesy suburbanizacji. 

Początkowo zabudowa podmiejska kierowana była wyłącznie do właścicieli samochodów, jednak kryzys 

energetyczny z 1973 roku przyczynił się do wzmocnienia znaczenia transportu publicznego (Beim 

2009). W wielu krajach Europy rozwój kolei, zarówno linii lokalnych jak i dalekobieżnych, nadal odgrywa 

istotną rolę w kształtowaniu strefy podmiejskiej (Demuth 2004).  

Nieco później niż w Europie Zachodniej, bo od końca lat osiemdziesiątych, proces odpływu ludności 

z centrów miast rozpoczął się w Europie Środkowo-Wschodniej. Procesy dekoncentracji przebiegały 

w sposób podobny do tych zachodzących w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej (Sýkora 

1999; Downs 1999). Początkowo wzmożona migracja na wieś obejmowała najbogatszych, aby w póź-

niejszych etapach objąć swym zasięgiem coraz większy odsetek klasy średniej. Kolejna cecha procesu 

to zależność rozwoju suburbanizacji z rozwojem transportu samochodowego. Wśród różnic można 

wskazać przestrzenny rozkład suburbiów oraz natężenie procesu. Cechą przedmieść Europy Zachod-

niej oraz Stanów Zjednoczonych jest ich duże rozproszenie, kraje środkowoeuropejskie charakteryzuje 

zaś większa koncentracja, a także niższe tempo rozwoju suburbanizacji (Zborowski i in. 2010).  

Analiza czynników wypychających z miast i tych które hamują rozwój strefy podmiejskiej nie jest jedno-

znaczna. Czynnikiem wypychającym z centrum, a tym samym przyczyniającym się do rozwoju przed-

mieść, są warunki mieszkaniowe i chęć ich poprawy, a także niższe ceny nieruchomości. Jednocześnie 

polityka wielu miast wspiera rozwój peryferii poprzez odpowiednie ulgi podatkowe i programy pożycz-

kowe. Niemniej jednak czynnikiem hamującym dla mieszkańców miast jest większa dostępność do 

usług i miejsc pracy w centrum (Clark i Onaka 1983).  

W celu rozpoznania skali i natężenia suburbanizacji oraz kontrurbanizacji w województwie małopolskim, 

a także określenia zasięgu i stopnia zróżnicowania przestrzennego tych procesów analizie poddano 

dwa wskaźniki, a mianowicie: liczbę zameldowań z miast w latach 2000–2015 na 1000 mieszkańców 

oraz liczbę mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2000–2015 na 1000 mieszkańców.  

Analiza liczby zameldowań ludności miejskiej w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich pozwala na ocenę 

skali procesu suburbanizacji. Wysoka wartość wskaźnika liczby zameldowań z miast w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców (tj. powyżej 96) obrazuje wzmożony proces osiedlania się migrantów z miast. Z kolei 

niskie wartości odzwierciedlają niewielkie zainteresowanie zamieszkaniem w danej gminie (Rysunek 3).  

W skali województwa małopolskiego najwięcej zameldowań z miast w latach 2000–2015 odnotowano 

w gminach bezpośrednio sąsiadującymi z dużymi miastami, głównie Krakowem. Oddziaływanie Kra-

kowa bardzo mocno zaznacza się w rozkładzie przestrzennym zjawiska, tworząc wyraźny pierścień 

gmin o dużej liczbie zameldowań (Rysunek 3). W dwunastu z piętnastu gmin znajdujących się w bez-

pośrednim sąsiedztwie Krakowa liczba zameldowań na 1000 mieszkańców przekroczyła 121. W naj-

wyższej klasie zjawiska znajdują się nie tylko jednostki administracyjne bezpośrednio przylegające do 
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Krakowa, ale również gminy położone w drugim kręgu. Napływ ludności ze stolicy województwa wi-

doczny jest również w gminach oddalonych o około 20–30 km od miasta, szczególnie w kierunku pół-

nocnym (Iwanowice, Skała), północno-zachodnim (Krzeszowice) czy południowym (Myślenice). Oma-

wiane gminy charakteryzuje duża atrakcyjność krajobrazowa i dostępność komunikacyjna. Można wnio-

skować, że ze względu na tę ostatnią gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Igołomia-Wawrzeńczyce nie 

cieszą się aż tak dużym zainteresowaniem mieszkańców Krakowa (w latach 2000–2015 liczba zamel-

dowań na 1000 mieszkańców mieściła się w przedziale 71–95). Ponadto odpychająco może oddziały-

wać sąsiedztwo kombinatu hutniczego.  

 

 

Rysunek 3. Liczba zameldowań z miast w latach 2000–2015 w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców według gmin województwa małopolskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (https://bdl.stat.gov.pl). 

 

Wzmożona liczba zameldowań ludności miejskiej na wsi widoczna jest nie tylko wokół Krakowa. Zjawi-

sko suburbanizacji, w mniejszym stopniu, zachodzi wokół innych miast Małopolski – Tarnowa, Gorlic, 

Zakopanego czy Nowego Sącza (Rysunek 3). W przypadku omawianych miast trudno mówić o wyraź-

nym pierścieniu sąsiadujących gmin, są to raczej pojedyncze przypadki znajdujące się w dwóch naj-

wyższych klasach (przedziały od 96 do 121 i wyżej). Gminami, gdzie liczba zameldowań ludności miej-
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skiej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w latach 2000–2015 była najniższa, są gminy znacznie od-

dalone od dużych miast. Ponadto w gminach tych obserwowane jest ujemne saldo migracji. Najniższe 

wartości wskaźnika obserwuje się w północno-wschodniej oraz południowej części województwa. 

W przypadku miast położonych w północno-zachodniej części województwa trudno równoznacznie 

wnioskować czy wzmożony napływ mieszkańców związany jest z bliskością Krakowa, Chrzanowa czy 

miast Górnego Śląska (Rysunek 3). Ponadto mylącym może być brak wyodrębnienia miast w gminach 

miejsko-wiejskich (tj. Olkusz, Chrzanów, Miechów). Kolejną trudnością w analizie omawianego wskaź-

nika jest braku obowiązku meldunkowego w Polsce, a tym samym niedokładność pozyskanych danych.  

 

 

Rysunek 4. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2000–2015 

na 1000 mieszkańców według gmin województwa małopolskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (https://bdl.stat.gov.pl). 

 

Drugim wskaźnikiem poddanym analizie w celu identyfikacji procesów suburbanizacji i kontrurbanizacji 

jest liczba mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2000–2015 na 1000 mieszkańców. Ocena ak-

tywności budowlanej umożliwia wskazanie obszarów o dużej atrakcyjności, o której można mówić, gdy 

wskaźnik przekracza 51 mieszkań na 1000 mieszkańców (Rysunek 4). 

Największą liczbę mieszkań oddanych do użytkowania, wynikającą w dużej mierze z liczby zameldowań 

ludności miejskiej, można zaobserwować w pierścieniu gmin sąsiadujących z Krakowem (Rysunek 4). 
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Tak jak w przypadku pierwszego z analizowanych wskaźników, tylko gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz 

Igołomia-Wawrzeńczyce przyjmują wyraźnie niższą wartość wskaźnika aktywności budowlanej (między 

21 a 35 mieszkań oddanych na 1000 mieszkańców) w porównaniu z pozostałymi gminami otaczającymi 

Kraków. Wysokie wartości wskaźnika (od 36 do 65 i więcej) wyraźnie zaznaczają się w centralnej części 

województwa – powiecie wielickim, bocheńskim i myślenickim. Równie wysoką wartość wskaźnika ce-

chują gminy sąsiadujące z Tarnowem – gmina wiejska Tarnów, Lisia Góra i Skrzyszów.  

Najniższą wartością wskaźnika aktywności budowlanej charakteryzują się gminy położone w północnej 

i północno-wschodniej części województwa, w szczególności gminy – Bolesław, Gręboszów (z powiatu 

dąbrowskiego) i Wietrzychowice (z powiatu tarnowskiego). Bardzo niska liczba mieszkań oddawanych 

do użytku związana jest z dużym odpływem ludności w tych obszarach (Rysunek 2). Saldo migracji 

w 2014 w powiecie dąbrowskim wynosiło -0,8 (dla województwa przyjmowało wartość równą 0,9).  

Interesującym zjawiskiem jest wysoka liczba mieszkań oddanych do użytkowania w badanym okresie 

w powiecie suskim oraz na Podhalu (Rysunek 4). Ze względu na brak dużego ośrodka miejskiego od-

działowującego na omawiane gminy trudno mówić tu o procesie suburbanizacji, jednakże analizowane 

jednostki mogą stanowić przykład procesu kontrurbanizacji w województwie małopolskim. 

Kontrurbanizacja jest zjawiskiem badanym w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej od lat sie-

demdziesiątych XX wieku. W Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej istnieje duża luka 

badawcza w tym zakresie, stąd trudno jednoznacznie określić charakterystykę tego zjawiska, jego skalę, 

rozkład przestrzenny czy skutki (Dej i Zajda 2016).  

Istnieje wiele definicji kontrurbanizacji. Jedną z nich jest definicja sensu stricte mówiąca, że kontrubani-

zacja jest zjawiskiem polegającym na wzmożonej migracji z obszarów o dużej koncentracji ludności, na 

tereny cechujące się mniejszą koncentracją (Mitchell i Bryant 2009). W odróżnieniu od suburbanizacji, 

kontrurbanizacja polega na migracji na obszary typowo wiejskie, położone z dala od miast, o wysokich 

walorach przyrodniczych oraz nikłych związkach z ośrodkiem centralnym (Heffner i Czarnecki 2011).  

Motywy migracji na tereny znacznie oddalone od ośrodków miejskich są różne. Zazwyczaj przepro-

wadzka na wieś postrzegana jest przez pryzmat tzw. wiejskiej idylli – życia blisko natury, porzucenia 

szybkiego tempa życia, wyciszenia się i ucieczki od miejskiego zgiełku. Jednakże proces kontrubaniza-

cji wiąże się również z innymi motywami (Bijker i in. 2012). Możemy mówić o migracjach dobrowolnych, 

migrantach powracających oraz tzw. „uciekinierach przemysłowych” (Dej, Zajda 2016).  

Pierwsza grupa dotyczy osób o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym, których działania bezpo-

średnio związane są z chęcią poprawy warunków życia i polepszenia jakości życia. Wśród dobrowolnie 

migrujących pewną część stanowią osoby w wieku emerytalnym, a także rodziny z dziećmi (Andersen 

2011 za: Bijker i in. 2012). Ważnym wyznacznikiem wyboru miejsca w tym przypadku są nie tylko wy-

sokie walory przyrodnicze, ale również jakość infrastruktury technicznej i społecznej (Brown, Schafft 

2002). Migrantami powracającymi określa się grupę osób, które wracają na wieś zarówno ze względów 

rodzinnych (wzmocnienie więzów rodzinnych, świadczenie usług opiekuńczych rodzicom w podeszłym 

wieku), związanych z poszukiwaniem pracy, jak również osoby upatrujące we wsi niższych kosztów 
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utrzymania i tańszego miejsca do życia (Andersen 2011 za: Bijker i in. 2012). Wśród nich, ale nie tylko, 

znajdują się tzw. „uciekinierzy przemysłowi”, wybierający życie na wsi wyłącznie ze względów ekono-

micznych (Gkartzios 2014). 

W kontekście stwierdzonej skali i natężenia suburbanizacji, jak również rozkładu przestrzennego tego 

zjawiska, najważniejszym wyzwaniem jest racjonalne oraz efektywne kształtowanie przestrzeni, a także 

systemu transportowego i usług publicznych (w tym dostosowanie ich do obecnego i przyszłego popytu). 

Proces suburbanizacji (w szczególności w przypadku dużych miast) nie dotyczy pojedynczych gmin, 

lecz raczej szerszej ich grupy, wywołując jednocześnie różne konsekwencje (przestrzenne, społeczne, 

gospodarcze) zarówno dla ośrodków miejskich, jak i otaczającej je strefy podmiejskiej. Stąd zwiększenie 

kontroli nad żywiołowo zachodzącą suburbanizacją i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom powinno 

być efektem wspólnych działań gmin w miejskich obszarach funkcjonalnych (w tym w ramach zawiązy-

wanych partnerstw miejsko-wiejskich).  
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Skala oraz natężenie procesów rewitalizacji 
i odnowy wsi w województwie małopolskim 

 

Dotychczas (tj. do końca 2015 roku) proces rewitalizacji w Małopolsce, podobnie jak w innych regionach 

kraju dotyczył wyłącznie miast. Niemniej nie oznacza to, że na terenach wiejskich w Polsce (w tym także 

w województwie małopolskim) nie podejmowano do tej pory działań o charakterze rewitalizacyjnym (tj. 

przedsięwzięć wpisujących się w cele oraz założenia tego procesu). Tego typu działania realizowane 

były w ramach procesu odnowy wsi. W państwach Europy Zachodniej odnowa wsi już od przeszło 

pięćdziesięciu lat jest istotnym instrumentem wspierania rozwoju i przemian społeczno-ekonomicznych 

na terenach wiejskich. Krajem o zdecydowanie najdłuższej tradycji takich działań są Niemcy, gdzie 

program odnowy wsi zainicjowany został już w latach 50. XX wieku. Równocześnie doświadcze-

nia niemieckie stały się źródłem inspiracji dla pierwszego w Polsce regionalnego programu od-

nowy wsi, który został uruchomiony w 1997 roku w województwie opolskim. W kolejnych latach 

idee odnowy wsi, wzorowane na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem na Opolszczyźnie 

zaszczepione zostały również w innych regionach kraju. Zatem przed przystąpieniem do szczegó-

łowej analizy skali oraz natężenia procesów rewitalizacji i odnowy wsi na terenie województwa małopol-

skiego warto zwrócić szerszą uwagę na genezę i rozwój programu odnowy wsi w Niemczech. 

W Republice Federalnej Niemiec (landy: Bawaria, Badenia-Wirtembergia i Hesja) ideę odnowy wsi za-

początkował społeczny i ekonomiczny kryzys obszarów wiejskich pogłębiający się w latach pięćdziesią-

tych XX wieku. Przemiana tradycyjnych gospodarstw w przedsiębiorstwa oraz stopniowy zanik handlu 

detalicznego przyczyniły się do wzmożonych migracji z obszarów wiejskich do miast. Masowy odpływ 

ludności wymusił na władzach landów podjęcie działań ukierunkowanych na modernizację wsi. Począt-

kowo odnowa wsi obejmowała swym zakresem odnowę urbanistyczną i odnowę rolnictwa. Do połowy 

lat siedemdziesiątych koncentrowano się na poprawie wydajności rolnictwa. W tym celu scalano grunty 

i dostosowywano je do potrzeb przemysłu rolnego. Ponadto próby odnowy opierały się na przenoszeniu 

wzorców miejskich na wieś – poszerzano ulice, modernizowano zabudowania (Idziak i Wilczyński 2013). 

Prowadzone działania były odpowiednio sformalizowane. Już w 1965 roku warunkiem uzyskania wspar-

cia finansowego na przedsięwzięcia z zakresu odnowy wsi było przygotowanie planu rozwoju wsi. Póź-

niej obowiązkowym dokumentem stał się plan odnowy wsi, opracowywany przy wsparciu geodetów oraz 

doradców rolnych. Począwszy od 1973 roku działania na rzecz wyrównywania różnic w poziomie życia 

między regionami zaczęto określać mianem dorferneuerung – odnowa wsi (Wilczyński 2003). 

Skutkiem wczesnych doświadczeń Niemiec Zachodnich w zakresie odnowy wsi była utrata tożsamości 

lokalnej, zniszczenie tradycyjnego krajobrazu i jeszcze większy odpływ mieszkańców wsi (Błąd 2005). 

Z początkiem lat osiemdziesiątych poszukiwano zatem nowych rozwiązań prowadzących do poprawy 

warunków życia na wsi. Doświadczenia Bawarii, Badenii-Wirtembergii oraz Hesji przyczyniły się do uru-

chomienia w latach 1977–1980 Programu Wspierania Przyszłościowych Inwestycji (ZIP). Program ten 
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miał nie tylko służyć ożywieniu gospodarki wiejskiej, ale również wsparciu rozbudowy i odnowy infra-

struktury przy uwzględnieniu tradycyjnego budownictwa i zdobnictwa. Dla landów realizujących założe-

nia programu przeznaczono pomoc finansową w wysokości 260 marek. Dla przykładu Bawaria w okre-

sie trzech lat funkcjonowania programu otrzymała wsparcie rzędu 130 mln marek, dzięki czemu prze-

prowadzona została odnowa 550 miejscowości wiejskich (Scheiber 1997, Kaleta 1992).  

 

Tabela 1. Rozwój programów odnowy wsi w krajach i regionach Europy 

Kraj / region 
Uruchomienie programu 

odnowy wsi 
Działania poprzedzające 

lub prekursorskie 

Badenia-Wirtembergia (Niemcy) 1977 1963 

Saara (Niemcy) 1980 1977 

Bawaria (Niemcy) 1982 1965 

Hesja (Niemcy) 1982 1969 

Nadrenia-Palatynat (Niemcy) 1984 1977 

Szlezwik-Holsztyn (Niemcy) 1984 1977 

Dolna Saksonia (Niemcy) 1984 1977 

Dolna Austria (Austria) 1985 1981 

Tyrol (Austria) 1985 1976 

Styria (Austria) 1985 1974 

Górna Austria 1987 1983 

Salzburg (Austria) 1988 1986 

Turyngia (Niemcy) 1990 1990 

Karyntia (Austria) 1990 1979 

Saksonia-Anhalt (Niemcy) 1991 1991 

Saksonia (Niemcy) 1991 1991 

Czechy i Słowacja 1991 1930 

Brandenburgia (Niemcy) 1991 1991 

Meklemburgia (Niemcy) 1991 1991 

Burgenland (Austria) 1991 1985 

Słowenia 1992 1990 

Vorarlberg (Austria) 1992 1988 

Polska 1996 1990 

Źródło: Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, na podstawie: 
Heginger W., 1998, Dorferneuerung In Europa, Dorferneuerung International, nr 12, Wiedeń.  

 

Mimo że Program Wspierania Przyszłościowych Inwestycji adresowany był do wszystkich landów, mię-

dzy poszczególnymi regionami uwidoczniły się znaczne różnice dotyczące konkretnych działań w za-

kresie odnowy wsi. System wdrażany w Bawarii oparty na włączaniu odnowy wsi w scalanie gruntów, 

a  przez to realizację ogólnokrajowych założeń nosi miano „odnowy odgórnej” (Scheiber 1997, Kaleta 
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1992).Nieco odmienny przebieg procesu zachodził w innym niemieckim landzie – Nadrenii-Palatynacie. 

Od połowy lat 80. odnowa wsi należała do kompetencji różnych ministerstw. Dzięki temu możliwe było 

włączenie mieszkańców w proces oraz przekształcenie go w inicjatywę obywatelską (Wilczyński 2003). 

W miarę upływu czasu proces odnowy wsi rozprzestrzenił się nie tylko na obszar całych Niemiec, ale 

również zaczął być wdrażany w innych krajach. W latach osiemdziesiątych w Dolnej Austrii rozpoczęto 

działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Proces odnowy zainicjowała akcja „Zachować piękno 

Dolnej Austrii – stworzyć ją jeszcze piękniejszą”, która z czasem przekształciła się w systematyczne 

działania odnowy wsi (utworzenie w 1985 roku Krajowego Biura ds. Odnowy Wsi, wydawanie publikacji 

tematycznych, rozpropagowanie idei na całą Austrię) (Idziak i Wilczyński 2013). Jednym z takich działań 

był Pierwszy Europejski Kongres Odnowy Wsi zorganizowany w 1987 roku przez Austriackie Towarzy-

stwo ds. Polityki Rolnej i Leśnej, który przyciągnął przedstawicieli aż dziewięciu państw, umożliwiają-

cych tym samym rozpropagowanie idei odnowy wsi w innych regionach Europy (Kaleta 2007).  

U schyłku lat osiemdziesiątych rozpoczęto działania na rzecz decentralizacji odnowy wsi w Dolnej Au-

strii. Pierwszym krokiem było utworzenie w 1988 roku Regionalnego Biura ds. Odnowy Wsi w Holla-

brunn. Odnowie wsi w Dolnej Austrii towarzyszyły takie cele, jak: polepszenie warunków życia, budo-

wanie tożsamości lokalnej, nobilitacja życia na wsi, a także ochrona środowiska naturalnego. Miesz-

kańcy byli włączani w działania z zakresu odnowy wsi, niemniej jednak dopiero od 1994 roku można 

mówić o odnowie wsi jako zjawisku przemiany społeczności lokalnej (Wilczyński 2003).  

Równocześnie w 1984 roku, utworzona została Europejska Rada na Rzecz Rozwoju Wsi i Małych Miast 

(ECOVAST). Głównym celem tej organizacji jest podnoszenie dobrobytu społeczności wiejskich. Swoje 

działania koncentruje na pobudzaniu gospodarki, kultury i tkanki społecznej na wsiach, jak również dba-

niu o zasoby środowiska naturalnego (http://www.ecovast.org). Już w 1991 roku przedstawiony został 

dokument prezentujący trzy kluczowe zasady w podejmowaniu działań rozwojowych na terenach wiej-

skich. Pierwszą zasadą jest jednakowe traktowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Druga 

mówi o zintegrowanym podejściu w realizacji planowanych działań. Trzecia zasada stanowi niejako za-

lążek tzw. „nowej odnowy wsi”, poprzez podkreślenie konieczności zaangażowania mieszkańców w po-

dejmowane przedsięwzięcia rozwojowe (Europejski Ruch Odnowy Wsi… 1995, Jezierska-Thöle 2013). 

W Dolnej Austrii, na 1994 rok datuje się powstanie tzw. „nowej odnowy wsi”. Przemiana polegała głów-

nie na odejściu od formalnych procedur związanych z przygotowaniem wymagających analiz i plano-

waniem przestrzennym do działań realizowanych włącznie z mieszkańcami danej wsi. Lokalna społecz-

ność miała możliwość decydowania i aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu wizji i koncepcji rozwoju 

swojej miejscowości. Działania odnowy, również ze względów finansowych, prowadzone były w mniej-

szej ilości miejscowości. Niemniej jednak silne zaangażowanie mieszkańców przyczyniło się do zwięk-

szenia jakości realizowanych projektów. Ponadto całkowita decentralizacja i powierzenie działań sto-

warzyszeniom i lokalnym władzom, stanowiło także impuls do rozwoju nowego podejścia. Oprócz tech-

nicznych zmian, postanowiono wrócić do pierwotnych założeń odnowy kierując jej działania na realne 

polepszenie warunków życia na wsi, poprzez wspieranie rozwoju mieszkańców, budowanie tożsamości 
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lokalnej, a także dostosowanie wsi do warunków wiejskich bez konieczności kopiowania założeń spraw-

dzających się wyłącznie w miastach. Dziesięcioletnie doświadczenia landu Dolna Austria stanowią przy-

kład całkowitej ewaluacji procesu odnowy wsi. W tym okresie w program zaangażowało się blisko 400 

wsi, w których zrealizowano około 500 projektów dofinansowanych na kwotę 130 mln szylingów. Po-

nadto wartość dodana projektów określana jest na kwotę pięciokrotnie wyższą niż wysokość przekaza-

nych na ten cel środków (Leben In Stadt&Land 1999, Wilczyński 2003, Idziak i Wilczyński 2013).  

Po 2000 roku odnowa wsi weszła w etap określony przez W. Idziaka (2004) jako faza zrównoważonego 

rozwoju wsi. Zrównoważony rozwój wsi możliwy jest tylko w przypadku, gdy wieś postrzegana jest jako 

integralny organizm. Działania z zakresu odnowy wsi powinny zatem być ukierunkowane na tworzenie 

połączeń między gospodarką, środowiskiem, rolnictwem, kulturą i polityką społeczną (Idziak 2004).  

Jednym z pomysłów realizujących założenia zrównoważonego rozwoju wsi jest wypracowana w Dolnej 

Austrii, a popularna obecnie w całej Europie, idea tworzenia wsi tematycznych. Program bezpośrednio 

nawiązuje do jednego z głównych założeń odnowy – ożywienia gospodarczego wsi. Początkowo rozwój 

gospodarczy wsi utożsamiany był z rozwojem rolnictwa. Z biegiem lat podjęto próby ożywienia innych 

gałęzi gospodarczych – usług i produkcji. Inwestycje w infrastrukturę i zwiększanie atrakcyjności wsi, 

realizujące założenia procesu odnowy wsi sprzyjały rozwojowi turystyki. W Dolnej Austrii w połowie 2000 

roku rozpoczęto tworzenie wsi tematycznych na szeroką skalę. Proces ten zakładał rozwój miejscowo-

ści skoncentrowany na temacie przewodnim, charakterystycznym dla danego obszaru. Wyspecjalizo-

wana oferta turystyczna pobudzała lokalna gospodarkę. Idea była wspierana przez rząd i bardzo szybko 

rozprzestrzeniła się na inne kraje Europy (Idziak i Wilczyński 2013).  

W 1989 roku utworzono Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy 

Wsi, organizację zrzeszającą przedstawicieli rządów, naukowców oraz ekspertów z różnych krajów Unii 

Europejskiej (ARGE). Obecnie jego członkami są 23 kraje i regiony europejskie. Głównym celem sto-

warzyszenia jest promowanie międzynarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu rozwoju ob-

szarów wiejskich. Ponadto podejmowane są działania mające na celu zachęcenie mieszkańców wsi do 

uczestnictwa w procesach decyzyjnych. Istotnym jest również umacnianie tożsamości lokalnej oraz 

zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich. Działalność ARGE opiera się na organizacji międzyna-

rodowych konferencji oraz realizacji konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi (http://www.landen-

twicklung.org). W 1996 roku przyjęta została Przewodnia Koncepcja Rozwoju Terenów Wiejskich i Od-

nowy Wsi w Europie (Leitbild für Landentwicklung und Dorferneuerung in Europa) opracowana przez 

ARGE. W koncepcji tej zostały sformułowane postulaty dotyczące rozwoju obszarów wiejskich i odnowy 

wsi. Wśród nich znalazły się takie kierunki działań, jak: „wspieranie rolnictwa i leśnictwa w celu wzmoc-

nienie konkurencyjności gospodarstw na rynku wewnętrznym, aktywizacja gospodarcza przez rozwój 

infrastruktury i zatrudnienia, wzmacnianie i odnawianie tożsamości kulturalnej i społecznej oraz samo-

świadomości wsi, rozwój krajobrazu kulturowego z uwzględnieniem zależności ekologicznych” (Leitbild 

für Landentwicklung und Dorferneuerung in Europa 1996, Wilczyński 2003, s. 20).  

Doświadczenia niemieckie i austriackie do tej pory stanowią przykład dla innych państw. Znaczne róż-

nice w funkcjonowaniu procesu w tych krajach są niejako źródłem inspiracji dla innych obszarów Unii 
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Europejskiej. W Niemczech nadal bardzo dużą rolę odgrywa scalanie gruntów. Wszystkie działania po-

dejmowane są w porozumieniu z władzami lokalnymi, gdyż w ich gestii należy finansowanie procesu, 

zarządzanie i działania planistyczne. Mieszkańcy są włączani w proces, jednak decyzje o uruchomieniu 

wniosków nadal podejmowane są odgórnie przez Dyrekcję ds. Rozwoju Regionów Wiejskich (Wilczyń-

ski 2002). Odmiennie proces przebiega w Austrii, gdzie największy nacisk kładziony jest na aktywizacji 

mieszkańców. Dzięki przekazaniu procesu decyzyjnego organizacjom pozarządowym rozbudzane jest 

poczucie odpowiedzialności za lokalne środowisko (Kłodziński 2006). 

 

 

Rysunek 5. Regionalne programy odnowy wsi w Polsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wilczyński 2012. 

 

Niezależnie od typu prowadzonych działań, idea odnowy wsi rozprzestrzeniła się na inne kraje Europy 

(Tabela 1). Mocnym bodźcem dla rozwoju tej idei był Program LEADER, realizowany w Unii Europej-

skiej, począwszy od 1991 roku. Głównym celem tego programu jest aktywizacja mieszkańców obszarów 

wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego opartego na partnerstwie międzysektorowym.  
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W Polsce pierwszy regionalny program odnowy wsi zainicjowany został w województwie opolskim 

w 1997 roku, a źródłem inspiracji dla jego uruchomienia stały się doświadczenia niemieckie. W kolej-

nych latach idee odnowy wsi, wzorowane na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem na Opolsz-

czyźnie zaszczepione zostały również w innych regionach kraju (m.in. województwach dolnośląskim, 

wielkopolskim, śląskim i pomorskim). Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej działania z zakresu 

odnowy wsi nabrały powszechnego charakteru. Proces odnowy wsi wspierany jest z funduszy europej-

skich (w tym za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania) już od pierwszego okresu obecności naszego 

państwa w strukturach Wspólnoty. Rezultatem tych działań jest szereg przedsięwzięć zrealizowanych, 

w ciągu ostatnich dziesięciu lat, na obszarach wiejskich, obejmujących w głównej mierze różnego ro-

dzaju projekty inwestycyjne związane z rozwojem infrastruktury społecznej (kulturalnej, sportowo-rekre-

acyjnej i turystyczne) oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej (Tabela 2).  

 
Tabela 2. Efekty działań z zakresu odnowy i rozwoju wsi zrealizowanych 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 

Wybrane efekty działań z zakresu odnowy i rozwoju wsi współfinan-
sowanych ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2007–2013 

Działanie Odnowa i rozwój wsi 

OŚ 3. PROW 
(Jakość życia na 
obszarach wiej-

skich i różnicowa-
nie gospodarki 

wiejskiej) 

OŚ 4. PROW 
(LEADER) 

Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych budynków 
pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne (w tym 

świetlic i domów kultury) 
4,7 tys. 4,4 tys. 

Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów 
sportowych, placów zabaw i miejsc rekreacji 

2,9 tys. 3,8 tys. 

Długość wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych ścieżek 
rowerowych i szlaków turystycznych 

237 km 959 km 

Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów 
małej architektury 

1 061 1 305 

Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych terenów 
zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku 

418 332 

Liczba odnowionych elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach archi-
tektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych woje-

wódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków 
671 378 

Liczba odnowionych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub obję-
tych wojewódzką ewidencją zabytków, używanych na cele publiczne 

103 109 

Liczba zagospodarowanych zbiorników i cieków wodnych w celu rekrea-
cji lub poprawy estetyki miejscowości 

116 143 

Liczba ukształtowanych obszarów sprzyjających nawiązywaniu kontak-
tów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-

przestrzenne 
2 084 2 044 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, 
2016, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. 
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Począwszy od 2015 roku istotnym wsparciem procesu odnowy wsi w Polsce będą środki przeznaczone 

na rewitalizację, która to w efekcie przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji, rozszerzona została również na obszary wiejskie. 

Rewitalizacja i odnowa wsi są zjawiskami o zbliżonym charakterze, co wybrzmiewa już z samych ich 

definicji (Ramka 1, Ramka 2). Zarówno rewitalizacja, jak również odnowa wsi mają charakter pro-

cesowy, co oznacza iż nie są one incydentalnymi oraz doraźnie podejmowanymi działaniami, 

lecz pewnym ciągiem spójnych i komplementarnych działań ukierunkowanych na wywołanie 

kompleksowych zmian (zwłaszcza tych jakościowych) na obszarach, których dotyczą.  

 

Ramka 1. Definicje procesu rewitalizacji 

 

Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obsza-

rze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany 

przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu 

kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego 

rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. 

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań do-

tyczących mieszkalnictwa (2008). 

 

Rewitalizacja jest to skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorzą-

dową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju i mający 

na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, po-

budzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodar-

czej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zacho-

waniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

Definicja przyjęta przez radę naukową projektu pt. Rewitalizacja miast polskich jako 

sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrówno-

ważonego rozwoju.  

 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowa-

nych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez inte-

resariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (art. 2.1). 
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Ramka 2. Definicje procesu odnowy wsi 

 

Odnowa wsi to proces kształtowania warunków życia ludzi na obszarach wiejskich, którego 

animatorem i podmiotem jest społeczność lokalna. Proces ten dostosowuje wieś do wymogów 

współczesności oraz do pełnienia nowych funkcji na rzecz całego społeczeństwa. Wywołuje 

zmiany strukturalne w wymiarze społecznym i gospodarczym. 

Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Pol-

sce, Fundacja Fundusz Współpracy – Program Agro-Info, Krajowe Centrum Do-

radztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Poznań. 

 

Przez odnowę wsi należy rozumieć zaplanowany i realizowany przez wiejską wspólnotę proces 

rozwoju opierający się na lokalnych zasobach i wykorzystujący zewnętrzne wsparcie. Proces 

ten czerpie energię z zaangażowania obywateli motywowanych odpowiedzialnością za los wła-

snej miejscowości, tym skuteczniej, im silniejsza jest tożsamość mieszkańców. W odnowie 

wsi uruchamianie czynników rozwoju, w tym niematerialnych, którym przypisuje się olbrzymie 

znaczenie, następuje oddolnie (bottom‑up) – z woli i na rzecz mieszkańców. Działalność spo-

łeczności lokalnych wspierana jest przez poziom regionalny w formie regionalnych / woje-

wódzkich programów odnowy wsi. 

Wilczyński R., 2012, Odnowa wsi z wykorzystaniem środków europejskich – niewy-

korzystana szansa na rewitalizację, Architektura Krajobrazu, 2 / 2012.  

 

Cele i założenia procesów odnowy wsi i rewitalizacji zbieżne są z cechami kluczowymi mechanizmu 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (Tabela 3), który już od blisko 15 lat wdrażany jest 

na terenach wiejskich w Polsce w ramach realizacji podejścia LEADER. Podobieństwo cech obu rozpa-

trywanych procesów sprawia iż doświadczenia nabyte przez samorządy oraz społeczności lokalne z te-

renu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w zakresie programowania i realizacji odnowy wsi (w tym za 

pośrednictwem programu LEADER) z powodzeniem mogą zostać przezeń wykorzystane w procesie 

rewitalizacji. Odnowa wsi i rewitalizacja są procesami, które w sposób szczególny wpisują się w zało-

żenia terytorialnego podejścia do polityki rozwoju. W przypadku obu rozpatrywanych procesów nie-

zmiernie istotne jest dostosowanie podejmowanych w ich ramach działań do lokalnych uwarun-

kowań rozwojowych (społeczno-kulturowych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, 

itp.). Oba omawiane procesy realizowane są również w oparciu o wypracowywany w sposób oddolny 

dokument kierunkowy, który stanowi podstawę dla podejmowanych w ich ramach działań. W przypadku 

rewitalizacji jest to lokalny (gminny) program rewitalizacji, natomiast w przypadku odnowy wsi – plan 

odnowy miejscowości. Niezmiernie ważne znaczenie dla skutecznej i efektywnej realizacji procesu 

rewitalizacji, podobnie jak w przypadku odnowy wsi, posiada partycypacja społeczna, tj. włącze-
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nie weń różnych interesariuszy lokalnych – podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządo-

wych i samych mieszkańców. Jednocześnie partycypacja społeczna nie powinna się ograniczać wy-

łącznie do wstępnej fazy programowania rewitalizacji (opracowania programu rewitalizacji), lecz po-

winna również dotyczyć kolejnych etapów tego procesu, w tym współuczestnictwa w realizacji przed-

sięwzięć i projektów rewitalizacyjnych, czy też ich oceny i ewaluacji. Ponadto zarówno w przypadku 

odnowy wsi, jak i rewitalizacji, partycypacja społeczna powinna wykraczać poza zwykle konsultacje 

społeczne i obejmować różne dojrzałe formy tego procesu (jak np. współdecydowanie). Stworzenie wa-

runków dla rzeczywistego oraz aktywnego uczestnictwa mieszkańców i innych interesariuszy (przed-

stawicieli lokalnych instytucji, przedsiębiorców, organizacji społecznych) na wszystkich eta-pach rewi-

talizacji i odnowy wsi powinno być jednym z głównych zadań władz samo-rządowych odpowiedzialnych 

za praktyczną realizację tych procesów. Kolejną cechą upodabniającą odnowę wsi i rewitalizację jest 

ich zintegrowany oraz wielosektorowy charakter. W przypadku obu rozpatrywanych procesów na-

cisk kładziony jest na realizację spójnych oraz wzajemnie powiązanych ze sobą przedsięwzięć, 

koordynowanych jako całość, które winny oddziaływać na dany obszar w sposób kompleksowy, 

tj. obejmować wszystkie sfery jego rozwoju.  

 
Tabela 3. Odnowa wsi i rewitalizacja na tle siedmiu cech kluczowych podejścia 

LEADER (RLKS – Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność) 

Cecha Odnowa wsi Rewitalizacja 

Podejście terytorialne +++ +++ 

Podejście oddolne +++ +++ 

Podejście partnerskie +++ +++ 

Podejście zintegrowane +++ +++ 

Współpraca ++ ++ 

Tworzenie powiązań ++ + 

Innowacyjność + + 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Niemniej jednak pomimo wielu podobieństw i wspólnych cech, pojęcia rewitalizacji i odnowy wsi, w od-

niesieniu do procesów ukierunkowanych na wywołanie zmian na obszarach wiejskich, nie powinny być 

traktowane jako synonimy. Tym co w największym stopniu odróżnia rewitalizację od odnowy wsi 

jest fakt, że stanowi ona odpowiedź na stan kryzysowy, wynikający z nagromadzenia różnorod-

nych negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz przestrzennych, 

a co za tym idzie dotyczy wyłącznie obszarów problemowych (zdegradowanych). Zatem rewitali-

zacja, w porównaniu z odnową wsi, jest procesem o znacznie bardziej skoncentrowanym terytorialnie 

charakterze. Koncentracja terytorialna rewitalizacji oznacza, że proces ten nie dotyczy w równym stop-

niu całego terytorium gminy, lecz wyłącznie pewnego jej fragmentu, spełniającego określone przesłanki: 
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 obszar zdegradowany – obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym ze względu na kon-

centrację negatywnych zjawisk społecznych (w tym zwłaszcza ubóstwa, bezrobocia, przestęp-

czości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego i niezadowalającego poziomu uczest-

nictwa w życiu publicznym i kulturalnym), na którym ponadto występują negatywne zjawiska w co 

najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej i śro-

dowiskowej (art. 9.1. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji), 

 obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, charakte-

ryzujący się szczególną koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz negatywnych zja-

wisk w innych sferach, na którym ze względu na jego istotne znaczenie dla rozwoju gminy zamie-

rza się prowadzić rewitalizację (art. 10.1. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji). 

Zgodnie z przyjętymi ograniczeniami ustawowymi, obszar wskazany do rewitalizacji nie może zajmować 

więcej niż 20% ogólnej powierzchni gminy i nie może być zamieszkiwany przez więcej niż 30% całko-

witej liczby jej ludności (art. 10.2. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji). Należy ponadto 

podkreślić, że rewitalizacja jest procesem, który co do zasady dotyczy obszarów zamieszkałych (ze 

względu na fakt, że stanowi przede wszystkim odpowiedź na negatywne zjawiska społeczne). Niemniej 

jednak w drodze wyjątku w skład obszaru rewitalizacji mogą zostać włączone tereny niezamieszkałe (tj. 

poprzemysłowe, powojskowe, pokolejowe), pod warunkiem występowania nań negatywnych zjawisk 

w sferze gospodarczej, technicznej, środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej, wyłącznie jeśli plano-

wane tam do realizacji działania służyć mają przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym (art. 

10.3. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji). 

W latach 2004–2015 proces odnowy wsi w województwie małopolskim wspierany był ze środków fun-

duszy europejskich w ramach realizacji wybranych działań programów operacyjnych polityki spójności 

i polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej (Tabela 4), a w przypadku części gmin, również 

w ramach funduszu sołeckiego. Działania ukierunkowane na rozwój i odnowę wsi w rozpatrywanym 

okresie realizowały wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskiej województwa małopolskiego.  

 
Tabela 4. Charakterystyka programów, współfinansowanych z funduszy europejskich, wspiera-

jących proces rewitalizacji i odnowy wsi w województwie małopolskim w latach 2004–2015 

Działanie Zakres przedsięwzięć kwalifikujących się do wsparcia 

Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz 
zachowanie i ochrona dziedzic-

twa kulturowego (SPO ROL 
2004–2006) 

(1) Modernizacja i wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyj-
nej i sportowe. 

(2) Odnowa obiektów zabytkowych charakterystycznych dla tradycji budownictwa 
wiejskiego regionu i ich adaptacja na cele publiczne. 

(3) Modernizacja przestrzeni publicznej na wsi. 

(4) Rozwój publicznej infrastruktury przyczyniającej się do rozwoju funkcji tury-
stycznych wsi oraz działania związane z promocją regionu. 

Działanie 6.2. Rozwój obszarów 
wiejskich (RPO WM 2007–2013) Schemat A. Odnowa centrów wsi 
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Działanie Zakres przedsięwzięć kwalifikujących się do wsparcia 

(1) Odnowa centrów wsi, w tym m.in.: (a) zagospodarowanie przestrzeni w celu 
uporządkowania przestrzeni publicznej, (b) modernizacje, renowacje po-
wierzchni i przestrzeni na obszarach wiejskich poprawiające ich estetykę ze-
wnętrzną (obiekty użyteczności publicznej), z wyłączeniem budynków admini-
stracji publicznej, (c) porządkowanie własności publicznej (scalanie po-
wierzchni) dla bardziej efektywnego wykorzystania powierzchni, (d) zagospo-
darowanie pustych przestrzeni na cele publiczne i/lub gospodarcze, w tym: za-
budowa pustych przestrzeni, projekty związane z wyburzeniem obiektów zde-
gradowanych (których remont jest nieopłacalny) i zagospodarowaniem powsta-
łej przestrzeni. 

(2) Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury 
komunalnej (np. przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 
ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych) na obsza-
rze objętym odnową centrum wsi, w celu zapewnienia dostępu wszystkich 
obiektów do podstawowych usług komunalnych – wyłącznie w ramach 1 ro-
dzaju projektów (tj. odnowa centrów wsi). 

(3) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej – wyłącznie w ramach 1 rodzaju 
projektów (tj. odnowa centrów wsi). 

 

Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa 

(1) Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury spo-
łecznej (z wyłączeniem opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej) w szczegól-
ności: (a) szkół, placówek i przedszkoli wraz z salami gimnastycznymi, (b) 
obiektów sportowych i rekreacyjnych (np. hal sportowych, boisk sportowych, 
kortów tenisowych, ścieżek zdrowia, placów zabaw), (c) obiektów infrastruktury 
kulturalnej o znaczeniu lokalnym, (d) obiektów wielofunkcyjnych, w których łą-
czone są różne funkcje z zakresu infrastruktury społecznej. 

(2) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej służąca poprawie dostępu do 
obiektów infrastruktury społecznej, wyłącznie w ramach ww. typów projektów. 

 

Schemat C: Likwidacja skutków klęsk żywiołowych 

(1) Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury spo-
łecznej, w tym edukacyjnej i sportowej. 

(2) Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizację dróg gminnych, powiatowych 
lub wojewódzkich. 

(3) Usuwanie szkód powodziowych na wałach/w korytach rzeki. 

Działanie Odnowa i rozwój wsi 
(OŚ 3 PROW 2007–2013) 

(1) Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów: (a) pełniących funk-
cje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, (b) służących pro-
mocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa hi-
storycznego, tradycji, sztuki oraz kultury. 

(2) Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej. 

(3) Budowa, remont lub przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 
turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych. 

(4) Zakup obiektów charaktery-stycznych dla tradycji budownictwa w danym regio-
nie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele pu-
bliczne. 

(5) Odnowienie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historycz-
nych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci. 

(6) Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. 

Działanie Odnowa i rozwój wsi 
(LEADER 2007–2013) 
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Działanie Zakres przedsięwzięć kwalifikujących się do wsparcia 

Działanie Małe projekty 
(LEADER 2007–2013) 

(1) Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym 
i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR. 

(2) Promocja rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocja lokalnej twórczości kul-
turalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, 
historycznego oraz przyrodniczego. 

(3) Rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenie lub 
zmodernizowanie elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron www, 
przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych, oznacze-
nie obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego LSR. 

(4) Inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzania na rynek 
oraz podnoszenie jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zaso-
bach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz trady-
cyjnych sektorach gospodarki. 

(5) Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze ob-
jętym działalnością LGD. 

(6) Promocja, zachowanie lub odtworzenie cennego dziedzictwa przyrodniczego 
lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione, w tym ob-
szary objęte siecią Natura 2000. 

(7) Udostępnianie urządzeń i sprzętu (w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego 
dostęp do Internetu oraz zakup usługi dostępu do Internetu) na potrzeby spo-
łeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności na obszarze dzia-
łania LGD. 

(8) Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: 
(a) odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej 
architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewiden-
cją zabytków, (b) odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków 
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, 
(c) remont lub wyposażenie muzeów, (d) remont lub wyposażenie świetlic wiej-
skich. 

(9) Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawie-
nia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłą-
czeniem rolniczej.  

Źródło: Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościo-

wego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004–2006, Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2007–2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 

 

W latach 2004–2015 w proces odnowy wsi w Małopolsce zaangażowano środki o wartości 1257,1 mln 

PLN (z czego aż 94,2% stanowiły koszty przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy europejskich). 

W wymiarze bezwzględnym największe nakłady na działania z zakresu rewitalizacji oraz odnowy 

wsi, w rozpatrywanym okresie, poniesione zostały w dwóch gminach powiatu nowotarskiego, tj. 

Nowy Targ (27,9 mln PLN) oraz Czarny Dunajec (20,1 mln PLN). W kolejnych siedmiu małopolskich 

gminach w latach 2004–2015 w proces odnowy i rewitalizacji wsi zaangażowano środki w wysokości od 

15 do 20 mln PLN. Wśród nich znalazły się cztery gminy z powiatu nowosądeckiego (tj. Chełmiec, Mu-

szyna, Łącko i Korzenna), a także pojedyncze gminy z powiatów: wielickiego (Wieliczka), krakowskiego 

(Wielka Wieś) i tarnowskiego (Tarnów). W przypadku wszystkich powyższych gmin korzystano ze środ-

ków europejskich, jak również realizowano przedsięwzięcia odnowy wsi w ramach funduszu sołeckiego.  
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Rysunek 6. Nakłady na rewitalizację i odnowę wsi per capita w Małopolsce w latach 2004–2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: danych Banku Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl), danych 

zamieszczonych na portalu informacyjnym Ministerstwa Rozwoju Mapa Dotacji Unii Europejskiej (http://www.ma-

padotacji.gov.pl) oraz na portalu informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Fundu-

sze Europejskie dla Małopolski (http://www.mapy.fundusze.malopolska.pl), a także danych pozyskanych od 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

Podstawowe znaczenie dla realizacji procesu odnowy wsi w województwie małopolskim, jak już wcze-

śniej zasygnalizowano, miały programy europejskie. W latach 2004–2015 przedsięwzięcia z zakresu 

rewitalizacji i odnowy wsi, współfinansowane ze środków europejskich, realizowane były we wszystkich 

168 gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w regionie. Łącznie w skali wszystkich gmin urzeczywistnio-

nych zostało 3 155 takich projektów o sumarycznej wartości 1184,1 mln PLN, na których realizację po-

zyskano z budżetu Unii Europejskiej fundusze w wysokości 533,1 mln PLN (45,0% kosztów tych przed-

sięwzięć). Wśród rozpatrywanych przedsięwzięć największy udział, pod względem liczbowym, miały te 
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realizowane w ramach tzw. małych projektów (program LEADER) (Tabela 5). Powyższe przedsięwzię-

cia miały także najbardziej powszechny charakter (realizowane były niemalże we wszystkich badanych 

gminach). Z kolei największe fundusze zaangażowane zostały we wdrażanie przedsięwzięć współfinan-

sowanych w ramach działania 6.2. Rozwój obszarów wiejskich (Małopolski Regionalny Program Ope-

racyjny na lata 2007–2013). Projekty te charakteryzowały się również wyraźnie największą średnią war-

tością (2 863,9 tys. PLN) spośród wszystkich rozpatrywanych projektów rewitalizacji i odnowy wsi. Nie-

mniej należy podkreślić, że nie wszystkie małopolskie gminy uzyskały wsparcie tego programu. Istotne 

znaczenie dla odnowy wsi (ze względu na ich powszechny charakter) miały projekty współfinansowane 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (działanie Odnowa i rozwój wsi).  

 
Tabela 5. Projekty rewitalizacji i odnowy wsi, współfinansowane ze środków funduszy 

europejskich na terenie województwa małopolskiego w latach 2004–2015 

Działanie 
Liczba wspar-

tych gmin 

Liczba zrealizo-
wanych projek-

tów 

Całkowita war-
tość projektów 

[mln PLN] 

Średnia wartość 
1 projektu [tys. 

PLN] 

Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz za-
chowanie i ochrona dziedzictwa kul-

turowego (SPO ROL 2004–2006) 
93 135 55,6 411,8 

Działanie 6.2. Rozwój obszarów 
wiejskich (RPO WM 2007–2013) 

114 170 486,8 2 863,3 

Działanie Odnowa i rozwój wsi 
(OŚ 3 PROW 2007–2013) 

159 581 369,9 636,7 

Działanie Odnowa i rozwój wsi 
(LEADER 2007–2013) 

159 467 233,0 498,9 

Działanie Małe projekty 
(LEADER 2007–2013) 

162 1 802 38,9 21,6 

RAZEM 168 3 155 1 184,1 375,3 

Źródło: zestawienie własne na podstawie: danych zamieszczonych na portalu informacyjnym Ministerstwa Roz-

woju Mapa Dotacji Unii Europejskiej (http://www.mapadotacji.gov.pl) oraz na portalu informacyjnym Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Małopolskiego Fundusze Europejskie dla Małopolski (http://www.mapy.fundu-

sze.malopolska.pl), a także danych pozyskanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

Rozpatrując zakres rzeczowy projektów z zakresu rewitalizacji i odnowy wsi, jakie współfinansowane 

były ze środków europejskich w województwie małopolskim w latach 2004–2015, należy stwierdzić, że 

wśród nich wyraźnie przeważają (nad działaniami społecznymi) przedsięwzięcia inwestycyjne związane 

przede wszystkim z rozwojem infrastruktury społecznej (zwłaszcza kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, 

a w dalszej kolejności edukacyjnej i turystycznej), zagospodarowaniem obszarów przestrzeni publicznej 

(tzw. odnowa centrów wsi), a także zachowaniem materialnego dziedzictwa kulturowego (ochrona za-

bytków i tradycyjnego budownictwa wiejskiego). Taki stan rzeczy w znacznej mierze jest pochodną za-

pisów dokumentów programowych (ściśle określających typy działań kwalifikujących się do wsparcia), 

jak również wynika ze struktury beneficjentów (wnioskodawców) samych projektów (Tabela 7).  
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Tabela 6. Struktura beneficjentów projektów z zakresu rewitalizacji i odnowy wsi, współfinan-

sowanych ze środków europejskich w województwie małopolskim w latach 2004–2015 

Rodzaj beneficjenta 
(wnioskodawcy) 

Liczba projektów 
Całkowita wartość 

projektów [mln PLN] 
Wartość dofinanso-
wania UE [mln PLN] 

Sektor publiczny 2194 1130,8 496,4 

Samorządy gmin 1634 1079,5 467,0 

Samorządowe jednostki organizacyjne 529 35,9 20,9 

Pozostałe podmioty publiczne 31 15,4 8,5 

Sektor gospodarczy 114 3,3 2,2 

Podmioty gospodarcze 114 3,3 2,2 

Sektor społeczny 847 49,9 34,5 

Kościoły i związki wyznaniowe 159 30,3 21,4 

Organizacje społeczne 325 9,5 5,5 

Ochotnicze Straże Pożarne 217 7,3 5,4 

Kluby sportowe 96 1,9 1,5 

Pozostałe podmioty społeczne 50 0,9 0,7 

RAZEM 3155 1184,1 533,1 

Źródło: zestawienie własne na podstawie: danych zamieszczonych na portalu informacyjnym Ministerstwa Roz-

woju Mapa Dotacji Unii Europejskiej (http://www.mapadotacji.gov.pl) oraz na portalu informacyjnym Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Małopolskiego Fundusze Europejskie dla Małopolski (http://www.mapy.fundu-

sze.malopolska.pl), a także danych pozyskanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

Głównym beneficjentem (wnioskodawcą) projektów z zakresu rewitalizacji i odnowy wsi, współ-

finansowanych ze środków europejskich, w województwie małopolskim były podmioty reprezen-

tujące sektor publiczny, przede wszystkim zaś samorządy gmin oraz podległe im samorządowe 

jednostki organizacyjne (w szczególności instytucje kultury – ośrodki kultury i biblioteki) (Tabela 

6). Na podmioty sektora publicznego przypada 69,5% ogólnej liczby i 95,5% całkowitej wartości projek-

tów z zakresu rewitalizacji i odnowy wsi, jakie zrealizowane zostały w latach 2004–2015 w województwie 

małopolskim, przy wsparciu środków europejskich. Równocześnie na podmioty reprezentujące sektor 

publiczny przypada aż 93,1% ogółu funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pozyskanych 

na realizację rozpatrywanych przedsięwzięć. Oprócz samorządów gmin i podległych im instytucji, wnio-

skodawcami części analizowanych projektów były także samorządy powiatów oraz powiatowe i woje-

wódzkie jednostki organizacyjne (np. Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, bę-

dące samorządową instytucją kultury województwa małopolskiego, które pozyskało dofinansowanie na 

realizację projektu pn. Kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła – śladami tradycyjnych rzemiosł 

i smaków orawskich). Ponadto warto odnotować, że w przypadku trzech projektów, ich beneficjentami 

były podmioty publiczne, których zasięg działania dalece wykracza poza poziom lokalny, a mianowicie 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (uczelnia pozyskała dofinansowanie 
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ze środków programu LEADER na promocję i doposażenie Prehistorycznej Osady w Woli Radziszow-

skiej) oraz Zamek Królewski na Wawelu (dwa projekty współfinansowane w ramach programu LEADER: 

Słowo i Smak czyli Compendium Ferculorum – kuchnia staropolska na zamku w Pieskowej Skale, Po-

wstanie Styczniowe w Dolinie Prądnika i w okolicy – wystawa i towarzyszące jej warsztaty).  

 

 

Rysunek 7. Udział podmiotów sektora publicznego w ogólnej wartości funduszy europejskich 

pozyskanych na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji oraz odnowy wsi w gminach 

województwa małopolskiego w latach 2004–2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: danych zamieszczonych na portalu informacyjnym Ministerstwa Roz-

woju Mapa Dotacji Unii Europejskiej (http://www.mapadotacji.gov.pl) oraz na portalu informacyjnym Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Małopolskiego Fundusze Europejskie dla Małopolski (http://www.mapy.fundu-

sze.malopolska.pl), a także danych pozyskanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

Podmioty reprezentujące sektor publiczny były głównym beneficjentem funduszy europejskich 

pozyskanych na realizację przedsięwzięć w zakresu rewitalizacji oraz odnowy wsi niemalże we 
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wszystkich gminach województwa małopolskiego (Rysunek 7). Tylko w dwóch małopolskich gmi-

nach (tj. Chrzanów i Skała) udział tych podmiotów w ogóle pozyskanych środków z budżetu Unii Euro-

pejskiej wynosił mniej niż 50%. Z drugiej strony w przypadku 14 gmin (tj. Bochnia, Dąbrowa Tarnowska, 

Drwinia, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Koszyce, Krynica-Zdrój, Łososina Dolna, Mucharz, Rad-

goszcz, Szczawnica, Szczucin, Wieprz i Zabierzów) instytucje sektora publicznego były jedynym wnio-

skodawcą projektów ukierunkowanych na rewitalizację i odnowę wsi. W przypadku kolejnych 114 gmin 

udział pomiotów reprezentujących sektor publiczny w strukturze pozyskanych funduszy unijnych kształ-

tował się w przedziale od 90,0% do 99,9%. W następnych 38 gminach oscylował między 50,0% a 89,9%.  

Równocześnie podmioty sektora publicznego były głównym beneficjentem projektów z zakresu odnowy 

wsi w przypadku wszystkich rozpatrywanych programów współfinansujących ten proces (Tabela 7).  

 
Tabela 7. Struktura beneficjentów programów wspierających procesy rewitalizacji i odnowy 

wsi, współfinansowanych ze środków europejskich w Małopolsce w latach 2004 – 2015  

Działanie Sektor publiczny Sektor społeczny Sektor gospodarczy 

Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz za-
chowanie i ochrona dziedzictwa kul-

turowego (SPO ROL 2004–2006) 
100,0 0,0 0,0 

Działanie 6.2. Rozwój obszarów 
wiejskich (RPO WM 2007–2013) 

99,9 0,1 0,0 

Działanie Odnowa i rozwój wsi 
(OŚ 3 PROW 2007–2013) 

89,8 10,2 0,0 

Działanie Odnowa i rozwój wsi 
(LEADER 2007–2013) 

94,9 4,8 0,3 

Działanie Małe projekty 
(LEADER 2007–2013) 

51,7 41,9 6,5 

RAZEM 93,1 6,5 0,4 

Źródło: zestawienie własne na podstawie: danych zamieszczonych na portalu informacyjnym Ministerstwa Roz-

woju Mapa Dotacji Unii Europejskiej (http://www.mapadotacji.gov.pl) oraz na portalu informacyjnym Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Małopolskiego Fundusze Europejskie dla Małopolski (http://www.mapy.fundu-

sze.malopolska.pl), a także danych pozyskanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

Kolejną grupę beneficjentów, pod względem wielkości funduszy europejskich pozyskanych na realizację 

projektów w zakresu rewitalizacji i odnowy wsi w województwie małopolskim, stanowią podmioty repre-

zentujące sektor społeczny (pozarządowy). Wśród nich, pod względem liczby zrealizowanych projektów 

przeważają organizacje społecznego (różnego rodzaju lokalne fundacje, stowarzyszenia i towarzystwa), 

które realizowały przedsięwzięcia przede wszystkim w ramach wdrażania tzw. małych projektów, współ-

finansowanych ze środków programu LEADER. Natomiast pod względem łącznej wartości zrealizowa-

nych projektów, a także wielkości pozyskanych nań środków europejskich, wyraźnie dominują kościoły 
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i związki wyznaniowe, których działalność w zakresie odnowy wsi koncentrowała się przede wszystkim 

na realizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na ochronę oraz zachowanie dziedzictwa sakralnego.  

 

 

Rysunek 8. Udział podmiotów sektora społecznego w ogólnej wartości funduszy europejskich 

pozyskanych na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji oraz odnowy wsi w gminach 

województwa małopolskiego w latach 2004–2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: danych zamieszczonych na portalu informacyjnym Ministerstwa Roz-

woju Mapa Dotacji Unii Europejskiej (http://www.mapadotacji.gov.pl) oraz na portalu informacyjnym Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Małopolskiego Fundusze Europejskie dla Małopolski (http://www.mapy.fundu-

sze.malopolska.pl), a także danych pozyskanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

Podmioty sektora społecznego były głównym beneficjentem środków unijnych zaangażowanych 

w proces rewitalizacji i odnowy wsi w przypadku wyłącznie dwóch małopolskich gmin, a miano-

wicie Skały oraz Chrzanowa (Rysunek 8). W gminach tych udział podmiotów sektora pozarządowego 
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w ogólnej strukturze funduszy pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów ukie-

runkowanych na rewitalizację i odnowę wsi kształtował się na poziomie odpowiednio 61,3% oraz 51,9%.  

 

 

Rysunek 9. Wydatki małopolskich gmin ze środków funduszu sołeckiego na 1 mieszkańca 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl). 

 

Podmioty sektora gospodarczego, w badanym okresie, odegrały marginalną rolę w procesie rewitalizacji 

i odnowy wsi w województwie małopolskim (przypada nań tylko 3,6% ogólnej liczby i jedynie 0,3% cał-

kowitej wartości zrealizowanych projektów). Podmioty gospodarcze uczestniczyły we wdrażaniu przed-

sięwzięć w tym zakresie w mniej niż połowie małopolskich gmin. Wyłącznie w dwóch przypadkach (tj. 

gminy Miechów i Sułkowice) udział podmiotów sektora gospodarczego w ogóle pozyskanych środków 

unijnych wynosił ponad 5%. Równocześnie należy podkreślić, że największy wpływ na włączenie pod-

miotów sektora społecznego i gospodarczego w proces rewitalizacji i odnowy małopolskiej wsi miała 
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realizacja tzw. małych projektów, wdrażanych za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania w ramach 

programu LEADER (odpowiednio 41,9% i 6,5% ogólnej wartości pozyskanych środków europejskich).  

Na podstawie struktury beneficjentów rozpatrywanych projektów należy stwierdzić, że najważniejszymi 

aktorami procesów rewitalizacji i odnowy wsi w województwie małopolskim są podmioty sektora publicz-

nego, przede wszystkim zaś lokalne władze samorządowe i podległe im instytucje (zwłaszcza kultury).  

 
Tabela 8. Projekty rewitalizacji i odnowy wsi w powiatach województwa małopolskiego 

L.p. Powiat Liczba projektów 
Całkowita wartość 

projektów [mln PLN] 
Wartość projektów 

na 1 mieszkańca [PLN] 

1 Proszowicki 81 48,2 1 103,2 

2 Gorlicki 163 81,5 1 004,6 

3 Nowosądecki 284 168,2 813,3 

4 Tarnowski 345 161,4 804,6 

5 Miechowski 140 36,0 725,9 

6 Nowotarski 242 113,6 723,4 

7 Bocheński 111 53,3 708,0 

8 Brzeski 168 64,7 695,4 

9 Tatrzański 64 27,5 679,5 

10 Limanowski 217 70,0 656,0 

11 Dąbrowski 72 32,5 546,6 

12 Wadowicki 176 70,6 442,8 

13 Krakowski 285 113,5 419,5 

14 Wielicki 158 48,5 399,4 

15 Suski 143 27,4 395,1 

16 Myślenicki 182 48,5 388,3 

17 Olkuski 103 35,0 340,9 

18 Oświęcimski 126 36,2 313,5 

19 Chrzanowski 95 20,4 161,2 

20 MAŁOPOLSKA 3155 1257,1 570,2 

Uwagi: Liczba projektów dotyczy wyłącznie przedsięwzięć dofinansowanych ze środków funduszy europejskich. 

Źródło: zestawienie własne na podstawie: danych Banku Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl), danych 

zamieszczonych na portalu informacyjnym Ministerstwa Rozwoju Mapa Dotacji Unii Europejskiej (http://www.ma-

padotacji.gov.pl) oraz na portalu informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Fundu-

sze Europejskie dla Małopolski (http://www.mapy.fundusze.malopolska.pl), a także danych pozyskanych od 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
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Proces rewitalizacji i odnowy wsi w województwie małopolskim wspierany był również ze środ-

ków funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki umożliwia wspieranie inicjatyw lokalnych oraz jest prężnie 

działającym narzędziem przyczyniającym się do zwiększenia aktywności mieszkańców wsi. Jest to moż-

liwe poprzez bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w planowanie wydatkowania. Wniosek na wy-

korzystanie środków może zostać złożony przez sołtysa, radę sołecką lub 15 pełnoletnich mieszkańców 

i jest poddawany dyskusji w trakcie trwania zebrań wiejskich. O realizacji wybranych pomysłów decydują 

bezpośrednio mieszkańcy sołectwa. Projekt musi być zgodny ze strategią rozwoju gminy, należeć do 

jej zadań własnych, a przede wszystkim służyć mieszkańcom. Wysokość funduszu sołeckiego jest uza-

leżniona od zamożności gminy. Podział środków dla poszczególnych sołectw jest ściśle uzależniony od 

liczby ich mieszkańców. Co więcej, ustawa przewiduje częściowy zwrot wydatków z budżetu państwa. 

Na największy, aż 40% zwrot poniesionych wydatków, mogą liczyć gminy najbiedniejsze. Wydatki ze 

środków funduszu sołeckiego, w latach 2014–2015, realizowało 97 małopolskich gmin (blisko 60% ogółu 

gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w regionie) (Rysunek 9). Podobnie, jak w przypadku przedsięwzięć 

współfinansowanych ze środków europejskich, także projekty realizowane z funduszu sołeckiego obej-

mowały głównie działania infrastrukturalne, dotyczące najczęściej zadań związanych z rozbudową i mo-

dernizacją dróg gminnych (21,6% ogółu wydatków). 

W celu określenia skali oraz natężenia procesu rewitalizacji i odnowy wsi, a także stopnia jego zróżni-

cowania przestrzennego w skali województwa małopolskiego, skonstruowano wskaźnik syntetyczny na-

kładów na rewitalizację i odnowę wsi per capita (Rysunek 6). Wskaźnik ten obliczono dla wszystkich 

gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w regionie, uwzględniając wartość projektów realizowanych zarówno 

w ramach programów europejskich, jak również funduszu sołeckiego. W badanym okresie największymi 

nakładami na rewitalizację i odnowę wsi w przeliczeniu na 1 mieszkańca charakteryzowały się gminy 

w położonych peryferyjnie (w skali województwa) regionach rolniczych (tj. powiaty: proszowicki, gorlicki, 

nowosądecki, tarnowski, miechowski i nowotarski), zaś najmniejszymi – gminy Małopolski Zachodniej 

(subregionu o relatywnie wysokim poziomie i dynamice rozwoju społeczno-gospodarczego) (Tabela 8). 

W skali wszystkich gmin województwa małopolskiego wyraźnie najwyższą wartością projektów 

z zakresu rewitalizacji i odnowy wsi w przeliczeniu na jednego mieszkańca (3 768,9 PLN), cha-

rakteryzuje się gmina Pałecznica (3 670 mieszkańców), położona w granicach powiatu proszo-

wickiego. Swoją pozycję w głównej mierze zawdzięcza realizacji dwóch dużych projektów inwestycyj-

nych (o łącznej wartości 11,3 mln PLN), współfinansowanych w ramach działania 6.2. Rozwój obszarów 

wiejskich Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Pierwszym z nich 

był projekt pn. Budowa Centrum Edukacyjnego z przebudową istniejącej sali gimnastycznej w Pałecz-

nicy (6,7 mln PLN). W rezultacie jego realizacji wybudowano centrum edukacyjne (mieszczące przed-

szkole, szkołę podstawową i gimnazjum) wraz z zapleczem gastronomicznym oraz sportowym. Ponadto 

wyremontowano pobliską salę gimnastyczną oraz dokonano zagospodarowania otaczającego terenu. 

Drugim dużym przedsięwzięciem inwestycyjnym w przypadku tej gminy był projekt odnowy centrum wsi 
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Pałecznica. W ramach tego projektu wykonano modernizację 3 budynków użyteczności publicznej, jak 

również zagospodarowano ich otoczenie (m.in. montaż altan ogrodowych, uporządkowanie zieleni)1.  

Na tle pozostałych gmin województwa małopolskiego relatywnie duże nakłady per capita na przedsię-

wzięcia z zakresu rewitalizacji i odnowy wsi (powyżej 2,0 tys. PLN) poniesiono także w przypadku gmin: 

Mucharz (powiat wadowicki), Rytro (powiat nowosądecki), Nowe Brzesko (powiat proszowicki) i Lipinki 

(powiat gorlicki). Wydatki w przedziale od 1,5 do 2,0 tys. PLN poniesiono w kolejnych dziesięciu gminach 

(Uście Gorlickie, Gręboszów, Łapanów, Muszyna, Igołomia-Wawrzeńczyce, Trzyciąż, Szerzyny, Gnoj-

nik, Borzęcin, Gródek nad Dunajcem). Z drugiej strony najmniejsze nakłady w przeliczeniu na 1 miesz-

kańca na rewitalizację i odnowę wsi (poniżej 100 PLN) poniesiono w siedmiu gminach miejsko-wiejskich, 

a mianowicie: Rabka-Zdrój, Brzesko, Libiąż, Olkusz, Skała, Proszowice oraz Chrzanów. 

Pod koniec 2015 roku, w rezultacie przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o rewitaliza-

cji, która określa rewitalizację jako zadanie własne samorządu gminy, możliwość realizacji tego procesu, 

podejmowanego dotychczas niemal wyłącznie w miastach, rozszerzona została także na obszary wiej-

skie. Równocześnie w obecnym okresie programowania (2014–2020) rewitalizacja stanowi jeden z ob-

ligatoryjnych instrumentów rozwoju terytorialnego, wspieranych środkami funduszy europejskich w ra-

mach realizacji programów operacyjnych (krajowych i regionalnych). Proces rewitalizacji za pośrednic-

twem programów operacyjnych wspierany jest zarówno w sposób bezpośredni (wyodrębnienie działań 

dedykowanych wyłącznie projektom wynikającym w programów rewitalizacji), jak również pośredni (sto-

sowanie różnego rodzaju preferencji dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych w innych działaniach). W przy-

padku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego proces rewitalizacji w spo-

sób bezpośredni wspierany jest poprzez cztery różne działania, na których realizację w budżecie pro-

gramu zarezerwowano łącznie 170 mln EUR (Tabela 9). Jedno z nich (działanie 11.2. Odnowa obsza-

rów wiejskich) bezpośrednio dedykowane zostało wsparciu rewitalizacji na terenach wiejskich (dotyczy 

miejscowości wiejskich i małych miast o liczbie ludności nieprzekraczającej 5 tys. osób). Ponadto proces 

rewitalizacji w województwie małopolskim w sposób pośredni wspierany jest w ramach kolejnych sied-

miu działań regionalnego programu operacyjnego, ukierunkowanych m.in. na rozwój infrastruktury edu-

kacyjnej i infrastruktury ochrony zdrowia, poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności 

publicznej oraz zasobów mieszkaniowych czy też zachowanie dziedzictwa kulturowego (Tabela 9).  

 
Tabela 9. Wsparcie procesu rewitalizacji w Małopolsce w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 

Nazwa osi 
priorytetowej 

Nazwa działania Fundusz 
Wkład UE 
[mln EUR] 

Metoda preferencji 

WSPARCIE BEZPOŚREDNIE 

11. Rewitalizacja prze-
strzeni regionalnej 

11.1. Rewitalizacja 
miast 

EFRR 90,0 

terytorialna – realizacja projektów 
wyłącznie na obszarach miast powyżej 
5 tys. mieszkańców, objętych progra-

mami rewitalizacji 

                                                           
1 Źródło: informacje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Pałecznica (http://palecznica.pl).  
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finansowa – zwiększenie alokacji 
UE o środki budżetu państwa 

11.2. Odnowa obsza-
rów wiejskich 

EFRR 35,0 

terytorialna – realizacja projektów 
wyłącznie na obszarach wiejskich oraz 
obszarach miast do 5 tys. mieszkań-

ców, objętych programami rewitalizacji 

finansowa – zwiększenie alokacji 
UE o środki budżetu państwa 

11.3. Fundusz Rewita-
lizacji i Odnowy Mało-

polski 
EFRR 30,0 

terytorialna – realizacja projektów 
wyłącznie na obszarach objętych pro-

gramami rewitalizacji 

finansowa – zwiększenie alokacji 
UE o środki budżetu państwa 

11.4. Rewitalizacja te-
renów poprzemysło-

wych 
EFRR 15,0 

terytorialna – realizacja projektów 
wyłącznie na obszarach objętych pro-

gramami rewitalizacji 

finansowa – zwiększenie alokacji 
UE o środki budżetu państwa 

WSPARCIE POŚREDNIE 

2. Cyfrowa Małopolska 
2.1. E-administracja 

i otwarte zasoby 
EFRR 95,0 

finansowa – zwiększenie alokacji 
UE o środki budżetu państwa 

4. Regionalna polityka 
energetyczna 

4.3. Poprawa efektyw-
ności energetycznej 

w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym 

EFRR 20,0 
finansowa – zwiększenie alokacji 

UE o środki budżetu państwa 

5. Ochrona środowiska 
5.1. Adaptacja do 

zmian klimatu 
EFRR 3,1 

finansowa – zwiększenie alokacji 
UE o środki budżetu państwa 

6. Dziedzictwo regio-
nalne 

6.1. Rozwój dziedzic-
twa kulturowego i natu-

ralnego 
EFRR 75,1 

finansowa – zwiększenie alokacji 
UE o środki budżetu państwa 

6.3. Rozwój wewnętrz-
nych potencjałów re-

gionu 
EFRR 80,0 

finansowa – zwiększenie alokacji 
UE o środki budżetu państwa 

12. Infrastruktura spo-
łeczna 

12.1. Infrastruktura 
ochrony zdrowia 

EFRR 71,0 
finansowa – zwiększenie alokacji 

UE o środki budżetu państwa 

12.2. Infrastruktura 
edukacyjna 

EFRR 20,0 
finansowa – zwiększenie alokacji 

UE o środki budżetu państwa 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020, 2016, Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków. 

 

O znacznym zainteresowaniu realizacją procesu rewitalizacji ze strony lokalnych samorządów w woje-

wództwie małopolskim świadczy duża liczba gmin, które uzyskały wsparcie ze środków Programu Ope-

racyjnego Pomoc Techniczna w konkursie dotacji na działania wspierające opracowywanie lub aktuali-

zację programów rewitalizacji, zorganizowanym wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszał-

kowski Województwa Małopolskiego. Wnioski w powyższym konkursie złożyło łącznie 137 małopolskich 
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gmin (75% ogółu). Ostatecznie, w rezultacie przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej, dofinan-

sowanie otrzymało 122 samorządy (Rysunek 10), tj. 67% całkowitej liczby gmin w regionie. Wśród nich 

aż 80 (65,6%) to gminy wiejskie, które po raz pierwszy na swoim terenie realizować będą rewitalizację2.  

 

 

Rysunek 10. Gminy dofinansowane w konkursie Ministerstwa Rozwoju i Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Małopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji o wynikach konkursu na wsparcie gmin w opracowaniu lub 

aktualizacji programów rewitalizacji zamieszczona na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (http://www.rpo.malopolska.pl). 

 

Zakres przedsięwzięć wspieranych w Małopolsce w ramach procesu rewitalizacji (Tabela 10) w znacz-

nym stopniu zbieżny jest z charakterem dotychczas realizowanych projektów odnowy wsi. Tym samym 

rewitalizacja stanowić może istotne uzupełnienie oraz rozwinięcie procesu odnowy małopolskiej wsi.  

                                                           
2 Źródło: informacja o wynikach konkursu na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitali-
zacji zamieszczona na stronie internetowej RPO Województwa Małopolskiego (http://www.rpo.malopolska.pl).  
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Tabela 10. Charakterystyka działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014–2020 bezpośrednio ukierunkowanych na wsparcie rewitalizacji 

Charakterystyka 
Działanie 11.1. 
Rewitalizacja 

miast 

Działanie 11.2. 
Odnowa obszarów 

wiejskich 

Działanie 11.3. 
Fundusz Rewitali-
zacji i Odnowy Ma-

łopolski 

Działanie 11.4. 
Rewitalizacja tere-
nów poprzemysło-

wych 

Cele działania 
Ograniczenie pro-
blemów społecz-
nych w miastach. 

Ograniczenie pro-
blemów społecz-

nych na obszarach 
wiejskich. 

Ograniczenie problemów społecznych 
w miastach i na obszarach wiejskich. 

Grupa docelowa Mieszkańcy i użytkownicy rewitalizowanych obszarów. 

Rodzaje obszarów kwalifi-
kujących się do wsparcia 

Obszary miast liczą-
cych więcej niż 5 

tys. mieszkańców, 
objęte programami 

rewitalizacji. 

Obszary wiejskie 
i obszary miast do 5 
tys. mieszkańców, 
objęte programami 

rewitalizacji. 

Obszary objęte programami rewitalizacji. 

Rodzaje projektów kwalifi-
kujących się do wsparcia 

(1) Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych 

z przeznaczeniem na cele społeczne, (2) Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja 

i adaptacja obiektów infrastruktury kultury, (3) Działania prowadzące do ożywienia gospo-

darczego rewitalizowanych obszarów, (4) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na 

cele społeczne, (5) Modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawia-

jące ich estetykę zewnętrzną, (6) modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzin-

nych budynków mieszkalnych. 

Potencjalni beneficjenci 

(1) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, (2) Jednostki organi-

zacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, (3) Instytu-

cje kultury, (4) Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, 

(5) Partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe), (6), Kościoły 

i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, (7) Spół-

dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, (8) Parki na-

rodowe i krajobrazowe, (9) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, (10) Inne 

jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, (11) Szkoły wyż-

sze, (12) Przedsiębiorcy, (13) Administracja rządowa.  

Łączna kwota wsparcia ze 
środków UE [mln EUR] 

90,0 35,0 30,0 15,0 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020, 2016, Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków. 

 

W kontekście rewitalizacji oraz odnowy wsi, wobec wyników przeprowadzonych analiz (zakres rzeczowy 

dotychczasowych projektów i struktura ich beneficjentów), kluczowym wyzwaniem wydaje się szersze 

włączenie partnerów społecznych oraz gospodarczych we wdrażanie tych procesów (nie tylko na 

etapie programowania działań, lecz przede wszystkim ich praktycznej realizacji), jak również szersze 

integrowanie projektów infrastrukturalnych z tzw. działaniami miękkimi (społecznymi) w celu za-

pewnienia komplementarnych i synergicznych efektów.   
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Programy wspierające proces tworzenia oraz 
rozwoju partnerstw terytorialnych w Polsce 

 

Skłonność do współpracy międzygminnej, umożliwiająca wspólne rozwiązywanie problemów i realizację 

przedsięwzięć wykraczających poza możliwości jednej gminy, wskazywana jest jako jeden z najważ-

niejszych endogenicznych czynników rozwoju lokalnego, pozwalających sprostać wyzwaniom globalnej 

gospodarki konkurencyjnej (Gorzelak 2000). Podejmowanie działań, które swoim zasięgiem wykra-

czają poza jednostki podziału administracyjnego, a co za tym idzie dotyczą szerszych obszarów, 

spójnych pod względem przestrzennym, gospodarczym i społecznym oraz pełniących podobne 

funkcje, stanowi istotę podejścia terytorialnego do procesu rozwoju, będącego jednym z wyróż-

ników nowego paradygmatu polityki regionalnej (Tabela 11). W ramach nowego paradygmatu roz-

woju, jednostkami interwencji są nie tyle jednostki administracyjne, co różnego rodzaju jednostki (ob-

szary) funkcjonalne. Podejście terytorialne, przez zróżnicowanie zarówno celów i instrumentów polityki 

regionalnej, zakłada dostosowanie prowadzonej polityki rozwoju do specyfiki różnych typów terytoriów. 

Ponadto podejście to w sposób szczególny uwzględnia różne zależności i powiązania funkcjonalne (we-

wnętrzne i zewnętrzne względem obszarów, będących przedmiotem prowadzonej polityki rozwoju). 

 
Tabela 11. Stary i nowy paradygmat rozwoju (polityki regionalnej) 

Cecha Stary paradygmat Nowy paradygmat 

Strategie Podejście sektorowe Zintegrowane przedsięwzięcia rozwojowe 

Cele 

KONKURENCYJNOŚĆ 

Wskazywanie wielu elementów struktury 

społeczno-gospodarczej jako czynników 

konkurencyjności, w efekcie nakładanie się 

różnorodnych nieskoordynowanych działań.  

Strategiczny kierunek polityki regionalnej 
(rozprzestrzenianie wzrostu) realizowany we 
wszystkich regionach, w tym również w naj-
bardziej konkurencyjnych ośrodkach. Precy-
zyjnie określone czynniki konkurencyjności 

i strategicznie wybrane kierunki jej poprawia-
nia. Wielosektorowe podejście ukierunko-

wane terytorialnie. 

WYRÓWNYWANIE 

Duży nacisk na działania wyrównawcze, jed-

nak efekt przeciwny do zamierzonego – po-

głębianie się zróżnicowań, rozpraszanie 

środków. 

Zwiększanie spójności w wyniku zwiększa-

nia możliwości absorpcji (większy przepływ 

kapitału, osób, wiedzy, innowacji). Specjalne 

działania „wyrównawcze” dopasowane do 

potencjałów danych terytoriów, istotne dla 

całego kraju, skoncentrowane na wybranych 

obszarach, dla odkrywania i wykorzystywa-

nia ich potencjałów, pozwalające osiągnąć 
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„masę krytyczną” niezbędną do dalszego 

rozwoju.  

Narzędzia Subsydia i pomoc publiczna. 

Zintegrowane instrumenty „miękkie” 

i „twarde”, otoczenie biznesowe, kapitał spo-

łeczny, sieciowanie, lepsza koordynacja.  

Wymiar terytorialny 

Regiony traktowane homogenicznie, bez 

uwzględniania ich wewnętrznej i zewnętrznej 

różnorodności. Słabo uwzględniony wymiar 

terytorialny, prymat podejścia sektorowego, 

tzw. „algorytm biedy”. 

Podejście terytorialne we wszystkich działa-

niach rozwojowych (dostrzeganie różnorod-

ności, silna koordynacja, zarządzanie wielo-

poziomowe). Zintegrowane programy dedy-

kowane obszarom strategicznej interwencji 

przy zachowaniu integracji przestrzennej 

prowadzonej w ramach polityki regionalnej. 

Jednostki terytorialne 

Jednostki administracyjne. Brak uwzględnie-

nia relacji miasto-wieś w instrumentach poli-

tyki, obszary wiejskie postrzegane jedna-

kowo w całym kraju. 

Jednostki funkcjonalne. Zróżnicowane po-

dejście do różnych typów terytoriów. Polityka 

dostosowana do miejsc z uwzględnieniem 

zależności obszarów generujących wzrost, 

obszarów powiązanych funkcjonalnie i ob-

szarów peryferyjnych. 

Aktorzy Rząd i samorząd województwa. 
Wszystkie szczeble administracji publicznej, 

aktorzy społeczni i przedstawiciele biznesu. 

Źródło: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (2010), s. 15. 

 

Podejście terytorialne w sposób szczególny promowane i wspierane jest na gruncie polityk Unii 

Europejskiej, czego przykładem są m.in. program LEADER (wdrażany począwszy od 1991 roku), 

jak również Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), po raz pierwszy wprowadzone do prak-

tyki działań wspólnotowych w okresie programowania 2014–2020. Oba mechanizmy wsparcia roz-

woju zakładają współpracę i realizację wspólnych działań w oparciu zintegrowane strategie terytorialne. 

Podejście terytorialne oraz funkcjonalne do rozwoju mocno wybrzmiewa również z krajowych 

dokumentów strategicznych i planistycznych, określających cele i kierunki polityki regionalnej, 

polityki przestrzennej i polityki miejskiej w Polsce. Mowa tutaj głównie o Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020, a także Krajowej 

Polityce Miejskiej 2023. W pierwszym z wyżej wskazanych dokumentów dokonano typologii obszarów 

funkcjonalnych w Polsce, jednocześnie wyróżniając i definiując miejskie obszary funkcjonalne. Ponadto 

w dokumencie tym dokonano kategoryzacji miejskich obszarów funkcjonalnych, dzieląc je na obszary 

funkcjonalne ośrodków: wojewódzkich (w tym metropolitalnych), regionalnych, subregionalnych i lokal-

nych. Równocześnie we wszystkich wymienionych powyżej dokumentach przyjęto cele oraz odpowia-

dające im kierunki działań ukierunkowane na rozwój oraz integrację miejskich obszarów funkcjonalnych.  
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W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 zwrócono uwagę na konieczność integracji 

obszarów funkcjonalnych głównych ośrodków miejskich, jako jedną z dróg prowadzących do zwiększe-

nia poziomu ich konkurencyjności w przestrzeni europejskiej. Zgodnie z zapisami cytowanego doku-

mentu integracji miejskich obszarów funkcjonalnych służyć powinny przede wszystkim działania plani-

styczne, a także działania inwestycyjne ukierunkowane na wzmacnianie powiązań funkcjonalnych we-

wnątrz tych obszarów (w tym poprawę dostępności komunikacyjnej). Warto także odnotować, iż w Kon-

cepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 dostrzeżona została potrzeba wprowadzenia pla-

nowania dla obszarów funkcjonalnych (planowania funkcjonalnego). W krajowej Strategii Rozwoju Re-

gionalnego w kontekście integracji miejskich obszarów funkcjonalnych podkreślono m.in. potrzebę dzia-

łań inwestycyjnych z zakresu rozbudowy infrastruktury transportowej i porządkowania przestrzeni pu-

blicznej, rozwoju oferty transportu zbiorowego oraz dążenia do optymalizacji i zwiększania spójności 

usług publicznych w obrębie tych obszarów. Wiele odniesień do rozwoju oraz wspierania współpracy 

w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych odnaleźć można w Krajowej Polityce Miejskiej 2023. Już 

na poziomie celu szczegółowego miasto sprawne, podkreślono konieczność stworzenia warunków dla 

skutecznego, efektywne i partnerskiego zarządzania rozwojem w obszarach miejskich (w tym zwłaszcza 

w obszarach metropolitalnych). W dokumencie tym podkreślono, że ważnym celem polityki miejskiej 

powinno być wypracowanie mechanizmów współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach 

miejskich obszarów funkcjonalnych, które w efekcie powinny prowadzić do efektywnego planowania na 

tych obszarach, a także zapewnienia wysokiego poziomu jakości infrastruktury i usług publicznych. 

Doświadczenia niemieckie (i innych krajów Europy Zachodniej) wskazują, że najczęstszymi płaszczy-

znami współpracy w ramach partnerstw terytorialnych (partnerstw miejsko-wiejskich) są w szczególno-

ści: rozwój infrastruktury, kształtowanie łańcucha dostaw żywności (w tym rozwój produktów lokalnych), 

planowanie przestrzenne, wspieranie rozwoju gospodarczego, rozwój energetyki odnawialnej, dostar-

czanie różnych usług publicznych, jak również turystyka (Jacuniak-Suda i in. 2014).  

Proces tworzenia i rozwoju partnerstw terytorialnych w Polsce na szerszą skalę obserwowany 

jest po przystąpieniu naszego kraju do struktur Unii Europejskiej (zwłaszcza zaś od 2007 roku) i 

w głównej mierze jest efektem realizacji różnych polityk europejskich, a także dostępności ze-

wnętrznych funduszy przeznaczanych na te cele. Największy wpływ na rozwój partnerstw tery-

torialnych w Polsce (w tym partnerstw miejsko-wiejskich) wywarła realizacja programu LEADER 

(obecnie mechanizm Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – RLKS). Program LEADER 

(początkowo dedykowany wyłącznie słabo rozwiniętym obszarom wiejskim) jest innowacyjną metodą 

(podejściem) wspierania rozwoju lokalnego, stosowaną w Unii Europejskiej począwszy od 1991 roku. 

Mechanizm LEADER definiowany jest przez siedem cech kluczowych, które wyrażają jego istotę oraz 

najważniejsze zasady (założenia) realizacji. Do powyższych cech zaliczają się: 

1. PODEJŚCIE PARTNERSKIE. W ramach programu LEADER podejście partnerskie przejawia 

się poprzez tworzenie Lokalnych Grup Działania (LGD), będących partnerstwami trójsektoro-

wymi, składającymi się z przedstawicieli sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego 

(pozarządowego). Funkcjonowanie i działalność LGD jest oryginalną cechą oraz jednym z naj-
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bardziej rozpoznawalnych wyróżników podejścia LEADER. Partnerstwa te są zarówno podmio-

tem (w wymiarze organizacyjnym), jak również przedmiotem (w wymiarze terytorialnym) polityki 

rozwoju lokalnego, realizowanej za pośrednictwem programu LEADER. Równocześnie w ra-

mach podejścia LEADER, na rzecz LGD delegowano szereg różnych kompetencji oraz zadań 

w zakresie polityki rozwoju lokalnego, a co za tym idzie włączono je w proces współdecydowa-

nia o kształcie tej polityki i współzarządzania jej realizacją. Jednakże stopień autonomii i zakres 

kompetencji przekazanych LGD w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej 

nie jest jednakowy, co wynika ze zróżnicowania modeli prawno-administracyjnych i instytucjo-

nalnych obowiązujących w tych krajach. Niemniej niezależnie od pewnych różnic występujących 

między państwami Wspólnoty w zakresie kompetencji powierzonych LGD, ich głównym zada-

niem w ramach urzeczywistniania założeń podejścia LEADER jest opracowanie, a następnie 

realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla określonego obszaru. LGD dokonują wyboru 

projektów (zgłaszanych przez wnioskodawców z obszaru partnerstwa), które mają być współfi-

nansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-

skich (EFFROW), w toku wdrażania opracowanej uprzednio LSR. Wybór tych przedsięwzięć 

należy do wyłącznej kompetencji rady LGD (organu decyzyjnego partnerstwa), w którym zgod-

nie z zasadami przyjętymi na szczeblu wspólnotowym, co najmniej połowę członków powinni 

stanowić reprezentanci sektora społecznego i gospodarczego. Do pozostałych zadań rozpatry-

wanych partnerstw terytorialnych należy wspólna realizacja tzw. projektów współpracy na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto z funkcjonowaniem LGD wiąże się szereg innych zadań, 

wśród których trzeba wymienić m.in.: prowadzenie badań nad obszarem objętym LSR, organi-

zację szkoleń dla liderów lokalnych oraz kadr zaangażowanych w proces tworzenia i wdrażania 

LSR, jak również realizację działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym. Mając na uwa-

dze złożoność i różnorodność zadań przypisanych LGD w ramach realizacji programu LEADER, 

muszą one dysponować odpowiednim potencjałem organizacyjnym, niezbędnym dla skutecz-

nego wdrażania LSR (The LEADER Approach… 2006, Rozporządzenie Rady nr 1698/2005). 

2. PODEJŚCIE TERYTORIALNE. Istotą podejścia terytorialnego w ramach programu LEADER 

jest opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla określonego obszaru. LSR 

jest podstawowym instrumentem programowym realizacji założeń podejścia LEADER na szcze-

blu lokalnym (tj. w granicach poszczególnych partnerstw trójsektorowych). Tego rodzaju doku-

menty powinny być opracowywane i wdrażane przez LGD przy aktywnym udziale społeczności 

lokalnych i innych interesariuszy lokalnych. LSR stanowią podstawę dla działań podejmowa-

nych przez LGD oraz inne podmioty lokalne z obszaru partnerstwa (wszelkie projekty realizo-

wane na obszarze objętym strategią powinny być zgodne z jej założeniami, a co za tym idzie 

przyczyniać się do osiągnięcia zdefiniowanych w niej celów rozwojowych). Zgodnie z zasadami 

wdrażania podejścia LEADER, określonymi na szczeblu wspólnotowym, terytorium objęte LSR 

powinno być relatywnie niewielkie (obszar zamieszkiwany przez co najmniej 10 tys. i jednocze-

śnie nie więcej niż 150 tys. osób), jak również jednolite oraz spójne pod względem społecznym 

(m.in. podobne potrzeby i oczekiwania mieszkańców, wspólne tradycje i tożsamość kulturowa). 

Skoncentrowanie działań w zakresie polityki rozwoju na niewielkim i spójnym pod względem 
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społeczno-ekonomicznym obszarze, w założeniu służyć ma ułatwieniu identyfikacji najważniej-

szych zasobów i potencjałów rozwojowych, a także głównych barier i problemów rozwojowych. 

Równocześnie podejście terytorialne, w przeciwieństwie do innych (tj. tradycyjnych) koncepcji 

i paradygmatów rozwoju, wskazuje na konieczność lepszego dostosowania polityki rozwoju lo-

kalnego do rzeczywistych potrzeb mieszkańców i innych podmiotów lokalnych, którzy są adre-

satami podejmowanych w jej ramach działań (The LEADER Approach… 2006).  

3. PODEJŚCIE ODDOLNE. W przypadku programu LEADER podejście oddolne powinno przeja-

wiać się poprzez rzeczywiste i szerokie włącznie lokalnych społeczności i innych interesariuszy 

lokalnych (za pośrednictwem LGD) w proces opracowywania i wdrażania LSR dla określonego 

obszaru. Lokalni partnerzy powinni aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących 

strategii dla ich własnego obszaru (w tym m.in. w zakresie definiowania celów i priorytetów roz-

wojowych oraz wyboru przedsięwzięć służących ich realizacji). Wypada odnotować, że proces 

partycypacji, który jest niezmierni istotny dla prawidłowego oraz skutecznego wcielania w życie 

założeń podejścia LEADER nie może się ograniczać wyłącznie do wstępnej fazy opracowywa-

nia strategii, lecz powinien trwać przez cały okres jej wdrażania i dotyczyć również jej ewaluacji 

i oceny. Równocześnie należy podkreślić, że w ramach realizacji programu LEADER podejście 

oddolne nie powinno być traktowane jako alternatywa lub przeciwstawienie dla podejścia od-

górnego, stosowanego przez władze centralne i regionalne. Dla osiągnięcia lepszych rezultatów 

wdrażania programu LEADER oba te podejścia w zakresie polityki rozwoju powinny być łączone 

i szerzej integrowane. Podobnie jak w przypadku podejścia terytorialnego, także zastosowanie 

podejścia oddolnego służyć ma lepszemu dostosowaniu polityki rozwoju lokalnego do rzeczy-

wistych potrzeb mieszkańców i innych podmiotów lokalnych (The LEADER Approach… 2006).  

4. PODEJŚCIE ZINTEGROWANE. W przypadku programu LEADER podejście to przejawia się 

poprzez realizację zintegrowanych i wielosektorowych działań w ramach polityki rozwoju lokal-

nego, mających oddziaływać na dany obszar w sposób kompleksowy (całościowy). Program 

LEADER, w przeciwieństwie do tradycyjnych polityk i paradygmatów rozwoju, nie ma charakteru 

sektorowego. Zgodnie z założeniami tego programu, działa urzeczywistniane w toku wdrażania 

LSR powinny obejmować wszystkie sfery rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto przedsięwzię-

cia realizowane za pośrednictwem LSR muszą być ze sobą powiązane i koordynowane jako 

spójna całość (The LEADER Approach… 2006).  

5. TWORZENIE POWIĄZAŃ. W ramach programu LEADER tworzenie powiązań obejmuje zawią-

zywanie różnego rodzaju sieci, których celem jest wymiana doświadczeń oraz transfer wiedzy 

pomiędzy LGD, administracją rządową i innymi instytucjami publicznymi, organizacjami poza-

rządowymi i pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w proces rozwoju obszarów wiejskich 

w Unii Europejskiej. Tworzenie tego typu powiązań służyć ma rozpowszechnianiu dobrych prak-

tyk oraz podejmowaniu różnych form współpracy na rzecz rozwoju lokalnego. W ramach euro-

pejskich polityki rozwoju obszarów wiejskich wyróżnia się dwa rodzaje powiązań, a mianowicie: 

powiązania instytucjonalne i powiązania nieformalne. Pierwszą grupę stanowią sieci utworzone 

na mocy Rozporządzenia Rady nr 1698/2005, których działalność finansowana jest z budżetu 
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Unii Europejskiej. Na szczeblu wspólnotowym różnorodne działania w zakresie transferu do-

świadczeń związanych z rozwojem obszarów wiejskich podejmowane są przez Europejską Sieć 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ang. European Network for Rural Development). Rów-

nocześnie w każdym z państw członkowskich utworzone zostały krajowe (i/lub regionalne) sieci 

obszarów wiejskich, skupiające organy, podmioty i instytucje zaangażowane w proces rozwoju 

obszarów wiejskich w danych krajach (i/lub regionach). Obok sieci instytucjonalnych funkcjo-

nują także różne sieci nieformalne o zasięgu krajowym bądź regionalnym, które poprzez swoją 

działalność wspierają rozwój obszarów wiejskich (The LEADER Approach… 2006).  

6. WSPÓŁPRACA. W ramach podejścia LEADER przez współpracę rozumie się wszelkiego typu 

relacje wykraczające poza tworzenie powiązań i sieci. Współpraca, jako jedna z cech kluczo-

wych mechanizmu LEADER, przejawia się przez realizację tzw. projektów współpracy, tj. dzia-

łań podejmowanych wspólnie przez LGD z innymi LGD bądź grupami wykorzystującymi zało-

żenia podejścia LEADER w innych regionach, państwach członkowskich Wspólnoty czy nawet 

w krajach spoza terytorium Unii Europejskiej. Niemniej tego rodzaju projekty nie mogą ograni-

czać się jedynie do transferu wiedzy czy wymiany doświadczeń, lecz powinny obejmować kon-

kretne działania i dotyczyć rozwiązania określonego problemu (np. podejmowanie wspólnych 

inicjatyw turystycznych w oparciu o podobne zasoby dziedzictwa kulturowego czy wspólne dzia-

łania na rzecz promocji produktów lokalnych). W przypadku programu LEADER wyróżnia się 

dwa typy projektów współpracy, a mianowicie: projekty współpracy międzyterytorialnej (współ-

praca między LGD z obszaru jednego kraju) oraz projekty współpracy międzykrajowej (współ-

praca między LGD z co najmniej dwóch krajów członkowskich Unii Europejskiej lub z partner-

stwami z państw spoza terytorium Wspólnoty) (The LEADER Approach… 2006).  

7. INNOWACYJNOŚĆ. W przypadku programu LEADER innowacyjność przejawia się poprzez 

stymulowanie różnorodnych nowych podejść do rozwoju obszarów wiejskich. Wypada odnoto-

wać, że już samo wprowadzenie mechanizmu LEADER wraz z jego cechami kluczowymi jest 

swego rodzaju innowacją względem tradycyjnych (odgórnych i sektorowych) paradygmatów 

i modeli polityki rozwoju. W ramach podejścia LEADER pojęcie innowacji rozumiane jest w spo-

sób szeroki i nie ogranicza się tylko do wymiaru technologicznego, a tym samym obejmuje rów-

nież m.in. transfer i adaptację rozwiązań w różnych sferach rozwoju obszarów wiejskich, które 

sprawdziły się w innych regionach bądź krajach. Wsparcie innowacyjności poprzez wdrażania 

podejścia LEADER przejawia się m.in. w przyznaniu LGD znacznej swobody w zakresie działań 

realizowanych w ramach LSR (The LEADER Approach… 2006).  

Proces wdrażania programu LEADER oraz powstawania pierwszych LGD w Polsce zainicjowany został 

wraz z przystąpieniem do struktur Unii Europejskiej. Wcześniej (tj. w latach 1994–2004) również podej-

mowane były różnego rodzaju formy współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju lokalnego (w tym 

w postaci partnerstw terytorialnych), niemniej jednak były to zazwyczaj pojedyncze inicjatywy, które nie 

miały powszechnego charakteru (Furmankiewicz i Królikowska 2010, Kołomycew 2013). W literaturze 

przedmiotu za najstarszą polską organizację, posiadającą cechy partnerstwa trójsektorowego, 
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uznaje się Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu (województwo podkar-

packie), które zostało utworzone w 1994 roku na terenie czterech podrzeszowskich gmin (Ramka 

3). Istotny wkład w rozwój idei partnerstw terytorialnych w Polsce wniosła działalność krakowskiej Fun-

dacji Partnerstwo dla Środowiska, która w 1999 roku zapoczątkowała proces tworzenia grup partner-

skich na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działania ukierunkowane na inicjowanie współpracy między-

sektorowej i zawiązywanie partnerstw terytorialnych w Polsce uległy wyraźnemu zintensyfikowaniu w 

okresie bezpośrednio poprzedzającym akcesję do Unii Europejskiej. Wówczas zrealizowano szereg 

projektów, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, mających na celu stworzenie odpowiednich podstaw 

do wdrażania programu LEADER bądź jego odpowiedników. Jednym z nich był projekt „Przygotowanie 

społeczności wiejskich do działań typu LEADER”, realizowany w latach 2001–2006 przez Fundację 

Fundusz Współpracy w ramach Programu Agrolinia. W wyniku jego realizacji m.in. przeszkolono 100 

animatorów partnerstw lokalnych z terenu całego kraju, przygotowano podręcznik dotyczący opracowy-

wania zintegrowanych strategii rozwoju w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, a także przepro-

wadzono akcję informacyjną poświęconą podejściu LEADER (Furmankiewicz i Królikowska 2010).  

 

Ramka 3. Partnerska współpraca na obszarze Doliny Strugu 

 

Początkiem lat dziewięćdziesiątych na skutek inicjatywy liderów czterech gmin Błażowa, Tyczyn 

(gminy miejsko-wiejskie) oraz Chmielnik, Hyżne (gminy wiejskie) z województwa podkarpackiego 

utworzono partnerstwo „Dolina Strugu”. Główną ideą było rozpoczęcie działań na rzecz lokalnego 

rozwoju, które z jednej strony umożliwią wprowadzenie zmian, a z drugiej przyczynią się do zacho-

wania tradycji lokalnych i walorów środowiskowych. Chęć zmian związana była z problemami wyni-

kającymi z przemian gospodarczych po 1989 roku oraz wzmożonym odpływem mieszkańców, głów-

nie do znajdującego się w sąsiedztwie, Rzeszowa. Obecnie makroregionu Dolina Strugu obejmuje 

swym zasięgiem obszar o powierzchni 300 km2, zamieszkiwany przez ponad 40 tys. mieszkańców. 

Działania Stowarzyszenia łączą się z funkcjonującą od 2006 roku LGD Dolina Strugu.  

Pierwszym wynikiem działań samorządów zrzeszonych w dwóch stowarzyszeniach – Regionalnym 

Towarzystwie Rolno-Przemysłowym „Dolina Strugu” oraz Towarzystwie Zapobiegania Uzależnieniom 

„Trzeźwa Gmina”, był program „Sami Sobie”. Głównym celem programu było wspieranie społeczności 

lokalnej, inspirowanie pożądanych przeobrażeń gospodarczych, z poszanowaniem dotychczasowych 

tendencji rozwoju i lokalnej tożsamości kulturowej. Program zakładał rozwój zasobów ludzkich po-

przez przeciwdziałanie patologiom społecznym, łagodzenie skutków bezrobocia dzięki wzmacnianiu 

oferty edukacyjnej, organizowaniu szkoleń i kursów. Ponadto nacisk kładziono na rozwój rynku pracy 

poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy poza rolnictwem, jak również zwiększenie konkurencyjności 

i spójności rozwoju mikroregionu, z wykorzystaniem lokalnych surowców i produktów rolnictwa trady-

cyjnego. Wśród głównych osiągnięć pierwszego projektu „Sami Sobie” należy wymienić istotny rozwój 

infrastruktury technicznej – powstanie pierwszej w Polsce wiejskiej spółdzielni telefonicznej, a także 
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wypracowanie produktu lokalnego na bazie lokalnych zasobów – źródła wód mineralnych, który przy-

czynił się do rozwoju rolnictwa tradycyjnego i rozwoju małych gospodarstw rolnych.  

W 2011 roku został dofinansowany drugi projekt „Sami Sobie” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Pro-

gramu Współpracy, trwający do października 2016 roku. Tak jak w przypadku pierwszego projektu, 

tematami w ramach, których realizowane były działania to rozwój gospodarczy, rozwój społeczeństwa 

informacyjnego oraz rozwój zasobów ludzkich. Pozyskane fundusze wykorzystane zostały m.in. na 

takiej projekty jak „Szkoła Liderów”, „Inter Kluby” czy „Inkubatorów Instytucjonalnych”. „Szkoła Lide-

rów” to projekt kierowany do młodzieży gimnazjalnej i licealnej w celu rozwijania umiejętności pracy 

w zespole, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane do podejmowania działań aktywizujących 

lokalną społeczność. Projekt obejmował również powstanie „Inkubatorów Instytucjonalnych”. „Inku-

batory” to pomysł kierowany do właścicieli gospodarstw rolnych i agroturystycznych oraz przedsię-

biorców, który obejmował zarówno szkolenia i doradztwo, jak również system certyfikacji oraz wspar-

cie finansowe w ramach mikro grantów. Kolejną inicjatywą są „Inter Kluby” – pomieszczenia zlokali-

zowane w 10 miejscowościach Doliny wyposażone w sprzęt komputerowy. Kluby pełnią funkcje inte-

gracyjne, jak również oferują liczne szkolenia i specjalistyczne kursy obsługi sprzętu komputerowego. 

Ponadto program szwajcarski umożliwił utworzenie dwóch klastrów – Klastra Turystycznego Mikro-

regionu „Doliny Strugu” oraz Klastra Producentów i Przetwórców Mikroregionu „Doliny Strugu”. 

 

Źródło: portal internetowy Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu” (http://www.dolinastrugu.pl).  

 

W pierwszych trzech latach po przystąpieniu do Unii Europejskiej podejście LEADER w Polsce wdra-

żano w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywno-

ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006 (SPO ROL 2004–2006), jako Pilotażowy Program 

LEADER+. W tym okresie założenia podejścia LEADER urzeczywistniano poprzez realizację dwóch 

odrębnych schematów. Celem pierwszego z nich było tworzenie partnerstw trójsektorowych (LGD) oraz 

wsparcie procesu opracowywania Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich przez lokalne 

społeczności. Drugi schemat obejmował realizację strategii przygotowanych przez LGD (Sektorowy 

Program Operacyjny Restrukturyzacja… 2004). Działania podejmowane w ramach Pilotażowego Pro-

gramu LEADER+ (m.in. szkolenia i wsparcie tworzenia partnerstw) służyć miały nabyciu umiejętności 

niezbędnych do skutecznej realizacji podejścia LEADER w kolejnym okresie programowania (Halamska 

i in. 2010). W efekcie przeprowadzonych konkursów do realizacji drugiego schematu Pilotażowego Pro-

gramu LEADER+ zakwalifikowano ostatecznie 149 partnerstw terytorialnych z całej Polski3. Najwięcej 

LGD utworzonych zostało w województwach: małopolskim (16), podkarpackim (15), wielkopolskim (14) 

i kujawsko-pomorskim (13). Z kolei najmniej powstało ich w województwie opolskim (3) (Rysunek 11).  

 

                                                           
3 Źródło: portal internetowy Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa [http://www.fapa.com.pl]. 
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Rysunek 11. Liczba LGD utworzonych w Polsce w latach 2004–2020 według województw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie portalu internetowego Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa 
(http://www.fapa.com.pl) i portalu internetowego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (http://ksow.pl). 

 

Z początkiem kolejnej perspektywy programowania funduszy europejskich (2007–2013) wdraża-

nie podejścia LEADER w Polsce, jako jednej z osi priorytetowych Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (PROW), stało się zjawiskiem powszechnym w skali całego kraju. Do końca 2013 roku 

w Polsce utworzono 336 LGD4, które łącznie zajmowały obszar 294,4 tys. km2 (94,2% całkowitego te-

rytorium kraju) oraz zamieszkiwane były przez 18 494,7 tys. osób (47,9% populacji całego kraju i 96,9% 

ogółu mieszkańców obszarów wiejskich, zgodnie z definicją przyjętą w PROW). W skład tych partnerstw 

weszło w sumie 2 150 gmin (spośród 2 195 spełniających kryteria dostępu określone w PROW) (Tabela 

12). Z możliwości realizacji LSR całkowicie wyłączone zostały 284 gminy miejskie o liczbie mieszkańców 

przekraczającej 5 tys. osób. Należy zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję zapisów PROW odno-

szących się do wyłączeń niektórych typów obszarów z realizacji LSR. Ze względu na definicję obszarów 

wiejskich, jaką przyjęto w PROW5, w latach 2007–2013 możliwości wdrażania podejścia LEADER po-

zbawione zostały gminy miejskie o liczbie mieszkańców zawierającej się w przedziale od 5 tys. do 20 

tys. osób, podczas gdy miasta tej samej wielkości, położone w granicach gmin miejsko-wiejskich, mogły 

                                                           
4 W efekcie konkursu ogłoszonego pod koniec września 2008 roku do realizacji LSR wybranych zostało 338 LGD. 
Niemniej jednak z dwoma partnerstwami rozwiązano umowy z przyczyn leżących po ich stronie (Ocena funkcjono-
wania… 2012). Na początku 2014 roku rozwiązana została kolejna grupa (LGD Starorzecze Odry).  
5 Zgodnie z założeniami PROW 2007–2013 dotyczącymi podejścia LEADER, wdrażaniem LSR mogły zostać objęte 
gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie (z wyłączeniem miast liczących więcej niż 20 tys. mieszkańców), a także 
gminy miejskie o liczbie ludności nieprzekraczającej 5 tys. osób.  
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zostać objęte realizacją LSR, a co za tym idzie korzystać ze środków EFRROW. Problem ten dotknął 

w sumie 98 gmin miejskich, wśród których największą liczbę stanowiły małe miasta położone w woje-

wództwach: śląskim, dolnośląskim i mazowieckim. Tym samym trzeba stwierdzić, że zapisy PROW do-

tyczące wdrażania podejścia LEADER w latach 2007–2013 nie zostały w pełni dostosowane do specy-

fiki polskiego systemu osadniczego, w którym małe miasta, pełniące funkcje lokalnych centrów admini-

stracyjnych i gospodarczo-usługowych, odgrywają istotną rolę w procesie rozwoju otaczających je miej-

scowości wiejskich. Wyłączenie części małych miast z możliwości realizacji programu LEADER w efek-

cie spowodowało także zaburzenie spójności obszaru niektórych LGD (Ocena funkcjonowania… 2012). 

 
Tabela 12. Gminy uczestniczące w programie LEADER w latach 2007–2013 według województw 

L.p. Województwo 
Liczba gmin 

ogółem 

Liczba gmin 
uprawnionych do 
realizacji podej-

ścia LEADER 

Liczba gmin 
wchodzących 
w skład LGD 

Udział gmin 
wchodzących 
w skład LGD 

w stosunku do 
ogółu uprawnio-

nych [%] 

1 Dolnośląskie 169 137 136 99,3 

2 Kujawsko-pomorskie 144 129 129 100,0 

3 Lubelskie 213 195 195 100,0 

4 Lubuskie 83 76 76 100,0 

5 Łódzkie 177 159 151 95,0 

6 Małopolskie 182 167 166 99,4 

7 Mazowieckie 314 282 277 98,2 

8 Opolskie 71 68 67 98,5 

9 Podkarpackie 160 144 144 100,0 

10 Podlaskie 118 106 106 100,0 

11 Pomorskie 123 104 104 100,0 

12 Śląskie 167 118 101 85,6 

13 Świętokrzyskie 102 97 97 100,0 

14 Warmińsko-mazurskie 116 101 100 99,0 

15 Wielkopolskie 226 209 202 96,7 

16 Zachodniopomorskie 114 103 99 96,1 

Polska 2 479 2 195 2 150 97,9 

Źródło: zestawienie własne na podstawie danych BDL GUS (http://stat.gov.pl) oraz informacji 
zamieszczonych na portalu internetowym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (http://ksow.pl). 

 

Wypada podkreślić, że w omawianym okresie, polskie LGD nie ograniczały swojej aktywności 

wyłącznie do działań realizowanych w ramach programu LEADER. Partnerstwa trójsektorowe 
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wdrażały także przedsięwzięcia finansowane z innych polityk i programów międzynarodowych 

i krajowych, jak również podejmowały bądź angażowały się aktywnie w różnorodne inicjatywy 

na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. W latach 2007–2013 nieco ponad połowa LGD funkcjo-

nujących w Polsce (tj. 175 partnerstw) korzystała z innych niż EFRROW źródeł finansowania przedsię-

wzięć służących szeroko rozumianemu rozwojowi lokalnemu. Powyższe partnerstwa zrealizowały w su-

mie 611 projektów o łącznej wartości około 130 mln PLN. Dominującym źródłem finansowania działań 

wdrażanych przez polskie LGD poza podejściem LEADER były programy polityki spójności Unii Euro-

pejskiej, przede wszystkim zaś Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007–2013 (Tabela 13). Ze 

względu na specyfikę i cele tego programu, przy wsparciu środków pozyskanych w jego ramach, LGD 

realizowały działania miękkie ukierunkowana na: rozwój kapitału ludzkiego, aktywizację społeczną i za-

wodową mieszkańców oraz przeciwdziałanie procesom wykluczenia społecznego. Należy w tym miej-

scu odnotować, że PROW będący głównym źródłem finansowania działań LGD dawał tylko ograniczone 

możliwości wdrażania tego typu przedsięwzięć miękkich. W związku z powyższym projekty realizowane 

ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiły istotne uzupełnienie podstawowych dzia-

łań LGD (tj. działań wynikających z zapisów PROW), a także ważny przejaw aktywności i zaangażowa-

nia partnerstw trójsektorowych w proces rozwoju obszarów wiejskich w wymiarze społecznym. 

Kolejnym źródłem finansowania projektów wdrażanych przez LGD poza podejściem LEADER były inne 

programy operacyjne europejskiej polityki spójności (tj. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 

oraz regionalne programy operacyjne poszczególnych województw). Niemniej z tych źródeł korzystały 

jedynie nieliczne partnerstwa trójsektorowe. Fundusze pozyskane przez polskie LGD z programów re-

gionalnych przeznaczone zostały na realizację projektów dotyczących rozwoju turystyki (rozbudowa in-

frastruktury turystycznej, promocja walorów i produktów turystycznych, a także współpraca międzyna-

rodowa w obszarze turystyki). W tym miejscu warto zwrócić szerszą uwagę na projekt Lokalne Centra 

Obsługi Inwestora – Eastern European Gateway, wdrażany przez LGD Wokół Łysej Góry (wojewódz-

two świętokrzyskie) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zakres powyższego 

przedsięwzięcia dalece wykracza poza tradycyjne podejście do rozwoju obszarów wiejskich. Projekt ten 

stanowi także przykład przenoszenia założeń przyświecających realizacji podejścia LEADER na inne 

programy i polityki rozwojowe. Jednym z głównych celów projektu stało się zwiększenie zainteresowania 

zagranicznych inwestorów i importerów ofertą gospodarczą i turystyczną makroregionu Polski Wschod-

niej. W realizacji tego przedsięwzięcia, obok LGD Wokół Łysej Góry, jako partnerzy uczestniczyły także 

cztery inne LGD z pozostałych województw Polski Wschodniej. Efektem działań podjętych w projekcie 

jest utworzenie nowoczesnego produktu komunikacji biznesowej, jakim jest LCOI System. Na system 

ten składają się m.in.: sieć biur LCOI (6 lokalnych centrów obsługi inwestora działających we wszystkich 

regionach Polski Wschodniej), vortal LCOI (serwis internetowy dostępny w kilkudziesięciu wersjach ję-

zykowych, służący kojarzeniu partnerów biznesowych i prezentacji ofert inwestycyjnych), a także Polski 

Atlas Gospodarczy (wirtualny atlas zawierający informacje gospodarcze i turystyczne dotyczące teryto-

rium Polski Wschodniej)6. Na tle większości przedsięwzięć realizowanych przez instytucje oraz organi-

                                                           
6 Źródło: informacje zamieszczone na stronie internetowej projektu (http://lcoi.pl).  
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zacje działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, powyższa inicjatywa może być uznana za przy-

kład projektu innowacyjnego. Działania w zakresie polityki proinwestycyjnej w Polsce podejmowane są 

głównie przez wyspecjalizowane agencje i jednostki funkcjonujące na szczeblu centralnym i regional-

nym, a także w dużych i średnich miastach. W przypadku opisywanego projektu tego rodzaju działania 

były oddolną inicjatywą partnerstw trójsektorowych. Ponadto należy odnotować, że ze względu na za-

angażowanie w realizację projektu kilku LGD z różnych województw oraz ukierunkowanie na osiągnię-

cie konkretnych rezultatów, analizowane przedsięwzięć wpisuje się w charakter projektów współpracy 

wdrażanych w ramach mechanizmu LEADER. Stąd za uzasadnioną można uznać tezę o przenosze-

niu przez niektóre LGD zasad podejścia LEADER na inne programy i polityki rozwojowe. Wresz-

cie wypada podkreślić, że zasięg omawianego projektu wykracza poza obszar funkcjonowania poszcze-

gólnych partnerstw trójsektorowych uczestniczących w jego realizacji i obejmuje całe terytorium Polski 

Wschodniej. Tym samym przedsięwzięcie to można uznać za istotny przejaw zaangażowania LGD nie 

tylko w rozwój obszarów wiejskich, lecz także w szerszy wymiar polityki rozwoju regionalnego w Polsce. 

 

Tabela 13. Źródła finansowanie projektów realizowanych przez Lokalne Grupy Działania 

funkcjonujące w Polsce poza podejściem LEADER w latach 2007–2013 

Źródła finansowania projektów LGD 
poza podejściem LEADER 

Liczba LGD Liczba projektów 
Wartość projek-
tów [mln PLN] 

PROGRAMY I FUNDUSZE MIĘDZYNARODOWE 139 507 120,5 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 133 483 99,2 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 1 1 9,8 

Regionalne Programy Operacyjne 9 10 10,2 

Norweski Mechanizm Finansowy i Fundusze EOG 10 10 0,7 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 1 1 0,3 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 2 2 0,3 

PROGRAMY I FUNDUSZE KRAJOWE 70 104 8,7 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 65 92 7,1 

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7 7 0,2 

Polska Pomoc Rozwojowa 1 5 1,4 

RAZEM 175 611 129,2 

Źródło: zestawienie własne na podstawie wyników konkursów organizowanych w latach 2007–2013 
w ramach wybranych międzynarodowych oraz krajowych programów rozwojowych. 

 

Warto zauważyć, że niektóre z polskich LGD w celu realizacji projektów w obszarze rozwoju lokalnego 

pozyskały również środki z takich źródeł zagranicznych, jak: Norweski Mechanizm Finansowy i Mecha-

nizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Fundusz dla Organizacji Pozarządowych), 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy czy Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Obecność LGD 
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wśród beneficjentów wyżej wymienionych programów zasługuje na szczególne podkreślenie, ponieważ 

ze względu na relatywnie ograniczone fundusze w ramach poszczególnych konkursów (zwłaszcza zaś 

w porównaniu z programami polityki spójności), pozyskanie wsparcia finansowego wymagało sprostania 

wymaganiom konkurencji ze strony wielu innych instytucji oraz organizacji (w przypadku Funduszu Wy-

szehradzkiego także w skali międzynarodowej). Tym samym uzyskanie, przez polskie partnerstwa trój-

sektorowe, dofinansowania ze środków tych programów może świadczyć o aktywności i wysokich kom-

petencjach pracowników zatrudnionych w biurach przynajmniej części LGD (zdolność do generowania 

dobrych pomysłów oraz przygotowywania aplikacji projektowych o wysokiej wartości merytorycznej). 

Wśród działań polskich partnerstw trójsektorowych podejmowanych w ramach powyższych programów 

zagranicznych na szerszą uwagę zasługuje projekt Regional, Local Products – Stimulus to Commu-

nity Development; Registration, Promotion, Partnerships: V4 for EaP, wdrażany przez LGD Vistula 

– Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję (województwo kujawsko-pomorskie) przy wsparciu Między-

narodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Przedsięwzięcie to jest przykładem współpracy międzynaro-

dowej w zakresie transferu doświadczeń oraz dobrych praktyk państw Grupy Wyszehradzkiej do krajów 

Partnerstwa Wschodniego. Głównym celem rozpatrywanego projektu było wsparcie lokalnych społecz-

ności z krajów Partnerstwa Wschodniego w zakresie rozwoju produktów regionalnych. W jego realizacji, 

oprócz polskiej LGD będącej liderem projektu, uczestniczyły także organizacje pozarządowe z pozosta-

łych państw Grupy Wyszehradzkiej oraz czterech krajów Partnerstwa Wschodniego (Gruzji, Mołdawii, 

Armenii i Białorusi). Do udziału w projekcie zaproszono również przedstawicieli samorządów lokalnych 

z Gruzji (Akhmeta) oraz Mołdawii (Călărași). W ramach projektu zorganizowana została wizyta studyjna 

w krajach Grupy Wyszehradzkiej, podczas której partnerzy z państw Partnerstwa Wschodniego mieli 

sposobność zapoznania się z różnorodnymi praktycznymi aspektami dotyczącymi wytwarzania, dystry-

bucji oraz promocji produktów lokalnych i regionalnych. Jednocześnie w projekcie przewidziano wyda-

nie publikacji opisującej ścieżkę rejestracji produktów lokalnych, organizację warsztatów podsumowu-

jących przedsięwzięcie oraz utworzono stronę internetową z praktycznymi informacjami na temat roz-

woju produktów lokalnych7. Projekt ten można uznać za przejaw zaangażowania polskich LGD nie tylko 

w proces rozwoju obszarów wiejskich, ale także w realizację innych polityk europejskich (w tym przy-

padku w politykę Partnerstwa Wschodniego, której celem jest zbliżenie krajów partnerskich do Unii Eu-

ropejskiej przez współpracę oraz wspieranie reform i rozwoju społeczno-gospodarczego tych państw). 

Wśród programów i polityk krajowych głównym źródłem finansowania działań LGD realizowanych poza 

PROW był Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), z którego środków skorzystało blisko 20% polskich 

partnerstw trójsektorowych. Przy wsparciu środków, pozyskanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 

LGD realizowały projekty dotyczące m.in.: integracji i aktywizacji lokalnych społeczności, podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych mieszkańców oraz rozwoju przedsiębiorczości społecznej i lokalnych organi-

zacji społecznych. Tym samym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich stanowił kolejne (obok Programu Ope-

racyjnego Kapitał Ludzki) istotne źródło finansowania działań miękkich, realizowanych przez partner-

stwa trójsektorowe na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich. Ponadto w latach 2007–2013 niewielka 

                                                           
7 Źródło: informacje zamieszczone na stronie internetowej projektu (http://culinaryroutes.org), jak również na portalu 
internetowym LGD Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję (http://www.lgdvistula.org). 
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część polskich LGD wdrażała także projekty w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego. Zakres tych przedsięwzięć dotyczył głównie: zachowania i promocji kultury ludowej, stymulo-

wania lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz rozwijania kreatywności i ekspresji twórczej mieszkańców 

przez edukację kulturalną. Interesującym przykładem aktywności partnerstw terytorialnych poza 

podejściem LEADER jest działalność LGD Warmiński Zakątek. W analizowanym okresie wyżej wy-

mieniona LGD zrealizowała 5 projektów pomocowych na Ukrainie (w mieście Kostopol i obwodzie ró-

wieńskim) w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej. Przedsięwzięcia pomocowe realizowane 

przez LGD Warmiński Zakątek we współpracy z partnerami ukraińskimi w głównej mierze obejmowały 

działania o charakterze proekologicznym (np. poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia 

publicznego, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej czy wdro-

żenie wizyjnego systemu monitoringu pożarowego na terenach leśnych)8. 

Poziom aktywności polskich partnerstw trójsektorowych poza programem LEADER (mierzony 

liczbą i wartością projektów finansowanych z innych źródeł niż EFRROW) jest wyraźnie zróżni-

cowany w wymiarze przestrzennym. Owo zróżnicowanie uwidacznia się zarówno w skali regionalnej, 

jak również obserwowane jest między poszczególnymi LGD. W rozpatrywanym horyzoncie czasowym 

największą liczbę przedsięwzięć poza podejściem LEADER (łącznie 117 projektów) zrealizowały grupy 

funkcjonujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast zdecydowanie najmniejszą 

liczbą projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż EFRROW cechowały się LGD z województw 

podkarpackiego (14) i dolnośląskiego (15). W latach 2007–2013 największą wartością projektów wdra-

żanych poza programem LEADER wyróżniały się partnerstwa z województwa świętokrzyskiego (aż 23,4 

mln PLN), zaś najmniejszą – LGD z terenu województwa podkarpackiego (jedynie 0,6 mln PLN). 

Rozpatrując aktywność LGD poza podejściem LEADER, wypada odnotować, iż część partnerstw tery-

torialnych zaangażowała się w realizację Programu Działaj Lokalnie. Program ten jest inicjatywą Pol-

sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wcielaną w życie począwszy od 2000 roku przez Akademię Roz-

woju Filantropii w Polsce. Głównym celem programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół 

działań o charakterze dobra wspólnego. Założenia programu realizowane są poprzez organizację kon-

kursów grantowych służących wzmocnieniu współpracy mieszkańców małych miejscowości. O wspar-

cie finansowe w ramach programu Działaj Lokalnie mogą się ubiegać jedynie organizacje pozarządowe 

i grupy nieformalne, które działają na obszarze miejscowości liczących do 20 tys. mieszkańców. Zakres 

wspieranych działań jest bardzo szeroki i obejmuje projekty, realizowane wspólnie przez mieszkańców 

oraz lokalne instytucje, które są ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu lub zaspokojenie 

określonej potrzeby przy zaangażowaniu lokalnych zasobów. Za organizacje konkursów i przyznawanie 

grantów odpowiadają Ośrodki Działaj Lokalnie. Rolę tych ośrodków pełnią stowarzyszenia oraz fundacje 

wyłaniane w drodze konkursów. W 2015 roku sieć Ośrodków Działaj Lokalnie tworzona była przez 58 

podmiotów (w tym 13 LGD). Zakres działań LGD w programie Działaj Lokalnie jest zbieżny z charakte-

rem ich aktywności w programie LEADER. Wśród najważniejszych zadań Ośrodków Działaj Lokalnie 

należy wymienić m.in.: animowanie współpracy międzysektorowej, organizację konkursów grantowych 

                                                           
8 Źródło: informacje zamieszczone na stronie internetowej LGD Warmiński Zakątek (http://warminskizakatek.com.pl).  
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i przyznawanie środków finansowych na realizację projektów, a także wsparcie merytoryczne dla bene-

ficjentów (np. w zakresie przygotowywania aplikacji czy sprawozdań i rozliczeń grantów)9. 

Wśród wielu innych przejawów aktywności i zaangażowania LGD na rzecz szeroko rozumianego roz-

woju lokalnego i regionalnego należy w szczególności zwrócić uwagę na inicjatywę RLKS Popieram. 

Inicjatywa ta była apelem ze strony LGD dotyczącym uwzględnienia w regionalnych programach ope-

racyjnych na lata 2014–2020 osobnej osi priorytetowej dedykowanej mechanizmowi RLKS (Rozwój Lo-

kalny Kierowany przez Społeczność) w celu umożliwienia realizacji wielofunduszowych LSR na terenie 

całego kraju. Mimo iż działania podjęte wówczas przez LGD nie przyniosły spodziewanych rezultatów, 

to inicjatywę RLKS Popieram wypada uznać za wyraźny przejaw obecności partnerstw trójsektorowych 

w debacie nad kształtem polityki regionalnej w Polsce, a także istotny przykład ich zaangażowania oraz 

współpracy w zakresie upowszechniania idei partnerskiego i oddolnego podejścia do rozwoju lokalnego. 

Podsumowując rozważania dotyczące aktywności polskich LGD poza PROW należy stwierdzić, 

iż jest ona istotnym pozytywnym efektem realizacji podejścia LEADER w Polsce. Ponadto dzia-

łalność polskich partnerstw trójsektorowych, wykraczająca poza ramy zdefiniowane w PROW, 

stanowi ważny przejaw ich zaangażowania w różne wymiary procesu rozwoju obszarów wiej-

skich. Zakres projektów realizowanych przez LGD poza programem LEADER był niezwykle szeroki. 

Na podkreślenie zasługują zwłaszcza działania miękkie na rzecz mieszkańców, których możliwość rea-

lizacji w ramach PROW była relatywnie ograniczona. Tym samym projekty współfinansowane z innych 

źródeł niż EFRROW należy uznać za ważne uzupełnienie i rozwinięcie podstawowej działalności part-

nerstw trójsektorowych. Aktywność LGD poza podejściem LEADER dowodzi, że powstanie tych 

partnerstw oraz przekazanie im stosownych funduszy, w znacznej części przypadków przyczy-

niło się do wygenerowania dodatkowych efektów w postaci pozyskiwania przezeń zewnętrznych 

(względem PROW) środków finansowych, a co za tym idzie realizacji kolejnych projektów na 

rzecz lokalnych społeczności. Rozpatrując aktywność partnerstw trójsektorowych poza programem 

LEADER wypada stwierdzić, że LGD w Polsce stały się ważnymi podmiotami polityki rozwoju obszarów 

wiejskich, których działalność stanowi uzupełnienie, a niejednokrotnie także rozwinięcie działań realizo-

wanych przez instytucje publiczne różnych szczebli i organizacje pozarządowe. W przypadku najbar-

dziej aktywnych partnerstw trójsektorowych (tj. LGD uczestniczących w szeregu różnych pro-

gramów i korzystających z wielu źródeł finansowania, jak chociażby LGD Warmiński Zakątek) 

można wręcz mówić, że ewoluowały one w kierunku swego rodzaju agencji rozwoju lokalnego. 

Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że aktywność części polskich LGD dalece wykracza poza proces roz-

woju obszarów wiejskich, czego przejawem jest ich zaangażowanie w różne inicjatywy w zakresie poli-

tyki regionalnej czy projekty dotyczące rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Warto ponadto zauwa-

żyć, że działalność niektórych LGD w Polsce wpisuje się również w inne polityki krajowe (m.in. polityka 

pomocy rozwojowej) oraz europejskie (np. polityka Partnerstwa Wschodniego). 

Z początkiem 2014 roku w Polsce, podobnie jak w pozostałych państwach członkowskich Unii Europej-

skiej, rozpoczęto kolejny okres programowania, w którym wdrażany będzie program LEADER. Należy 

                                                           
9 Źródło: informacje zamieszczone na stronie internetowej Programu Działaj Lokalnie (http://www.dzialajlokalnie.pl).  
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zauważyć, że w rozpoczętej perspektywie podejście LEADER we wszystkich krajach Unii Euro-

pejskiej wdrażane będzie jako element szerszego mechanizmu, którym jest Rozwój Lokalny Kie-

rowany przez Społeczność (RLKS). Zasadnicze cele programu LEADER w Polsce nie ulegną zmia-

nie, niemniej w nowym PROW wprowadzone zostały pewne modyfikacje dotyczące jego realizacji.  

 
Tabela 14. Wybrane założenia dotyczące wdrażania podejścia LEADER w Polsce w latach 2004–

2020 (według zapisów dokumentów programowych) w podziale na okresy programowania 

Wybrane zasady dotyczące rea-
lizacji programu LEADER 

2004–2006 2007–2013 2014–2020 

Fundusze publiczne (ogółem) 
przeznaczone na realizację 

podejścia LEADER [mln EUR] 
18,8 787,5 735,0 

Środki Unii Europejskiej przezna-
czone na realizację podejścia 

LEADER [mln EUR] 
15,0 630,0 467,7 

Zakładana Liczba LGD nie sprecyzowano 300 256 

Zakładana łączna powierzchnia 
LGD [tys. km2] 

nie sprecyzowano 152,8 nie sprecyzowano 

Zakładana łączna liczba miesz-
kańców LGD [tys. osób] 

nie sprecyzowano 10 000,0 16 120,0 

Dopuszczalna liczba 
mieszkańców w granicach jednej 

LGD [tys. osób] 
10 – 100 10 – 150 30 – 150 

Minimalna liczba gmin 
w granicach jednej LGD 

nie sprecyzowano nie sprecyzowano co najmniej 2 

Wyłączenia dotyczące 
obszaru objętego LSR 

gminy miejskie, miasta 
powyżej 20 tys. miesz-

kańców w gminach miej-
sko-wiejskich 

gminy miejskie powyżej 5 
tys. mieszkańców, miasta 

powyżej 20 tys. miesz-
kańców w gminach miej-

sko-wiejskich 

miasta powyżej 20 tys. 
mieszkańców 

Instytucja Zarządzająca dla 
programu LEADER 

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

Instytucja Wdrażająca dla 
programu LEADER 

Fundacja Programów 
Pomocy dla Rolnictwa 

Samorządy Województw Samorządy Województw 

Agencja Płatnicza dla 
programu LEADER 

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

Źródło: zestawienie własne na podstawie: SPO ROL 2004–2006, PROW 2007–2013 i PROW 2014–2020. 

 

Rozpatrując zmiany związane z wdrażaniem podejścia LEADER w Polsce po 2013 roku trzeba odnoto-

wać, że w obecnym okresie programowania na urzeczywistnianie jego założeń przeznaczono nieco 
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mniej środków finansowych niż w latach 2007–2013 (Tabela 14). W szczególności należy zwrócić 

uwagę na wyraźnie mniejszą kwotę funduszy europejskich pozyskanych ze wspólnotowego budżetu na 

realizację programu LEADER. Niższa wartość środków EFRROW alokowanych na podejście LEADER 

wynika z faktu, iż Polska na wdrażanie PROW w latach 2014–2020 otrzymała znacznie mniej funduszy 

unijnych w porównaniu z minioną perspektywą. Niemniej pewną rekompensatę stanowi wyższy, niż 

w latach 2007–2013, wkład środków krajowych na realizację programu LEADER. Ponadto wypada za-

uważyć, że w nowym okresie wdrażania odsetek ogólnych nakładów PROW, jakie zaangażowano we 

wdrażanie podejścia LEADER w Polsce (5,4%) jest nieco wyższy niż w minionej perspektywie (4,5%). 

W PROW na lata 2014–2020 wprowadzono istotne zmiany dotyczące kryteriów zawiązywania part-

nerstw trójsektorowych oraz wyłączeń pewnych typów obszarów z możliwości realizacji LSR. Przede 

wszystkim przyjęto zasadę mówiącą, że obszar jednej LGD musi obejmować teren co najmniej dwóch 

gmin. Ponadto podwyższony został dolny limit liczby mieszkańców w granicach jednego partnerstwa 

trójsektorowego (z 10 tys. do 30 tys.). Wreszcie w nowym okresie programowania podejście LEADER 

realizowane będzie na obszarze całego kraju, z wyłączeniem jedynie miast liczących więcej niż 20 tys. 

mieszkańców. Powyższe zmiany wprowadzone zostały w głównej mierze w oparciu o wyniki badania 

pn. Ocena funkcjonowania lokalnych grup działania realizujących lokalną strategię rozwoju w ramach 

PROW 2007-2013 (2012). W raporcie końcowym z tego badania ewaluacyjnego zwrócono uwagę, że 

rozwiązania przyjęte w latach 2007–2013, umożliwiające powstawanie małych LGD oraz partnerstw 

składających się z obszaru tylko jednej gminy, w efekcie nie przyczyniają do prawidłowej i skutecznej 

realizacji założeń podejścia LEADER (Ocena funkcjonowania… 2012). Wobec powyższego w PROW 

na lata 2014–2020 za niezbędne rozwiązanie uznano większą konsolidację obszaru polskich partnerstw 

trójsektorowych. W założeniu wprowadzone modyfikacje odnoszące się do obszaru LGD służyć mają 

obniżeniu bieżących kosztów funkcjonowania partnerstw, a tym samym zwiększeniu liczby projektów 

wdrażanych w ramach LSR (Program Rozwoju… 2014). Podjęcie działań zmierzających do konsolidacji 

obszaru polskich LGD w celu ograniczenia kosztów administracyjnych związanych z ich działalnością 

w znacznym stopniu wynika również ze zmniejszenia kwoty funduszy dedykowanych realizacji podej-

ścia LEADER. W okresie programowania 2014–2020 planowane jest dofinansowanie środkami EFR-

ROW łącznie 256 partnerstw trójsektorowych (Program Rozwoju… 2014). Wprowadzenie zakazu two-

rzenia partnerstw składających się z obszaru wyłącznie jednej gminy trzeba ocenić pozytywnie w kon-

tekście potrzeby zapewnienia większej efektywności funkcjonowania LGD. Równocześnie za korzystną 

należy uznać zmianę dotyczącą rozszerzenia możliwości realizacji LSR na wszystkie miasta liczące do 

20 tys. mieszkańców. Powyższa modyfikacja względem poprzedniego okresu programowania jest prze-

jawem lepszego dostosowania realizacji programu LEADER do specyfiki systemu osadniczego Polski. 

Ponadto dzięki tej zmianie ze środków EFRROW będzie mogło korzystać jeszcze więcej mieszkańców 

kraju niż dotychczas. Z kolei z punktu widzenia trwałości efektów podejścia LEADER negatywnie należy 

ocenić podwyższenie dolnego progu liczby ludności w granicach jednej LGD do 30 tys. osób. W latach 

2007–2013 partnerstwa międzysektorowe liczące mniej niż 30 tys. mieszkańców stanowiły 20% ogółu 

LGD funkcjonujących w Polsce. Tym samym dla części gmin oraz społeczności lokalnych, które w dal-

szym ciągu chcą uczestniczyć we wdrażania programu LEADER, wprowadzona zmiana oznacza ko-
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nieczność zaprzestania działalności w ramach dotychczasowych LGD i przyłączenia się do innych part-

nerstw w celu spełnienia nowych wymogów formalnych. W związku z powyższym rozpatrywana zmiana 

może zniechęcić część środowisk lokalnych (zwłaszcza partnerów społecznych oraz gospodarczych) 

do dalszej współpracy i aktywności. Należy mieć na uwadze, że w konsekwencji wprowadzonej zmiany, 

w wielu miejscach w kraju rozpoczął się proces konsolidowania LGD, a co za tym idzie wzajemnego 

uczenia się współpracy poszczególnych ich członków w nowych strukturach partnerskich. 

W rezultacie opisanych powyżej zmian, w obecnym okresie programowania funkcjonuje w Pol-

sce łącznie 322 Lokalnych Grup Działania (aż 286 to partnerstwa miejsko-wiejskie), w skład któ-

rych wchodzi ponad 2400 gmin. W efekcie rozszerzenia od 2014 roku podejścia LEADER na wszyst-

kie typy obszarów (w tym także miejskie), w Polsce utworzonych zostało także siedem miejskich LGD 

– wszystkie znajdują się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i obejmują następujące mia-

sta: Bydgoszcz, Toruń, Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław i Włocławek (Tabela 15).  

 
Tabela 15. Miejskie Lokalne Grupy Działania w województwie kujawsko-pomorskim 

L.p. Nazwa LGD Miasto 
Obszar 

LGD 
[km2] 

Liczba 
ludności 

LGD 

1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy Brodnica 23,1 28 579 

2 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno Chełmno 13,9 20 622 

3 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Grudziądzki Spichlerz Grudziądz 57,8 97 676 

4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Dla Miasta Torunia” Toruń 99,6 136 999 

5 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław Inowrocław 30,4 75 001 

6 Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” Bydgoszcz 38,6 135 432 

7 Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek Włocławek 84,0 107 551 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na portalu 

internetowym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (http://ksow.pl).  

 

Lokalne Grupy Działania funkcjonujące w Polsce są wyraźnie zróżnicowane pod względem liczby gmin 

wchodzących w ich skład, wielkości zajmowanego obszaru, jak również liczby ludności zamieszkującej 

na ich terenie. Owa niejednorodność cech partnerstw trójsektorowych w Polsce wynika przede wszyst-

kim ze zróżnicowania sieci osadniczej oraz nierównomiernego rozmieszczenia ludności zarówno w skali 

samego kraju, jak również wewnątrz poszczególnych województw. Średnio w skład jednej polskiej LGD 

wchodzi 8 gmin (Tabela 16). Równocześnie zdecydowana większość partnerstw trójsektorowych funk-

cjonujących w Polsce (60,9% ogółu LGD) liczy od 5 do 9 gmin (Rysunek 12). Największą średnią liczbą 

gmin odznaczają się LGD z województwa podlaskiego, obejmujące przeciętnie terytorium 12 lokalnych 

samorządów. Na przeciwległym biegunie znajdują się partnerstwa położone w południowo-wschodniej 

części kraju, tj. w województwach małopolskim i podkarpackim, tworzone przeciętnie przez 5 i 6 gmin. 

W przypadku pozostałych regionów w skład LGD, funkcjonujących na ich terenie, wchodzi średnio od 7 

do 9 gmin. Partnerstwem obejmującym obszar największej liczby gmin jest Stowarzyszenie LGD Tygiel 
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Doliny Bugu. W ramach tego partnerstwa współpracuje w sumie 25 gmin z województwa mazowieckiego 

(16 samorządów) i podlaskiego (9 samorządów). Pod względem analizowanej cechy kolejne dwie lokaty 

zajmują Stowarzyszenie LGD BUD-UJ RAZEM (województwo łódzkie) oraz Stowarzyszenie LGR Poje-

zierze Suwalsko-Augustowskie (województwo podlaskie), w skład których wchodzi po 20 gmin. Dalsze 

miejsca zajmują natomiast: Bialskopodlaska LGD z województwa lubelskiego (19 gmin), LGD Kraina 

Wielkiego Łuku Warty z województwa łódzkiego (18 gmin) i Stowarzyszenie LGD Partnerstw Izerskie 

z województwa dolnośląskiego (18 gmin). W skład partnerstw terytorialnych o najmniejszej liczbie two-

rzących je samorządów (nie licząc miejskich LGD obejmujących całość bądź fragment obszaru miast) 

wchodzą 2 gminy. W skali całej Polski istnieją tylko 3 takie LGD, w tym dwie położone w województwie 

małopolskim (Stowarzyszenie LGD Wadoviana i Stowarzyszenie LGD Między Dalinem i Gościbią) oraz 

jedna zlokalizowana na terytorium województwa pomorskiego (Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż).  

 
Tabela 16. Charakterystyka LGD funkcjonujących w Polsce według województw 

L.p. Województwo 
Liczba LGD 

(z wyłączeniem 
miejskich) 

Przeciętna liczba 
gmin tworzących 

LGD 

Przeciętna po-
wierzchnia ob-

szaru LGD [km2] 

Przeciętna liczba 
mieszkańców 

LGD 

1 Dolnośląskie 16 9 1069,4 84 603 

2 Kujawsko-pomorskie 21 7 928,0 63 786 

3 Lubelskie 23 9 1126,0 64 642 

4 Lubuskie 11 9 1566,0 71 449 

5 Łódzkie 17 9 980,4 66 313 

6 Małopolskie 32 5 445,1 64 553 

7 Mazowieckie 29 9 1022,5 72 095 

8 Opolskie 11 7 982,6 72 831 

9 Podkarpackie 28 6 770,4 63 422 

10 Podlaskie 13 12 1803,3 65 572 

11 Pomorskie 20 7 1243,4 70 894 

12 Śląskie 16 8 664,5 85 934 

13 Świętokrzyskie 18 8 900,2 62 617 

14 Warmińsko-mazurskie 12 9 2073,4 74 257 

15 Wielkopolskie 31 7 996,9 69 498 

16 Zachodniopomorskie 17 8 1609,4 67 432 

RAZEM 315 8 1050,7 69 177 

Uwagi: w zestawieniu pominięto miejskie LGD (obejmujące obszar wyłącznie miast). 

Źródło: zestawienie własne na podstawie informacji zamieszczonych na portalu 
internetowym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (http://ksow.pl). 
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Partnerstwa trójsektorowe działające w Polsce (nie licząc miejskich LGD) przeciętnie zajmują terytorium 

o powierzchni 1050,7 km2 (Tabela 16). Wyraźnie największą średnią powierzchnią odznaczają się LGD 

z województwa warmińsko-mazurskiego (2073,4 km2), zaś najmniejszą – partnerstwa zlokalizowane na 

terenie województwa małopolskiego (445,1 km2). Większe powierzchniowo LGD spotykane są w głów-

nej mierze na terenie północnej oraz północno-wschodniej części kraju (województwa: podlaskie, war-

mińsko-mazurskie, pomorskie i zachodniopomorskie). Z drugiej strony mniejsze obszarowo partnerstwa 

występują przede wszystkim w południowej oraz centralnej Polsce. Największe terytorialnie partnerstwa 

zajmują obszar o powierzchni równej blisko 3,5 tys. km2. Są nimi: Stowarzyszenie LGR Pojezierze Su-

walsko-Augustowskie (3482,0 km2) z województwa podlaskiego oraz Stowarzyszenie LGD Partnerstwo 

Drawy z Liderem Wałeckim (3461,0 km2) z województwa zachodniopomorskiego. Obszar o powierzchni 

przekraczającej 3,0 tys. km2 zajmują jeszcze trzy inne partnerstwa trójsektorowe, a mianowicie: Stowa-

rzyszenie LGD Brama Mazurskiej Krainy (3273,0 km2) z województwa warmińsko-mazurskiego, Stowa-

rzyszenie LGD Brama Lubuska (3272,0 km2) z województwa lubuskiego, a także Stowarzyszenie Środ-

kowopomorska Grupa Działania (3046,0 km2) z województwa zachodniopomorskiego. Z drugiej strony 

w przypadku dwóch najmniejszych terytorialnie partnerstw (tj. Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo 

z województwa mazowieckiego i Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER z terenu województwach 

wielkopolskiego) ich obszar nie przekracza 100 km2 powierzchni.  

 

 

Rysunek 12. Struktura LGD w Polsce według liczby gmin wchodzących w ich skład 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na portalu 

internetowym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (http://ksow.pl).  
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Średnia liczba ludności zamieszkującej w granicach jednej polskiej LGD (z wyłączeniem miejskich LGD) 

wynosi 69,2 tys. osób (Tabela 16). W przypadku większości tego typu partnerstw terytorialnych działa-

jących w Polsce (41,0% ogółu) liczba ich mieszkańców zawiera się w przedziale od 50 do 75 tys. osób 

(Rysunek 13). Największą przeciętną liczbą ludności charakteryzują się LGD funkcjonujące na terenie 

województw śląskiego (85,9 tys. osób) i dolnośląskiego (84,6 tys. osób). Regionem o najmniejszej śred-

niej liczbie mieszkańców jednej LGD jest województwo świętokrzyskie (62,6 tys. osób). Pod względem 

rozpatrywanej cechy poniżej średniej dla kraju plasują się również województwa: zachodniopomorskie, 

podlaskie, podkarpackie, małopolskie, łódzkie, lubuskie i kujawsko-pomorskie. Partnerstwem trójsekto-

rowym o największej liczbie ludności jest LGD Lider Zielonej Wielkopolski, położona w województwie 

wielkopolskim, na terytorium której zamieszkuje 149,2 tys. osób. Najmniejszą liczbą mieszkańców (30,1 

tys. osób) charakteryzuje się natomiast LGD Ziemia Wąbrzeska (województwo kujawsko-pomorskie).  

 

 

Rysunek 13. Struktura LGD w Polsce według powierzchni oraz liczby mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na portalu 

internetowym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (http://ksow.pl).  
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jednak badacze zajmujący się problematyką realizacji podejścia LEADER w Polsce. W. Goszczyński 

(2008) zauważa, że w praktyce partnerstwa trójsektorowe zajmują zbyt duży obszar, aby móc opierać 

się na społecznościach lokalnych i je aktywizować. Ponadto pojawiają się opinie, że zbyt duży obszar 

partnerstw może uniemożliwiać ich członkom aktywne działanie, jak również utrudniać mieszkańcom 

wsi kontakt z pracownikami biur Lokalnych Grup Działania (Psyk-Piotrowska i in. 2013). 

Wypada w tym miejscu zwrócić uwagę na pewien problem związany z funkcjonowaniem LGD w 

Polsce, jakim są próby przejmowania kontroli nad działalnością partnerstw trójsektorowych 

przez lokalne władze samorządowe. Zjawisko to, w literaturze przedmiotu, określane jest jako koloni-

zacja (Knieć 2007) bądź municypalizacja (Halamska 2011) LGD przez władze lokalne. Proces ten jest 

swego rodzaju przetargiem o władzę w strukturach partnerstw trójsektorowych, mającym wielowymia-

rowy charakter. Zjawisko znacznego wpływu władz samorządowych na tworzenie i funkcjonowanie LGD 

obserwowane jest od początków realizacji programu LEADER w Polsce (Kamiński 2011). Pierwszym 

przejawem municypalizacji partnerstw trójsektorowych, wymagającym szerszej uwagi jest nadmierny 

wpływ lokalnych władz samorządowych na konstrukcję strategii LGD, który wynika przede wszystkim 

z postrzegania przezeń podejścia LEADER jako dodatkowego źródła funduszy na realizację inwestycji 

gminnych (Psyk-Piotrowska i in. 2013). Wobec braku prefinansowania (wsparcia przygotowawczego), 

partnerstwa trójsektorowe podczas opracowywania dokumentów strategicznych musiały korzystać z po-

mocy finansowej poszczególnych samorządów (Kamiński 2011). W konsekwencji uzależnienie LGD na 

etapie tworzenia strategii od wsparcia finansowego gmin częstokroć prowadziło do zastępowania prio-

rytetów proponowanych przez lokalne społeczności postulatami władz samorządowych. Zjawisko to do-

kumentują badania M. Furmankiewicza i K. Królikowskiej (2010) przeprowadzone na przełomie 2006 

i 2007 roku wśród partnerstw uczestniczących w Pilotażowym Programie LEADER+. Wspomniani au-

torzy zwracają uwagę na sytuacje, w których miejscowe władze uwarunkowały udzielenie wsparcia fi-

nansowego od wprowadzenia własnych propozycji do programu, nie zgadzając się jednocześnie na 

realizację przedsięwzięć zaproponowanych przez mieszkańców podczas konsultacji prowadzonych 

w sołectwach (Furmankiewicz i Królikowska 2010).  

Kolejnym wymiarem municypalizacji partnerstw trójsektorowych przez władze samorządowe są próby 

przejmowania kontroli nad procesem decyzyjnym dotyczącym alokacji środków finansowych w ramach 

wdrażania LSR (Psyk-Piotrowska i in. 2013). Zgodnie z założeniami podejścia LEADER wybór projek-

tów do dofinansowania środkami EFRROW jest wyłączną kompetencją rady LGD, w przypadku której 

przedstawiciele sektora publicznego nie mogą stanowić więcej niż 50% ogółu członków. Wobec powyż-

szego próby wywierania wpływu przez lokalne władze samorządowe na decyzje podejmowane we-

wnątrz poszczególnych partnerstw trójsektorowych mają charakter nieformalny. Przykładem tego ro-

dzaju praktyk są działania zmierzające do zwiększenia udziału przedstawicieli sektora publicznego 

w strukturze rady LGD, m.in. poprzez wykazywanie pracowników urzędów gmin oraz samorządowych 

jednostek organizacyjnych jako osoby fizyczne reprezentujące sektor społeczny. Warto w tym miejscu 

odwołać się do wyników badań M. Furmankiewicza (2013), który poddał szczegółowej analizie skład 

organów decyzyjnych partnerstw trójsektorowych funkcjonujących w granicach trzech województw: dol-
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nośląskiego, łódzkiego i małopolskiego (badaniem objętych zostało łącznie 78 LGD). W przypadku bli-

sko 90% analizowanych grup faktyczny udział przedstawicieli sektora publicznego (władze lokalne, kie-

rownicy samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy samorządowi) w składzie organu de-

cyzyjnego był wyższy od oficjalnie deklarowanego. Równocześnie w co trzecim spośród badanych part-

nerstw rzeczywisty udział reprezentantów sektora publicznego w strukturze rady wynosił ponad 50%, 

zapewniając tym samym sektorowi publicznemu dominującą rolę w procesie wyboru projektów do dofi-

nansowania w ramach realizacji LSR (Furmankiewicz 2013). Ponadto, jak zauważa R. Kamiński (2011) 

wśród polskich LGD zdarzają się również partnerstwa, w których przedstawiciele jednej gminy (wywo-

dzący się z różnych sektorów) byli ze sobą bezpośrednio spokrewnieni bądź też reprezentowali tę samą 

grupę interesu (np. frakcję samorządową lub ugrupowanie polityczne). Zjawisko znacznego wpływu 

sektora publicznego na decyzje podejmowane wewnątrz poszczególnych partnerstw zostało także do-

strzeżone podczas badania ewaluacyjnego dotyczącego różnych aspektów funkcjonowania polskich 

LGD w latach 2007–2013 (Ocena funkcjonowania… 2012). Autorzy raportu końcowego z tego badania 

podkreślają, że dominacja sektora publicznego w szczególności uwidacznia się w niewielkich ludno-

ściowo LGD (Ocena funkcjonowania… 2012).  

Przejmowanie kontroli nad działalnością LGD przez władze samorządowe stawia pod znakiem zapyta-

nia możliwość rzeczywistej realizacji przezeń zasady partnerstwa (Psyk-Piotrowska i in. 2013). Jed-

nakże należy podkreślić, że ze względu na znaczną pracochłonność, pogłębione badania dotyczące 

wpływu sektora publicznego na funkcjonowanie LGD zazwyczaj prowadzone są na niewielkiej próbie 

partnerstw (tj. ograniczają się do obszaru co najwyżej kilku województw bądź też wybranych studiów 

przypadków). Tym samym niedostatek ogólnopolskich badań dotyczących analizowanej problematyki 

uniemożliwia dokładne określenie skali zjawiska kolonizacji LGD w Polsce przez władze samorządowe. 

Równocześnie trzeba odnotować, że municypalizacja partnerstw trójsektorowych, będąca zjawiskiem 

niekorzystnym z punktu widzenia realizacji założeń podejścia LEADER, nie przekreśla pozytywnych 

efektów ich funkcjonowania. M. Furmankiewicz (2013) zaznacza, że działania grup zdominowanych 

przez władze samorządowe, mimo wypaczenia zasady współrządzenia, w dalszym ciągu realizowane 

są na rzecz społeczności lokalnych. Ponadto wypada mieć na uwadze, że różne próby przejmowania 

kontroli nad działalnością LGD przez sektor publiczny nie są zjawiskiem charakterystycznym wyłącznie 

dla Polski, lecz również obserwowane są w przypadku innych krajów Unii Europejskiej, w tym państw 

Europy Zachodniej, posiadających znacznie dłuższe oraz bogatsze doświadczenia w zakresie realizacji 

programu LEADER (Wdrożenie podejścia LEADER… 2010).  

Dominacja sektora publicznego (w wymiarze decyzyjnym) w strukturach polskich partnerstw trójsekto-

rowych, na którą zwracają uwagę badawcze zajmujący się problematyką realizacji programu LEADER, 

wynika z kilku przyczyn. Przede wszystkim należy podkreślić, że siła samorządów gminnych wynika z 

ich umocowania prawnego w systemie realizacji polityki rozwoju i zaspokajania zbiorowych potrzeb 

społeczności lokalnych, a co za tym idzie z posiadanych przezeń kompetencji, informacji oraz zasobów 

(w szczególności ludzkich i finansowych). Tym samym sektor publiczny cechuje się lepszym przygoto-

waniem do realizacji podejścia LEADER, w porównaniu z podmiotami sektora społecznego i gospodar-
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czego. Samorządy gminne dysponują zasobami kadrowymi wykwalifikowanymi w obszarze prowadze-

nia polityki rozwoju, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie aplikowania o zewnętrzne 

fundusze oraz charakteryzują się zdecydowanie większą stabilnością finansową (Adamski 2008, Ocena 

funkcjonowania… 2012). Wśród czynników, które wzmacniają rolę sektora publicznego w strukturach 

polskich LGD wymienia się również skomplikowane procedury biurokratyczne związane z realizacją 

programu LEADER (Goszczyński 2008). Ponadto w przypadku małych społeczności sektor publiczny 

posiada duże wpływy nieformalne, a co za tym idzie zdanie jego przedstawicieli może mieć większą 

wagę niż pozostałych członków LGD (Ocena funkcjonowania… 2012). Wreszcie dominacja samorzą-

dów gminnych w strukturach partnerstw trójsektorowych może wynikać z niskiej aktywności mieszkań-

ców wsi oraz słabości lokalnych organizacji pozarządowych, niejednokrotnie uzależnionych od publicz-

nych grantów (Goszczyński 2008). M. Furmankiewicz (2013) wśród podstawowych przyczyn municypa-

lizacji LGD na pierwszym miejscu wymienia m.in. chęć kontrolowania przez władze lokalne procesu 

wyboru projektów do dofinansowania środkami EFRROW oraz możliwości uzyskania przezeń korzyści 

politycznych dzięki ich zaangażowaniu w działalność partnerstw, natomiast dopiero w dalszej kolejności 

wskazuje na słabość sektora pozarządowego. 

Niezależnie od pewnych dysfunkcji oraz barier związanych z wdrażaniem programu LEADER w Polsce 

(m.in. nadmierna formalizacja i biurokratyzacja jego realizacji czy próby przejmowania kontroli nad dzia-

łalnością LGD przez władze samorządowe), funkcjonowanie partnerstw terytorialnych niesie ze sobą 

wiele pozytywnych efektów. W. Knieć (2012) podkreśla, że cechą charakterystyczną polskich LGD jest 

bogactwo oraz różnorodność form ich aktywności. 

Wśród najważniejszych efektów realizacji podejścia LEADER w Polsce na pierwszym miejscu należy 

wymienić wpływ funkcjonowania LGD na budowę społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój 

sektora pozarządowego na obszarach wiejskich (Furmankiewicz i Janc 2012, Knieć 2012). Realiza-

cja programu LEADER przyczynia się do powstawania nowych oraz reaktywacji wcześniej utworzonych 

lokalnych organizacji społecznych, formalizacji ich działalności, a także włączania doń osób młodych. 

Jednocześnie partnerstwa trójsektorowe pełnią istotną rolę w procesie aktywizowania społeczności lo-

kalnych, a wdrażane przezeń projekty częstokroć pociągają za sobą dalsze inicjatywy mieszkańców 

(Ocena funkcjonowania… 2012). Aktywność LGD przyczynia się także do popularyzacji wolontariatu. 

Ponadto ich funkcjonowanie sprawia, że władze samorządowe zaczynają zwracać większą uwagę na 

działalność sektora pozarządowego i jego znaczenie dla rozwoju gmin (Knieć 2012). Ważnym efektem 

realizacji podejścia LEADER jest również wzrost wzajemnego zaufania między partnerami zrzeszonymi 

w poszczególnych LGD, skutkujący m.in. podejmowaniem projektów finansowanych z innych źródeł niż 

EFFROW (Ocena funkcjonowania… 2012). Istotną wartością dodaną związaną z działalnością LGD jest 

stworzenie mechanizmu współpracy oraz współdecydowania równoległego do sformalizowanych struk-

tur administracji samorządowej (Kamiński 2011). Partnerstwa trójsektorowe stanowią platformę współ-

pracy oraz wymiany informacji między lokalnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi i przed-

siębiorcami. Autorzy raportu z badania ewaluacyjnego dotyczącego działalności polskich LGD (Ocena 

funkcjonowania… 2012) podkreślają, że współpraca realizowana w ramach partnerstw, mimo iż w wielu 
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miejscach szwankuje, pozwala systematycznie zmierzać w kierunku rozwoju społeczeństwa obywatel-

skiego na obszarach wiejskich. Niemniej należy zaznaczyć, że pomimo pozytywnego wpływu aktywno-

ści LGD na rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora pozarządowego na obszarach wiejskich, 

na chwilę obecną zdolność tych partnerstw do budowy i rozwoju kapitału społecznego jest relatywnie 

ograniczona. Wyniki badań dowodzą, iż LGD cechują się stosunkowo wysokim poziomem kapitału spo-

łecznego, jednakże jego nośnikami są tylko niektórzy członkowie tych grup. Jednocześnie kapitał spo-

łeczny pomnażany jest wyłącznie w przypadku ograniczonej liczby członków partnerstw (tj. osób, które 

od samego początku odznaczały się jego wysokim poziomem), a same LGD nie posiadają dostatecznej 

zdolności do jego budowy w odniesieniu do dużych grup mieszkańców (Psyk-Piotrowska i in. 2013).  

Partnerstwa trójsektorowe dają możliwość włączenia się lokalnym liderom i społecznikom do 

szerszych struktur współpracy, współdecydujących o rozwoju i przyszłości danego obszaru (Ka-

miński 2011). Brak barier dotyczących angażowania się w działalność partnerstw terytorialnych umoż-

liwia włączenie w proces zarządzania rozwojem danego obszaru aktywnych osób i grup społecznych, 

które nie posiadają dostatecznej siły przebicia lub zaplecza politycznego by móc ubiegać się o sprawo-

wanie np. funkcji decyzyjnych w strukturach samorządowych. Warto zaznaczyć, że dzięki realizacji po-

dejścia LEADER w Polsce na szerszą skalę stało się możliwe włączenie kobiet w proces zarządzania 

rozwojem lokalnym. W strukturach partnerstw terytorialnych kobiety znacznie częściej pełnią funkcje 

zarządcze i decyzyjne niż w przypadku samorządów gminnych. W 2014 roku kobiety sprawowały funk-

cję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta tylko w niespełna 11% polskich gmin. W tym samym czasie 

kobiety stały na czele zarządu w przypadku 43,2% partnerstw trójsektorowych. Równocześnie udział 

kobiet wśród radnych gmin wynosił 27,3%, podczas gdy w strukturze organów decyzyjnych LGD kształ-

tował się odpowiednio na poziomie 39,3%. Wypada również podkreślić, że partnerstwa terytorialne mają 

wpływ na kreowanie liderów oraz elity lokalnej. Niejednokrotnie osoby zaangażowane w działalność 

LGD obejmują następnie funkcje decyzyjne w administracji samorządowej (Knieć 2012).  

Funkcjonowanie partnerstw trójsektorowych odgrywa także ważną rolę w procesie rozwoju ka-

pitału ludzkiego na obszarach wiejskich. W. Knieć (2012) zaznacza, że LGD prowadzą rozbudowaną 

działalność doradczą i edukacyjną, niejednokrotnie korzystając przy tym ze wsparcia oraz współpracy 

z wyspecjalizowanymi ośrodkami oświatowymi i naukowymi. Warto nadmienić, że program LEADER 

wymieniany jest wśród instrumentów, które wywarły największy wpływ na rozwój zasobów ludzkich na 

obszarach wiejskich (Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej… 2011). Należy także odnotować, że znaczna 

część projektów realizowanych przez LGD poza programem LEADER dotyczy właśnie różnorodnych 

inicjatyw edukacyjnych oraz szkoleniowych (m.in. zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, szkolenia 

podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe osób dorosłych).  

Istnienie oraz działalność partnerstw trójsektorowych przyczynia się do szerszego zintegrowa-

nia poszczególnych obszarów. Różne działania podejmowane wspólnie na terenie kilku gmin umoż-

liwiają dostrzeżenie wspólnych interesów oraz płynących zeń korzyści (Ocena funkcjonowania… 2012). 
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Znaczna część polskich LGD uczestniczy w tworzeniu oraz angażuje się w działalność różnego 

rodzaju sieci współpracy (Knieć 2012, Ocena funkcjonowania… 2012). Tego typu platformy koopera-

cji i wymiany doświadczeń stanowią kolejną nową jakość w zakresie roli partnerstw trójsektorowych 

w budowie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, bowiem poprzez te sieci LGD próbują wpływać na 

różne kwestie o znaczeniu regionalnym, krajowym, a także międzynarodowym (Knieć 2012).  

 

 

Rysunek 14. Lokalne Grupy Rybackie (LGR) w Polsce w latach 2007–2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na portalu 

internetowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.minrol.gov.pl).  

 

W okresie programowania obejmującym lata 2007–2013, założenia podejścia LEADER rozszerzone 

zostały także na inną politykę europejską, tj. wspólną politykę rybacką, wdrażaną w Polsce w ramach 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybac-

kich 2007–2013” (PO RYBY). Cele programu koncentrowały się wokół rozwoju sektora rybołówstwa 

oraz wsparcia obszarów, na których jest on szczególnie ważnym elementem rozwoju lokalnego. Zało-

żenia programu PO RYBY, o którym mowa, obejmowały cztery osie – priorytety. Spośród nich na szcze-

gólną uwagę zasługuje czwarta, pn. „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, która 

miała na celu przede wszystkim aktywizować lokalną ludność do wdrażania inicjatyw na terenach zwią-

zanych z tradycjami lub możliwościami rozwoju rybactwa. Działalność ta czerpała wiedzę i doświadcze-

nia znane z programu LEADER. Pobudzanie oddolnych inicjatyw stało się podstawą do tworzenia się 
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partnerstw pomiędzy różnymi jednostkami. Implementacja tych narzędzi zaowocowała powstaniem 48 

Lokalnych Grup Rybackich (LGR), w skład których weszło 391 polskich gmin (Rysunek 14).  

Rozmieszczenie przestrzenne LGR wskazuje na ich rozproszenie w skali kraju. Koncentracja ta jest 

związana z położeniem geograficznym, np. pojezierzy oraz lokalizacją zbiorników wodnych, w których 

występują dogodne warunki dla rozwijania rybactwa śródlądowego. Największe skupienie LGR wystę-

puje w północnej i północno-zachodniej części kraju. Zajmują one pas pojezierzy, stąd też w wojewódz-

twach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim występuje po-

nad połowa partnerstw (56,3%), które skupiają 47,1% gmin – członków LGR. Należą do nich m.in. Sto-

warzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mórénka”, Pradolina Łeby i Rybacka 

Brać Mierzei w województwie pomorskim, Partnerstwo Jezior, Zalew Szczeciński i Kołobrzeska Grupa 

Rybacka funkcjonujące w województwie zachodniopomorskim oraz Mazurskie Morze, Pojezierze Olsz-

tyńskie i Wielkie Jeziora Mazurskie w województwie warmińsko mazurskim. Województwa położone 

w centralnej oraz wschodniej części kraju również wykazują stosunkowo dużą aktywność działających 

tam partnerstw tego typu. W południowej części kraju występują dwa większe skupiska LGR, tj. w wo-

jewództwach świętokrzyskim i małopolskim. W sumie występuje tam pięć grup rybackich. Zlokalizowane 

tam stawy hodowlane są szczególnie rozpoznawane za sprawą występującego tam karpia. Szczegól-

nym tego przykładem są funkcjonujące stowarzyszenia Dolina Karpia w województwie małopolskim 

oraz Świętokrzyski Karp w sąsiednim województwie. Najmniej LGR występuje w województwie mazo-

wieckim, w którym funkcjonuje jedna grupa rybacka –Zalew Zegrzyński oraz w Łowicka województwie 

łódzkim i Grupa Między Nidą a Pilicą, które znajduje się na granicy z województwem świętokrzyskim. 

Istotny wkład w rozwój partnerstw miejsko-wiejskich w Polsce wniosły konkursy ówczesnego 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowane ze środków europejskich i funduszy 

norweskich, zorganizowane w latach 2012–2013, których celem było wsparcie samorządów w za-

kresie planowania współpracy i przygotowania narzędzi służących jej operacjonalizacji. Powyż-

sze konkursy pod wieloma względami charakteryzowały się wysokim podobieństwem przyjętych zało-

żeń, zwłaszcza w odniesieniu do celów (wspieranie współpracy samorządów w różnych obszarach te-

matycznych), kategorii potencjalnych beneficjentów i typów finansowanych działań (m.in. badania i dzia-

łania diagnostyczne, a także opracowanie dokumentów strategicznych dla obszarów funkcjonalnych). 

Łącznie w ramach rozpatrywanych konkursów dofinansowano 96 projektów, z czego najwięcej 

w ramach dwóch edycji konkursu na działania wspierające planowanie współpracy w ramach 

miejskich obszarów funkcjonalnych (w sumie 55 projektów). W zdecydowanej większości (90 pro-

jektów) zasięg przestrzenny dofinansowanych projektów dotyczył miejskich obszarów funkcjonalnych 

lub partnerstw spełniających kryteria takich obszarów (ciągłe przestrzennie układy terytorialne obejmu-

jące zwarty obszar miejski i powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną). W przypadku dwóch 

kolejnych projektów ich zakres przestrzenny obejmował inny typ partnerstw terytorialnych niż miejskie 

obszary funkcjonalne (tj. Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska w Pępowie i obszar funkcjo-

nalny Kraina Jeziora Mucharskiego). Wreszcie zasięg przestrzenny pozostałych czterech projektów do-

tyczył innego typu jednostek terytorialnych – układów nieciągłych przestrzennie (gmin nieposiadających 

ze sobą wspólnych granic), a co za tym idzie niespełniających kryteriów obszarów funkcjonalnych.  
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Wśród dofinansowanych projektów, najwięcej dotyczyło obszarów funkcjonalnych ośrodków lokalnych 

(31 projektów) oraz ośrodków wojewódzkich (łącznie 29 projektów, w tym 21 realizowanych na terenie 

partnerstw skupionych wokół ośrodków metropolitalnych). Najwięcej projektów przypada na obszar wo-

jewództwa wielkopolskiego (11), zaś najmniej na obszar województwa podlaskiego, gdzie dofinanso-

wanie uzyskał tylko Białostocki Obszar Funkcjonalny (Tabela 17). Należy w tym miejscu zauważyć, że 

w konkursach tych nie został dofinansowany żaden projekt z terenu województwa świętokrzyskiego. 

 
Tabela 17. Liczba projektów dofinansowanych w konkursach na działania służące rozwojowi 

i wzmacnianiu współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych według województw 

Województwo 
Liczba projek-

tów ogółem 

Liczba projektów według kategorii obszarów funkcjonalnych 

ośrodków 
wojewódzkich 

ośrodków 
regionalnych 

ośrodków su-
bregionalnych 

ośrodków 
lokalnych 

Dolnośląskie 6 1 3 1 1 

Kujawsko-pomorskie 4 2 1 0 1 

Lubelskie 7 1 0 1 5 

Lubuskie 6 4 0 0 2 

Łódzkie 5 1 0 2 2 

Małopolskie 8 1 2 0 5 

Mazowieckie 7 2 3 0 2 

Opolskie 4 1 0 3 0 

Podkarpackie 7 2 0 4 1 

Podlaskie 1 1 0 0 0 

Pomorskie 9 3 1 2 3 

Śląskie 7 4 2 0 1 

Świętokrzyskie 0 0 0 0 0 

Warmińsko-mazurskie 6 0 1 1 4 

Wielkopolskie 11 4 1 2 4 

Zachodniopomorskie 4 2 1 1 0 

Polska 92 29 15 17 31 

Źródło: zestawienie własne na podstawie wyników analizowanych konkursów dotacji.  

 

Niekiedy w przypadku tego samego obszaru funkcjonalnego (lub też obszaru funkcjonalnego o podob-

nym zasięgu i tym samym ośrodku rdzeniowym) realizowano więcej niż jeden projekt. Głównie sytuacja 

taka dotyczyła obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Po cztery projekty zostały zrealizo-

wane na terenie obszarów funkcjonalnych Aglomeracji Poznańskiej (projekty dofinansowane w każdym 

z czterech omawianych konkursów) i konurbacji katowickiej (przy czym jeden dotyczył Górnośląskiego 
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Związku Metropolitalnego, zaś trzy pozostałe partnerstw o niepokrywających się granicach). Trzy pro-

jekty urzeczywistniane były w obszarze funkcjonalnym Trójmiasta (w tym dwa realizowane przez Sto-

warzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny i jeden, którego wnioskodawcą była Gdynia – projekt doty-

czący obszarów funkcjonalnych Doliny Logistycznej i Nadmorskiego Obszaru Usługowego NORDA). 

W przypadku kolejnych jedenastu obszarów funkcjonalnych, na ich terenie realizowano po dwa różne 

projekty. Były to obszary funkcjonalne: sześciu ośrodków wojewódzkich (Warszawy, Bydgoszczy i To-

runia, Szczecina, Rzeszowa, Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry), trzech ośrodków regionalnych 

(Wałbrzycha, Płocka i Tarnowa), jednego ośrodka subregionalnego (Jasła) i jednego ośrodka lokalnego 

(Olkusza). W pozostałych obszarach funkcjonalnych realizowano wyłącznie po jednym projekcie. 

 

 

Rysunek 15. Partnerstwa powstałe w ramach konkursów dotacja na działania wspierające 

rozwój współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników analizowanych konkursów dotacji. 
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Wnioskodawcami (tj. liderami) badanych projektów w zdecydowanej większości były jednostki samo-

rządu terytorialnego – głównie gminy (62 projekty), rzadziej natomiast powiaty (12 projektów). W przy-

padku kolejnych 16 projektów ich wnioskodawcami były partnerstwa o zinstytucjonalizowanej już wcze-

śniej formie współpracy (związki międzygminne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 

i jedna lokalna grupa działania). Patrząc na strukturę wnioskodawców można stwierdzić, że rozpa-

trywane konkursy dotacji, za pośrednictwem dofinansowanych projektów, przyczyniły się nie 

tylko do rozwoju istniejących wcześniej inicjatyw współpracy w obszarach funkcjonalnych, lecz 

zwłaszcza do powstania nowych partnerstw obejmujących miasta i ich obszary funkcjonalne.  

Badane projekty są wyraźnie zróżnicowane ze względu na ich zakres tematyczny. W przypadku zdecy-

dowanej większości dofinansowanych projektów, ich szczegółowy zakres obejmował co najmniej dwa, 

a najczęściej kilka różnych obszarów tematycznych (kilka różnych sfer rozwoju i współpracy). Niekiedy 

w ramach pojedynczych projektów podejmowano nawet dziesięć oraz więcej różnych kierunków współ-

pracy, czego odzwierciedleniem jest silne zróżnicowanie zakresu tematycznego produktów tych projek-

tów (najczęściej różnych dokumentów). Jako przykład służyć może projekt wdrażany na terenie powiatu 

mikołowskiego (Jednolita Strategia Terytorialna…), w efekcie którego, oprócz zintegrowanej strategii 

rozwoju dla obszaru funkcjonalnego, opracowano również dziewięć podstrategii sektorowych, dotyczą-

cych: kształtowania przestrzeni publicznej, zrównoważonego transportu, ochrony środowiska natural-

nego i efektywnego wykorzystania zasobów, lokalnego rynku pracy, rozwiązywania problemów demo-

graficznych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wzmacniania potencjału administracji publicz-

nej, informatyzacji oraz promocji. Kolejnym przykładem projektu o niezwykle szerokim zakresie tema-

tycznym może być ten realizowany przez Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny (INTiS. Inte-

gracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030). W jego 

ramach sporządzono m.in. dziesięć diagnoz sektorowych, odnoszących się do różnych czynników oraz 

uwarunkowań rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego (diagnozy poświęcone m.in. roli małych 

miast oraz obszarów wiejskich w rozwoju obszaru metropolitalnego, uwarunkowaniom demograficznym 

i osadniczym, rozwojowi zasobów ludzkich, jak również przedsiębiorczości i innowacyjności).  

Natomiast z drugiej strony, w przypadku pewnej części projektów, można mówić o wyraźnym spro-

filowaniu ich zakresu tematycznego (tj. ukierunkowaniu wyłącznie na jedną wąską sferę rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego, a co za tym idzie na jeden ściśle określony kierunek współpracy w ramach ob-

szaru funkcjonalnego). Sumarycznie wskazać można 14 tego typu silnie sprofilowanych projektów.  

Wypada odnotować, że sprofilowanie projektów wyłącznie na jeden wąski obszar tematyczny (kierunek 

współpracy) znacznie częściej dotyczyło obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich niż obsza-

rów funkcjonalnych pozostałych kategorii ośrodków miejskich. Na 14 projektów o wyraźnym sprofilowa-

niu tematycznym, aż 10 stanowiły inicjatywy urzeczywistniane w obszarach funkcjonalnych najwięk-

szych polskich miast (tj. konurbacji katowickiej, Krakowa, Poznania, Szczecina, Bydgoszczy oraz Toru-

nia, a także Lublina). Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż w przypadku Aglomeracji Poznańskiej 

(Metropolii Poznań) wszystkie cztery projekty, dofinansowane w ramach rozpatrywanych konkursów 

dotacji, miały wyraźnie sprofilowany charakter (przy czym trzy spośród nich ukierunkowane zostały na 

sferę transportu, a jeden na obszar planowania oraz zagospodarowania przestrzennego). Sprofilowany 
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charakter miały również oba projekty wcielane w życie na terytorium obszaru funkcjonalnego Tarnowa 

(ośrodek regionalny). Zakres tematyczny tych inicjatyw dotyczył odpowiednio gospodarki odpadami 

(projekt pn. Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego), 

a także ochrony przeciwpowodziowej (projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

w zlewni rzeki Biała Tarnowska). W przypadku obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych nie 

realizowano w ogóle projektów o sprofilowanym zakresie tematycznym. Z kolei w przypadku obszarów 

funkcjonalnych ośrodków lokalnych, na wybór tylko jednego kierunku (obszaru) współpracy w ramach 

dofinansowanych projektów zdecydowały się wyłącznie partnerstwa skupione wokół Olkusza i Szadka.  

Zakres tematyczny projektów o wyraźnie sprofilowanym charakterze najczęściej dotyczył sfery trans-

portu (ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju transportu publicznego). Poza wspo-

mnianą wcześniej Aglomeracją Poznańską (3 różne projekty zogniskowane na rozwój transportu, w ra-

mach których opracowano: plan transportowy oraz spójną politykę transportową dla aglomeracji, a także 

master plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej), projekty ukierunkowane wyłącznie na sferę trans-

portu wdrażane były również w przypadku obszarów funkcjonalnych Krakowa, Szczecina, Lublina oraz 

Bydgoszczy i Torunia. Następne dwa projekty o silnie sprofilowanym zakresie współpracy zostały zo-

gniskowane na sferę gospodarki odpadami (obszary funkcjonalne Tarnowa i Szadka), zaś kolejne dwa 

na problematykę ochrony przeciwpowodziowej (obszary funkcjonalne Tarnowa i Olkusza). Pozostałe 

trzy projekty o wyraźnie sprofilowanym charakterze dotyczyły odpowiednio: rozwoju gospodarczego 

(Górnośląski Związek Metropolitalny), planowania przestrzennego (Aglomeracja Poznańska), a także 

zagospodarowania terenów poprzemysłowych (obszar funkcjonalny Mysłowic, Jaworzna i Sosnowca).  

Rozpatrywane projekty są także wyraźnie zróżnicowane pod względem liczby produktów, jakie powstały 

w rezultacie ich realizacji. Zazwyczaj w przypadku badanych projektów sporządzano od kilku do kilku-

nastu, rzadziej kilkudziesięciu, pojedynczych produktów (w zależności od tego, czy w ramach danych 

projektów, poza produktami dla całych obszarów funkcjonalnych, opracowywane były również produkty 

dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz różnego rodzaju dokumentacje projek-

towe i planistyczne). Najwięcej pojedynczych produktów (aż 165) powstało w efekcie programu rozwoju 

Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. W przypadku tego projektu opracowano strategię 

rozwoju i strategię regionalnych inwestycji terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego (jeden wspólny 

dokument), analizy wykonalności dla trzech zintegrowanych projektów (dotyczących: rozwoju transportu 

publicznego, rewitalizacji i ograniczenia niskiej emisji), jak również 161 analiz wykonalności dla poszcze-

gólnych przedsięwzięć wchodzących w zakres projektów zintegrowanych. Z drugiej strony wskazać 

można także projekty, w wyniku których powstawały wyłącznie pojedyncze produkty, jak np. projekt 

Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju, w ramach któ-

rego przygotowano tylko Strategię Rozwoju Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Produkty powstałe w ramach analizowanych projektów są wyraźnie zróżnicowane ze względu na rodzaj 

(charakter), zasięg oddziaływania (skalę przestrzenną, jakiej dotyczą), jak również zakres tematyczny. 

Biorąc pod uwagę pierwszy z wymienionych wyżej wymiarów zróżnicowania (rodzaj), produkty powstałe 
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w ramach analizowanych projektów podzielić można na następujące kategorie: dokumenty diagno-

styczne, dokumenty strategiczne, dokumenty programowe, dokumentacje koncepcyjno-projektowe, do-

kumentacje planistyczne oraz pozostałe produkty (m.in. narzędzia informatyczne, poradniki, itp.).  

Kolejnym wymiarem zróżnicowania produktów (zwłaszcza zaś różnego rodzaju dokumentów), powsta-

łych w rezultacie realizacji rozpatrywanych projektów, jest skala przestrzenna, jakiej dotyczą. Zdecydo-

wana większość badanych produktów, nie licząc dokumentacji projektowych i planistycznych (opraco-

wywanych przede wszystkim dla określonych lokalizacji w poszczególnych gminach), zasięgiem swo-

jego oddziaływania obejmuje całość (lub przeważającą część) obszaru funkcjonalnego, dla którego były 

sporządzane. Niemniej jednak, w przypadku części analizowanych projektów, powstawały również pro-

dukty (tj. dokumenty) dla pojedynczych jednostek samorządu terytorialnego (najczęściej dla gmin, rza-

dziej dla powiatów), wchodzących w skład danych obszarów funkcjonalnych. Z jednej strony były to 

raporty cząstkowe dotyczące określonego zjawiska w poszczególnych gminach, na podstawie których 

sporządzano następnie zbiorczy dokument diagnostyczny (raport syntetyczny) czy też opracowywano 

strategię lub program dla całego obszaru funkcjonalnego. W tym miejscu jako przykład można wskazać 

projekt Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, w ramach którego przeprowadzono m.in. badanie 

kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Produktami z tego badania były 

zarówno raport syntetyczny dla całego obszaru partnerstwa, jak również 14 raportów cząstkowych dla 

poszczególnych miast wchodzących w jego skład. Jednakże należy odnotować, że w ramach badanych 

projektów powstawały także niezależne dokumenty strategiczne oraz programowe dla poszczególnych 

jednostek samorządu terytorialnego. Najczęściej były to lokalne (gminne) programy rewitalizacji oraz 

strategie rozwoju usług publicznych w gminach i ogólne strategie rozwoju gmin. Tworzono także m.in. 

programy opieki nad zabytkami, programy ochrony środowiska i plany gospodarki niskoemisyjnej. 

 

Tabela 18. Szczegółowe obszary tematyczne projektów dofinansowanych w konkursach 

na działania służące rozwojowi i wzmacnianiu współpracy w ramach MOF 

Kierunek współpracy 
Liczba projek-

tów ogółem 

Liczba projektów według kategorii obszarów funkcjonalnych 

ośrodków 
wojewódzkich 

ośrodków 
regionalnych 

ośrodków su-
bregionalnych 

ośrodków 
lokalnych 

Transport (w tym trans-
port publiczny) 

57 18 11 12 16 

Gospodarka komu-
nalna, energetyka, 

ochrona środowiska 
41 9 9 7 16 

Edukacja i rozwój kapi-
tału ludzkiego 

26 5 3 7 11 

Rozwój gospodarczy, 
innowacyjność 

23 6 2 8 7 

Turystyka 17 0 1 4 12 

Kultura 16 4 2 3 7 
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Rewitalizacja i odnowa 
przestrzeni 

15 6 3 4 2 

Planowanie prze-
strzenne 

14 5 1 5 3 

Rynek pracy 14 2 3 4 5 

Ochrona zdrowia 14 4 2 3 5 

Aktywność społeczna 
i kapitał społeczny 

13 1 0 5 7 

Pomoc społeczna 
i przeciwdziałanie pro-
blemom społecznym 

11 2 0 2 7 

Sport i rekreacja 10 3 1 0 6 

telekomunikacja, infor-
matyzacja, e-usługi 

9 4 0 1 4 

Współpraca i rozwój 
partnerstwa 

8 3 1 0 4 

Bezpieczeństwo pu-
bliczne, ochrona prze-

ciwpowodziowa 
7 1 1 1 4 

Promocja i marketing 7 1 1 0 5 

Zmiany demograficzne, 
polityka senioralna 

4 2 0 1 1 

Administracja pu-
bliczna, usługi admini-

stracyjne 
4 1 0 0 3 

Szkolnictwo wyższe 2 2 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy zakresu tematycznego dokumentów programowych i diagnoz 
sektorowych oraz dokumentacji projektowych, opracowanych dla całych miejskich obszarów funkcjonalnych.  

 

W ramach analizowanych konkursów dotacji współpracę podejmowano najczęściej w celu rozwiązywa-

nia wspólnych problemów w sferze transportu, gospodarki komunalnej, energetyki i ochrony środowi-

ska, a w dalszej kolejności edukacji i rozwoju kapitału ludzkiego, rozwoju gospodarczego oraz wsparcia 

przedsiębiorczości, turystyki, kultury, a także rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznej (Tabela 18).  

Począwszy od 2014 roku w Polsce, w ramach realizacji polityki spójności wdrażany jest nowy 

instrument rozwoju terytorialnego, tj. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Instrument ten, 

obejmujący swym zasięgiem miejskie obszary funkcjonalne (wraz z wchodzącymi w ich skład terenami 

wiejskimi), służy realizacji strategii terytorialnych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Głównym 

celem wdrażania tego mechanizmu jest promocja partnerskiego modelu współpracy, a także wspólnego 

podejmowania wyzwań rozwojowych charakterystycznych dla ośrodków miejskich i powiązanych z nimi 

funkcjonalnie gmin otoczenia. Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych służyć ma wykorzy-

staniu wspólnego potencjału rozwojowego oraz wzajemnemu wsparciu samorządów w podejmowaniu 

wysiłków na rzecz wdrażania kompleksowych i efektywnych rozwiązań w zakresie polityki rozwoju. Two-

rzenie partnerstw ma na celu również zwiększenie wpływu na podejmowane decyzje, przez miasta i ich 
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obszary funkcjonalne, w zakresie wykorzystania środków pozyskanych w ramach europejskiej polityki 

spójności. Partnerstwa (związki ZIT) mogą być zawiązywane w formie związków międzygminnych lub 

powiatowych, stowarzyszeń, porozumień międzygminnych oraz spółek, których członkami są jednostki 

samorządu terytorialnego. Podstawą do realizacji wspólnych przedsięwzięć i pozyskiwania nań środków 

europejskich jest strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Umowa Partnerstwa 2015).  

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Umowie Partnerstwa (2015), tj. dokumencie określającym kierunki 

interwencji funduszy europejskich w Polsce w ramach trzech polityk unijnych (polityki spójności, wspól-

nej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa), realizacja instrumentu ZIT jest obligatoryjna w przy-

padku obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Niemniej w niektórych województwach (dol-

nośląskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) realizacja tego instru-

mentu została rozszerzona również na obszary funkcjonalne ośrodków regionalnych i subregionalnych. 

Tym samym obecnie w Polsce funkcjonuje 26 związków ZIT, w skład których wchodzi łącznie 529 gmin 

(Tabela 19). Na obszarach objętych wdrażaniem mechanizmu ZIT zamieszkuje łącznie ponad 18 mln 

mieszkańców kraju. Najszerszy zasięg realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przyjęła na 

terenie województwa śląskiego, gdzie w ramach czterech subregionów (centralny, zachodni, północny 

i południowy), instrumentem tym objęto wszystkie gminy regionu. Przeciętnie w skład jednego związku 

ZIT wchodzi 20 gmin. Niemniej w przypadku poszczególnych partnerstw ich liczba waha się od 2 (Miej-

ski Obszar Funkcjonalny Ełku obejmujący miasto Ełk i otaczającą go gminę wiejską Ełk) do nawet 73 

(Subregion Centralny Województwa Śląskiego). Wyraźnie największym, tak pod względem zajmowanej 

powierzchni, jak i liczby ludności, związkiem ZIT jest Subregion Centralny Województwa Śląskiego.  

 

Tabela 19. Obszary realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce 

L.p. Województwo Obszar ZIT 
Liczba gmin 
tworzących 

ZIT 

Powierzchnia 
[km2] 

Liczba 
ludności 

1 

Dolnośląskie 

Wrocławski Obszar 
Funkcjonalny 

15 2 339,0 904 776 

2 Aglomeracja Jeleniogórska 18 1 514,6 206 824 

3 Aglomeracja Wałbrzyska 22 1 746,9 406 628 

4 Kujawsko-pomorskie 
Bydgosko-Toruński 

Obszar Funkcjonalny 
23 3 743,6 852 939 

5 Lubelskie Lubelski Obszar Funkcjonalny 16 1 582,3 544 120 

6 

Lubuskie 

Miejski Obszar Funkcjonalny 
Zielonej Góry 

5 963,9 185 640 

7 
Miejskie Obszar Funkcjonalny 

Gorzowa Wielkopolskiego 
5 769,9 156 704 
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8 Łódzkie Łódzki Obszar Metropolitalny 28 2 498,9 1 086 993 

9 Małopolskie Krakowski Obszar Funkcjonalny  15 1 275,0 1 042 611 

10 Mazowieckie 
Warszawski Obszar 

Funkcjonalny  
40 2 935,4 2 733 840 

11 Opolskie Aglomeracja Opolska 21 2 369,1 335 290 

12 Podkarpackie 
Rzeszowski Obszar 

Funkcjonalny 
13 1 109,2 353 828 

13 Podlaskie 
Białostocki Obszar 

Funkcjonalny 
10 1 728,2 414 463 

14 Pomorskie 
Obszar Metropolitalny 

Gdańsk – Gdynia – Sopot 
30 3 073,2 1 277 646 

15 

Śląskie 

Subregion Centralny 
Województwa Śląskiego 

73 5 577,5 2 748 423 

16 
Subregion Zachodni 

Województwa Śląskiego 
25 1 352,5 636 246 

17 
Subregion Północny 

Województwa Śląskiego 
31 3 049,6 520 852 

18 
Subregion Południowy 

Województwa Śląskiego 
38 2 353,5 665 328 

19 Świętokrzyskie Kielecki Obszar Funkcjonalny 12 1 341,2 339 285 

20 

Warmińsko-mazurskie 

Miejski Obszar Funkcjonalny 
Olsztyna 

7 1 451,5 232 415 

21 Elbląski Obszar Funkcjonalny 5 734,1 143 815 

22 
Miejski Obszar Funkcjonalny 

Ełku 
2 400,2 71 732 

23 

Wielkopolskie 

Miejski Obszar Funkcjonalny 
Poznania 

22 3 081,7 1 022 844 

24 Aglomeracja Kalisko-Ostrowska 21 2 525,4 357 552 

25 

Zachodniopomorskie 

Szczeciński Obszar 
Metropolitalny 

13 2 794,5 686 365 

26 
Koszalińsko-Kołobrzesko-Biało-

gardzki Obszar Funkcjonalny 
19 3 175,8 297 739 

RAZEM 529 55 486,6 18 224 898 

Źródło: zestawienie własne na podstawie szczegółowych opisów osi priorytetowych regionalnych programów ope-
racyjnych polskich województw oraz strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obszarów funkcjonalnych.  
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W ramach wdrażania mechanizmu ZIT, do końca 2016 roku, w skali całego kraju podpisano umowy na 

realizację 593 projektów, o łącznej wartości 2 914,6 mln PLN (Tabela 20). Najwięcej umów (238) pod-

pisanych zostało w województwie śląskim, gdzie realizacja mechanizmu ZIT cechuje się największym 

zasięgiem oddziaływania. Na tle pozostałych regionów względnie dużo umów na realizację projektów 

w formule ZIT podpisano także w przypadku województwa dolnośląskiego (165), a w dalszej kolejności 

również pomorskiego (75). Z drugiej strony w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim i podkar-

packim, jak dotąd nie została podpisana żadna umowa na realizację tego typu przedsięwzięć. Woje-

wództwie śląskie wyraźnie deklasuje pozostałe regiony także pod względem łącznej wartości zawartych 

umów na projekty urzeczywistniane w granicach związków ZIT (1 089,3 – blisko 40% całości).  

 

Tabela 20. Realizacja mechanizmu ZIT w Polsce (stan na koniec 2016 roku) 

L.p. Województwo Liczba projektów ZIT 
Wartość projektów ZIT 

[mln PLN] 
Wkład UE na projekty 

ZIT [mln PLN] 

1 Dolnośląskie 165 332,4 160,6 

2 Kujawsko-pomorskie 0 0,0 0,0 

3 Lubelskie 0 0,0 0,0 

4 Lubuskie 23 232,9 174,6 

5 Łódzkie 8 105,3 65,3 

6 Małopolskie 7 218,7 150,7 

7 Mazowieckie 20 256,0 183,3 

8 Opolskie 14 135,7 107,6 

9 Podkarpackie 0 0,0 0,0 

10 Podlaskie 7 43,1 33,2 

11 Pomorskie 75 198,4 150,6 

12 Śląskie 238 1 089,3 773,7 

13 Świętokrzyskie 6 3,2 2,7 

14 Warmińsko-mazurskie 3 60,1 42,9 

15 Wielkopolskie 11 168,1 110,4 

16 Zachodniopomorskie 16 71,4 39,8 

RAZEM 593 2 914,6 1 995,3 

Źródło: lista projektów realizowanych z funduszy europejskich w Polsce w latach 2014–2020 
zamieszczona na Portalu Funduszy Europejskich (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl).  

 

Poza politykami i programami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, proces tworzenia oraz 

rozwoju partnerstw terytorialnych w Polsce w minionym okresie programowania wspierany był również 
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w ramach innych programów zagranicznych. W tym miejscu należy zwłaszcza zwrócić uwagę na Szwaj-

carsko-Polski Program Współpracy (Fundusz Szwajcarski). Instrument ten jest bezzwrotną formą 

pomocy zagranicznej przyznanej Polsce przez Szwajcarię w ramach wsparcia dla 10 państw członkow-

skich Unii Europejskiej, które przystąpiły do struktur Wspólnoty w 2004 roku. Zasadniczym celem Szwaj-

carsko-Polskiego Programu Współpracy stało się zmniejszenie różnic społeczno-ekonomicznych dzie-

lących Polskę od wyżej rozwiniętych państw Unii Europejskiej, zaś w skali samego kraju – zmniejszenie 

różnic strukturalnych między ośrodkami miejskimi i regionami słabo rozwiniętymi. W ramach programu 

przewidziano cztery główne obszary wsparcia, a mianowicie: (1) bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie 

reform, (2) środowisko i infrastruktura, (3) sektor prywatny oraz (4) rozwój społeczny i zasobów ludzkich. 

W przypadku pierwszego z wyżej wymienionych obszarów wsparcia, wspierane były przedsięwzięcia 

z zakresu rozwoju regionalnego oraz środków ochrony granic. To w ramach tych działań wspierane było 

tworzenie partnerstw terytorialnych w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć rozwojowych.  

Wytyczne dla obszaru rozwój regionalny zakładały finansowanie programów o wartości od 5 do 10 mln 

franków szwajcarskich, w ramach trzech głównych rodzajów projektów: (1) koncentracja geograficzna, 

(2) rozwój zasobów ludzkich, w szczególności młodzieży i osób z obszarów rolniczych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem nowoczesnych form szkolenia zawodowego i kształcenia 

ustawicznego, (3) rozwój sieci, partnerstw, kapitału społecznego – wsparcie pozarządowych instytucji 

i organizacji zaangażowanych w rozwój rolny. W przypadku pierwszego typu projektów – koncentracja 

geograficzna, wsparcie skierowane zostało do czterech województw – lubelskiego, podkarpackiego, 

świętokrzyskiego oraz małopolskiego. O dofinansowanie mogły się ubiegać programy dotyczące roz-

woju lokalnego, przedsiębiorczości oraz przetwórstwa rolnego, ukierunkowane na tworzenie pozarolni-

czych źródeł dochodów na obszarach wiejskich, poprzez realizację działań z zakresu promocji zatrud-

nienia w małych i średnich firmach wytwórczych, wsparcia ekologicznego przetwórstwa produktów rol-

nych, dotacje dla podmiotów uruchomiających działalność gospodarczą na obszarach wiejskich oraz 

szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania.  

Drugi rodzaj projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, w szczególności młodzieży i osób z obsza-

rów rolniczych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem nowoczesnych form szko-

lenia zawodowego i kształcenia ustawicznego, umożliwiał realizację działań dotyczących doradztwa 

w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, realizację szkoleń i kur-

sów, których celem było podniesienie umiejętności i kwalifikacji związanych z nowym zawodem poza 

rolnictwem (nacisk kładziono na szkolenia dla młodzieży z zakresu przedsiębiorczości), a także działa-

nia z zakresu upowszechniania kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu 

internetu, subsydiowania miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach dla pracowników byłego 

sektora rolnego oraz dofinansowanie wizyt studyjnych, jak również staży i praktyk zawodowych.  

Projekty z zakresu rozwoju sieci, partnerstw, kapitału społecznego – wsparcia pozarządowych instytucji 

i organizacji zaangażowanych w rozwój rolny, obejmowały wsparcie działań informacyjnych, szkolenio-

wych i promocyjnych związanych ze stymulowaniem udziału mieszkańców i organizacji działających na 

obszarach wiejskich w procesie planowania strategii rozwoju, wsparcie inicjatyw partnerów lokalnych 
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w kwestii promowania nowoczesnych form gospodarowania w rolnictwie, a także wsparcie inicjatyw lo-

kalnych i działań na rzecz promocji regionu.  

Program skierowany został do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, porozumień i sto-

warzyszeń, ośrodków doradztwa rolniczego, agencji rynku rolnego, agencji rozwoju regionalnego oraz 

organizacji pozarządowych. Dofinansowanie na łączną kwotę blisko 40 mln CHF uzyskało w sumie 10 

projektów z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego (Tabela 21).  

 

Tabela 21. Partnerstwa wsparte w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy 

L.p. Województwo Nazwa projektu Podmioty realizujące projekt  
Dotacja 

[tys. CHF] 

1 

lubelskie 

Marka lokalna szansą rozwoju 
przedsiębiorczości na Szla-

checkim Szlaku w Wojewódz-
twie Lubelskim 

Beneficjent: Gmina Mełgiew 

Partnerzy: Gmina Gorzków, Gmina 
Piaski, Gmina Rybczewice, Gmina Spi-
czyn, Gmina Wólka, Fundacja Fundusz 

Lokalny im. Jana III Sobieskiego 

5 285,0 

2 
Od wizji do nowoczesnego za-

rządzania podregionem Gotania 

Beneficjent: Miasto Hrubieszów 

Partnerzy: Gmina Dołhobyczów, 
Gmina Hrubieszów, Gmina Mircze, 

Gmina Trzeszczany, Gmina Uchanie, 
Gmina Werbkowice, Gmina Tyszowce, 
Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Ko-
marów-Osada, Fundacja Rozwoju Lu-

belszczyzny 

4 138,0 

3 

EUROszansa dla Lubelszczy-
zny – budowanie konsensusu 
społecznego na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju subregionu 
w krajobrazie kulturowym trój-

kąta turystycznego: Nałęczów – 
Puławy – Kazimierz Dolny 

Beneficjent: Powiat Puławski 

Partnerzy: Lokalna Grupa Działania 
„Zielony Pierścień”, Lubelski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, 

Lubelski Ośrodek Samopomoc 

4 000,0 

4 

małopolskie 

Dolina Karpia – szansa na przy-
szłość. Partnerski Program Ak-
tywizacji Społeczno-Gospodar-
czej i Promocji Przedsiębiorczo-
ści realizowany poprzez zasto-
sowanie komplementarnych in-
strumentów pobudzających re-
gionalny rynek pracy, wzmoc-
nienie podmiotów gospodar-
czych w celu poprawy jakości 
życia na obszarach wiejskich 

Beneficjent: Gmina Zator 

Partnerzy: Gmina Osiek, Gmina Prze-
ciszów, Gmina Polanka Wielka, Gmina 

Brzeźnica, Powiatowy Urząd Pracy 
w Wadowicach, Powiatowy Urząd 

Pracy w Oświęcimiu 

3 623,3 

5 
Lokalne inicjatywy na rzecz roz-
woju regionalnego powiatu gor-

lickiego i nowosądeckiego 

Beneficjent: Małopolska Agencja Roz-
woju Regionalnego S.A. 

Partnerzy: Małopolska Organizacja Tu-
rystyczna, Powiat Gorlicki, Powiat No-

wosądecki 

6 753,8 
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6 

Produkt Lokalny Małopolska – 
rozwój lokalnej przedsiębiorczo-

ści i przetwórstwa rolnego 
w oparciu o partnerska inicja-
tywę edukacji ekonomicznej 

mieszkańców oraz regionalny 
system marketingu produktów 

z Małopolski 

Beneficjent: Fundacja Partnerstwo 
dla Środowiska 

Partnerzy: Stowarzyszenie Gościniec 4 
Żywiołów, Stowarzyszenie Korona Pół-
nocnego Krakowa, Stowarzyszenie Na 

Śliwkowym Szlaku, Stowarzyszenie 
Zielony Pierścienia Tarnowa, Stowarzy-
szenie Dunajec-Biała, Stowarzyszenie 
Dolina Raby, Stowarzyszenie Blisko 

Krakowa, Pogórzańskie Stowarzysze-
nie Rozwoju, Tatrzańska Agencja Roz-
woju, Promocji i Kultury, Powiat Lima-
nowski, Powiat Nowosądecki, Małopol-
ska Organizacja Turystyczna, Małopol-
ska Izba Rolnicza, Małopolskie Stowa-
rzyszenie Rolników Ekologicznych „Na-

tura” 

3 576,6 

7 

podkarpackie 

Alpy Karpatom – Program na 
rzecz uwolnienia potencjału 
ekonomicznego górskich ob-
szarów Podkarpacia poprzez 
transfer praktyk szwajcarskich 

Beneficjenci: Fundacja Karpacka – 
Polska 

Partnerzy: Podkarpacka Izba Gospo-
darcza w Krośnie, Regionalna Izba Go-

spodarcza w Sanoku, Bieszczadzka 
Agencja Rozwoju Regionalnego, Biesz-
czadzkie Forum Europejskie w Lesku 

4 818,4 

8 
Wieloaspektowy Program Roz-
woju „Sami Sobie” w mikrore-

gionie „Dolina Strugu” 

Beneficjent: Regionalne Towarzystwo 
Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” 

Partnerzy: Towarzystwo Przeciwdzia-
łania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina”, 
Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna 

w Tyczynie 

3 564,3 

9 
Alpejsko-Karpacki Most 

Współpracy 

Beneficjent: Stowarzyszenie Eurore-
gion Karpacki Polska 

Partnerzy: Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro 

Carpathia” 

5 217,9 

10 świętokrzyskie 
Góry Świętokrzyskie naszą 

przyszłością 

Beneficjent: Ośrodek Promowania 
i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 

Partnerzy: Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego 

6 722,2 

Źródło: portal informacyjny Ministerstwa Rozwoju poświęcony Szwajcarsko-Polskiemu 
Programowi Współpracy (https://www.programszwajcarski.gov.pl).  

 

Działania ukierunkowane na tworzenie i rozwój partnerstw terytorialnych w Polsce podejmowane są nie 

tylko przez podmioty publiczne (tj. administrację rządową i samorządy województw, ale również przez 

organizacje pozarządowe. W sposób szczególny wypada w tym miejscu zwrócić uwagę na działalność 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a zwłaszcza jej program pn. Lokalne Partnerstwa PAFW, 

realizowany począwszy od 2008 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Głównym celem 

tego programu jest „inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami 
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zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności” (http://www.lokalnepart-

nerstwa.org.pl). W ramach programu wspierane jest zawiązywanie partnerstw składających się z samo-

rządów, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych oraz lokalnych mediów, realizujących 

projekty o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności (działania o charakterze dobra wspólnego)10.  

 
Tabela 22. Realizacja Programu Lokalne Partnerstwa PAFW w Polsce 

Edycja programu Lokalne 
Partnerstwa PAFW 

Liczba zawiązanych 
partnerstw 

Liczba partnerów 
wchodzących w skład 

zawiązanych partnerstw 

Liczba gmin objętych 
programem Lokalne 
Partnerstwa PAFW 

Edycja 1 8 175 16 

Edycja 2 7 72 14 

Edycja 3 7 137 19 

Edycja 4 8 88 24 

Edycja 5 8 bd 12 

Źródło: informacje zamieszone na stronie internetowej programu (http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl). 

 

W ciągu pięciu edycji programu w skali całej Polski zawiązanych zostało w sumie 38 partnerstw, obej-

mujących swym zasięgiem łącznie 85 gmin (Tabela 22). Partnerstwa te funkcjonują niemalże we wszyst-

kich regionach kraju, z wyłączeniem jedynie województwa kujawsko-pomorskiego.  

 

  

                                                           
10 Źródło: informacje zamieszczone na stronie internetowej programu (http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl).  
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Partnerstwa terytorialne w województwie małopolskim 

 

Najbardziej powszechnym typem partnerstw terytorialnych (w tym partnerstw miejsko-wiejskich) 

w województwie małopolskim, podobnie jak w całym kraju, są Lokalne Grupy Działania (LGD). 

Wypada w tym miejscu odnotować, że Małopolska w każdym z kolejnym okresów wdrażania programu 

LEADER w Polsce (tj. w latach 2004–2006, 2007–2013, 2014–2020) była i w dalszym ciągu pozostaje 

regionem o największej liczbie utworzonych LGD. W pierwszym okresie po przystąpieniu do Unii Euro-

pejskiej w województwie małopolskim powstało 16 LGD (partnerstwa wybrane do realizacji strategii roz-

woju w ramach II schematu Pilotażowego Programu LEADER+) (Rysunek 16).  

 

 

Rysunek 16. LGD w województwie małopolskim w okresie programowania 2004–2006 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na portalu internetowym 
Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (http://www.fapa.com.pl). 



82 

 

Warto zwrócić uwagę, że partnerstwa te zawiązano przede wszystkim na rolniczych obszarach północ-

nej i wschodniej części województwa, a także w południowej części regionu wyróżniającej się wysokimi 

walorami turystycznymi. W kolejnym okresie programowania (2007–2013) realizacja programu LEA-

DER w województwie małopolskim, podobnie jak w całej Polsce, stała się zjawiskiem o powszechnym 

charakterze. Wtedy na terenie Małopolski utworzono 39 LGD, w skład których weszły niemalże wszyst-

kie uprawnione gminy (z pominięciem tylko gminy Wieprz z powiatu wadowickiego) (Rysunek 17).  

 

 

Rysunek 17. LGD w województwie małopolskim w okresie programowania 2007–2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na portalu internetowym 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (http://ksow.pl). 

 

W okresie programowania obejmującym lata 2007–2013, Lokalne Grupy Działania funkcjonujące w Ma-

łopolsce, podobnie jak tego typu partnerstwa w innych regionach kraju, koncentrowały swoją aktywność 

przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć związanych z rozwojem turystyki wiejskiej oraz zachowa-

niem i ochroną materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego (Tabela 23). Tego typu projekty 
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urzeczywistniały niemalże wszystkie małopolskie LGD. Równocześnie należy zauważyć, że na tle part-

nerstw trójsektorowych w Polsce, LGD funkcjonujące w województwie małopolskim cechowały się nieco 

większą aktywnością w zakresie przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę stanu infrastruktury wiej-

skiej. Wśród pozostałych powszechnie wybieranych kierunków działań, jakie przewidziano do realizacji 

w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju małopolskich LGD, należy wymienić rozwój przedsiębiorczości 

oraz promocję lokalnych produktów. Z drugiej strony relatywnie najrzadziej wybieranymi obszarami te-

matycznymi działań były wsparcie nowych technologii oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.  

 
Tabela 23. Obszary tematyczne LSR małopolskich LGD na tle Polski 

L.p. Zakres tematyczny przedsięwzięć 

Woj. małopolskie Polska 

liczba LGD % ogółu liczba LGD % ogółu 

1 Agroturystyka i turystyka wiejska 37 94,9 318 94,9 

2 Ochrona dziedzictwa kulturowego 36 92,3 313 93,4 

3 Poprawa infrastruktury wiejskiej 36 92,3 290 86,6 

4 Rozwój przedsiębiorczości 34 87,2 299 89,3 

5 Promocja produktu lokalnego 32 82,1 273 81,5 

6 Wykorzystanie zasobów naturalnych 27 69,2 252 75,2 

7 Ekologia i ochrona środowiska 26 66,7 201 60,0 

8 Ochrona dziedzictwa kulinarnego 23 59,0 179 53,4 

9 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 18 46,2 141 42,1 

10 Wsparcie nowych technologii 14 35,9 119 35,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na portalu internetowym 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (http://ksow.pl). 

 

Obok Lokalnych Grup Działania, w okresie programowania obejmującym lata 2007–2013 (2015), w wo-

jewództwie małopolskim utworzone zostały również dwie Lokalne Grupy Rybackie, tj. LGR Dolina Kar-

pia oraz LGR Dorzecze Soły i Wieprzówki (Tabela 24). Obie grupy rybackie funkcjonujące w wojewódz-

twie małopolskim w minionym okresie programowania funduszy europejskich w Polsce miały charakter 

partnerstw miejsko-wiejskich (w granicach obszarów ich działania znalazły się zarówno gminy wiejskie, 

jak i miejsko-wiejskie). Równocześnie oba omawiane partnerstwa cechowały się podobieństwem przy-

jętych celów rozwojowych. Podejmowane przez siebie działania skoncentrowały przede wszystkim na 

kwestiach rozwoju gospodarczego opierającego się na wykorzystaniu lokalnych zasobów, jak również 

zachowania i ochrony posiadanych walorów przyrodniczo-krajobrazowych i historyczno-kulturowych.  
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Tabela 24. Lokalne Grupy Rybackie w województwie małopolskim w latach 2007–2013 

Charakterystyka LGR Dolina Karpia LGR Dorzecze Soły i Wieprzówki 

Gminy wchodzące 
w skład LGR 

7 gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, 
Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator 

5 gmin: Kęty, Brzeszcze, Oświęcim, Wieprz, 
Porąbka (województwo śląskie) 

Powierzchnia [km2] 309,6 335,4 

Liczba ludności (2015) 56 874 101 592 

Liczba członków LGR 
132 (w tym: sektor publiczny – 10, sektor 
gospodarczy – 28, sektor społeczny – 94) 

74 (w tym: sektor publiczny – 9, sektor 
gospodarczy – 19, sektor społeczny – 46) 

Cele ogólne i szczegó-
łowe Lokalnej Strategii 
Rozwoju Obszarów Ry-

backich 

1. Rozwój gospodarczy i związanego 
z nim rynku pracy w oparciu o lokalne 

zasoby (1.1. Rozwój turystyki, szczególnie 
ekoturystyki i turystyki wędkarskiej; 

1.2. Rozwój produktów lokalnych, szczegól-
nie produktów rybactwa i rynku zbytu ryb; 
1.3. Rozwój przedsiębiorstw, szczególnie 

z miejscami pracy dla osób z sektora rybac-
twa i kobiet). 

2. Zachowanie walorów przyrodniczo- 
krajobrazowych i kulturowo-historycz-

nych (2.1. Zachowanie walorów przyrodni-
czo-krajobrazowych, 2.2. Zachowanie dzie-

dzictwa kulturowego i historycznego, 
w tym tradycji rybactwa). 

1. Poprawa warunków życia, w tym 
wzrost dochodów, szczególnie dla osób 
z sektora rybactwa (1.1. Rozwój rynków 
zbytu i promocji ryb, 1.2. Rozwój turystyki, 
szczególnie związanej ze zbiornikami wod-
nymi i ekoturystyki, 1.3. Rozwój usług dla 

ludności poprzez rozwój przedsiębiorczości, 
szczególnie wśród osób z sektora 

rybactwa). 

2. Zachowanie walorów przyrodniczo-kra-
jobrazowych i kulturowo-historycznych, 
w tym tradycji rybactwa (2.1. Zachowanie 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 
2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowo- 
historycznego, w tym tradycji rybactwa). 

Źródło: zestawienie własne na podstawie informacji zamieszczonych w Lokalnych Strategiach 
Rozwoju Obszarów Rybackich LGR Dolina Karpia i LGR Dorzecze Soły i Wieprzówki 

 

W związku ze zmianami dotyczącymi kryteriów zawiązywania partnerstw trójsektorowych oraz wyłączeń 

niektórych typów obszarów z możliwości realizacji LSR, jakie wprowadzone zostały w obecnym okresie 

programowania (tj. brak możliwości tworzenia LGD obejmujących wyłącznie jedną gminę, zwiększenie 

minimalnej liczby mieszkańców LGD z 10 tys. do 30 tys. osób, możliwość włączenia do LGD wszystkich 

miast liczących do 20 tys. mieszkańców), na mapie małopolskich LGD nastąpiły pewne przekształcenia 

w stosunku do poprzedniej perspektywy wdrażania programu LEADER (Rysunek 18). Były to zmiany 

trojakiego rodzaju. Po pierwsze do istniejących struktur partnerstw terytorialnych dołączyły gminy, które 

nie uczestniczyły wcześniej w realizacji programu, tj. gmina wiejska Wieprz (weszła w skład LGD Dolina 

Soły) oraz sześć gmin miejskich liczących od 5 do 20 tys. mieszkańców (Bukowno, Sucha Beskidzka, 

Jordanów, Limanowa, Mszana Dolna i Grybów). Drugi rodzaj zmian obejmował połączenie (konsolidację 

obszarów) partnerstw trójsektorowych w celu spełnienia wymogów dotyczących minimalnej liczby lud-

ności (30 tys. osób) i braku możliwości funkcjonowania LGD złożonych tylko z jednej gminy. Tym samym 

zmiany te przejawiały się przede wszystkim przez dołączenie partnerstw obejmujących wcześniej jedną 

gminę do innych LGD (np. przyłączenie LGD Zdrój oraz LGD dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz do 

Stowarzyszenia LGD nad Białą Przemszą czy też połącznie LGD Wielicka Wieś i LGD Wspólnota Kró-

lewskiej Puszczy, w rezultacie którego utworzono Stowarzyszenie LGD Powiatu Wielickiego). Ponadto 
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do konsolidacji doszło również w przypadku partnerstw, których dotychczasowa liczba ludności nie po-

zwalała im na dalsze funkcjonowanie w nowych warunkach formalnych wdrażania podejścia LEADER 

(np. włączenie Stowarzyszenia Rozwoju Orawy do Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby). Wreszcie 

ostatnim rodzajem przekształceń są zmiany przynależności poszczególnych gmin do LGD, niewynika-

jące z konieczności sprostania formalnym kryteriom zawiązywania tych partnerstw w obecnym okresie 

programowania. Niemniej warto podkreślić, że tego typu zmiany miały charakter wyłącznie jednostkowy 

i nastąpiły jedynie w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest dołączenie gminy Lasowa, wchodzącej 

wcześniej w skład Stowarzyszenia na Śliwkowym Szlaku, do LGD Przyjazna Ziemia Limanowska. Drugi 

przypadek dotyczy natomiast dwóch podkrakowskich gmin (Zabierzów i Liszki), które odłączyły się od 

Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, przyłączając się jednocześnie do LGD Blisko Krakowa.  

 

 

Rysunek 18. Zmiany w funkcjonowaniu małopolskich LGD na przełomie dwóch 

kolejnych okresów wdrażania programu LEADER (2007–2013 i 2014–2020) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na portalu internetowym 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (http://ksow.pl). 
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Biorąc pod uwagę charakter zmian, jakie zaszły w funkcjonowaniu LGD w województwie mało-

polskim na przełomie dwóch kolejnych okresów wdrażania podejścia LEADER w Polsce, należy 

stwierdzić, że tego rodzaju partnerstwa terytorialne charakteryzują się bardzo wysokim stop-

niem trwałości, a co za tym idzie podejmowana w ich ramach współpraca międzygminna i mię-

dzysektorowa stanowić może godny naśladowania przykład dla innych inicjatyw partnerskich.  

W rezultacie omówionych powyżej zmian, w obecnym okresie programowania, na terenie województwa 

małopolskiego istnieją 32 Lokalne Grupy Działania, w skład których weszły wszystkie gminy uprawnione 

do objęcia ich obszaru procesem wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju. Jednocześnie warto odno-

tować, że niemalże wszystkie małopolskie LGD, nie licząc jedynie Stowarzyszenia Korona Północnego 

Krakowa, Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale, mają cha-

rakter partnerstw miejsko-wiejskich (tj. łączą gminy wiejskie oraz gminy miejskie i/lub miejsko-wiejskie).  

Lokalne Grupy Działania funkcjonujące w województwie małopolskim, podobnie jak w przypadku całego 

kraju, są wyraźnie zróżnicowane pod względem liczby tworzących je gmin (Rysunek 19), zajmowanej 

powierzchni, jak również liczby ludności zamieszkującej ich terytorium (Tabela 25). Jednocześnie na-

leży odnotować, że na tle Polski, małopolskie LGD charakteryzują się wyraźnie mniejszą średnią liczbą 

gmin wchodzących w ich skład (5), a także mniejszą przeciętną powierzchnią (445,1 km2) i liczbą miesz-

kańców (64 6 tys. osób) (Tabela 16). Największe, pod względem liczby współpracujących samorządów, 

partnerstwa trójsektorowe w województwie małopolskim skupiają po 9 gmin (Stowarzyszenie LGD Przy-

jazna Ziemia Limanowska, Stowarzyszenie LGD Beskid Gorlicki, Stowarzyszenie LGD Podbabiogórze). 

Na przeciwległym biegunie znajdują się dwa partnerstwa obejmujące obszar tylko dwóch gmin. Są to: 

Stowarzyszenie LGD Wadoviana (Wadowice i Andrychów) oraz Stowarzyszenie LGD Między Dalinem 

i Gościbią (Myślenice i Sułkowice). Terytorium żadnej z małopolskich LGD nie przekracza 1,0 tys. km2. 

Największe powierzchniowo partnerstwa, tj. Stowarzyszenie LGD Beskid Gorlicki i Stowarzyszenie LGD 

Przyjazna Ziemia Limanowska, zajmują obszar o powierzchni odpowiednio 943,8 km2 oraz 940,0 km2. 

Najmniejszą terytorialnie LGD w województwie małopolskim jest Stowarzyszenie Gościniec 4 Żywiołów 

(198,9 km2), będące partnerstwem czterech gmin z powiatu wadowickiego (tj. Kalwaria Zebrzydowska, 

Lanckorona, Stryszów oraz Mucharz). Jedynie w przypadku 9 małopolskich partnerstw trójsektorowych 

liczba ich mieszkańców kształtuje się powyżej średniej dla wszystkich LGD w Polsce (69,2 tys. osób). 

Spośród LGD funkcjonujących w województwie małopolskim największą liczbą mieszkańców wyróżnia 

się Stowarzyszenie Blisko Krakowa (121,5 tys. osób), które obejmuje swoim zasięgiem obszar sześciu 

podkrakowskich gmin (Skawina, Mogilany, Liszki, Czernichów, Świątniki Górne, Zabierzów). Na drugim 

miejscu plasuje się Stowarzyszenie LGD Nad Białą Przemszą (109,8 tys. osób), położone w północno-

zachodniej części regionu. Na tle pozostałych partnerstw relatywnie dużą liczbą ludności (powyżej 80,0 

tys. osób) odznaczają się ponadto: Stowarzyszenie LGD Dolina Soły, Stowarzyszenie LGD Przyjazna 

Ziemia Limanowska, Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, Stowarzyszenie LGD Podbabiogórze 

oraz Stowarzyszenie LGD Beskid Gorlicki. Najmniejszą pod względem ludnościowym LGD w Małopol-

sce jest Stowarzyszenie LGD Gorce-Pieniny (30,1 tys. osób), zawiązane przez cztery gminy położone 

w powiecie nowotarskim (Czorsztyn, Szczawnica, Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem).  
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Tabela 25. Lokalne Grupy Działania w województwie małopolskim w latach 2014–2020 

L.p. Nazwa LGD 
Liczba gmin 
tworzących 

LGD 

Obszar 
LGD 
[km2] 

Liczba lud-
ności LGD 

1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” 3 298,6 52 030 

2 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny 4 348,0 30 115 

3 Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” 5 302,0 68 882 

4 Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska 3 271,0 32 386 

5 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” 2 203,0 60 855 

6 Stow. na rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego ProKoPaRa 4 294,4 32 721 

7 Podhalańska Lokalna Grupa Działania 5 527,2 59 930 

8 Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego 6 623,0 57 381 

9 Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” 7 721,0 74 735 

10 Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 5 292,0 63 155 

11 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” 7 732,0 109 841 

12 Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju 5 440,0 53 505 

13 Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” 4 374,0 69 059 

14 Stow. Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” 9 940,0 96 159 

15 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby 6 382,7 59 223 

16 Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa 7 676,0 49 966 

17 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” 9 943,8 80 786 

18 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego 3 248,0 70 079 

19 Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 4 387,8 48 932 

20 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze" 9 686,0 84 111 

21 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 3 466,0 45 710 

22 Blisko Krakowa 6 400,0 121 533 

23 LGD „Korona Sądecka” 4 348,0 67 639 

24 Stowarzyszenie Dolina Karpia 7 310,0 56 501 

25 Zielony Pierścień Tarnowa 6 500,6 87 434 

26 „Gościniec 4 Żywiołów” 4 198,9 36 872 

27 Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 5 469,0 60 322 

28 Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” 7 508,0 63 349 

29 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” 5 299,0 99 020 

30 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Turystyczna Podkowa” 7 459,0 66 308 

31 Stow. Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” 2 213,8 57 683 

32 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” 5 380,0 49 469 

RAZEM 168 14 242,8 20 65 691 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na portalu internetowym 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (http://ksow.pl). 
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Rysunek 19. LGD w województwie małopolskim w okresie programowania 2014–2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na portalu internetowym 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (http://ksow.pl). 

 

Kolejnym rodzajem partnerstw terytorialnych funkcjonujących w województwie małopolskim są 

związki międzygminne. Zakres ich działalności regulowany jest przepisami Ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym. Z zapisów ustawy wynika, że gminy mogą podejmować tego rodzaju 

formę współpracy w celu realizacji zadań publicznych. Spectrum tej współpracy jest szerokie, ponieważ 

może ona dotyczyć zarówno udzielania pomocy finansowej, jak i podejmowania wysiłków w celu prze-

ciwdziałania problemom, których zasięg przekracza granice administracyjne poszczególnych jednostek. 

Podejście holistyczne, o którym mowa, pozwala na efektywne pokonywanie wspólnych barier rozwojo-

wych (Jacuniak-Suda i in. 2014). Należy podkreślić również, że współpraca międzygminna stanowi je-

den z głównych czynników endogennych wpływających pozytywnie na rozwój lokalny (Gorzelak 2000). 

Szczególnym rodzajem powiązań między jednostkami samorządowymi są partnerstwa miejsko-wiej-

skie. Na gruncie europejskim idea tworzenia tych partnerstw jest obecna od lat 90. XX wieku. Wówczas 
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powstały dokument – Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego (EPRP), podkreślił znaczenie 

potrzeby rozwoju policentrycznych układów przestrzennych z udziałem wzmocnienia współpracy po-

między obszarami zurbanizowanymi i wiejskimi. (Jacuniak-Suda i in. 2014). Z kolei Agenda Terytorialna 

2020 wskazała, iż: „należy honorować wzajemną współzależność miast i obszarów wiejskich poprzez 

zintegrowane zarządzanie i planowanie oparte na szerokim partnerstwie” (Agenda… 2011, s. 6). 

Budowanie relacji między nimi stanowi odpowiedź na pojawiające się wyzwania o szerszym kontekście 

przestrzennym, jak np. suburbanizacja i zanieczyszczenie środowiska. Z drugiej strony zawiązanie tego 

typu współpracy jest efektem naturalnie kształtujących się powiązań między miastami a terenami wiej-

skimi. Relacje te obejmują m.in. dojazdy do pracy, dostępność do usług różnego rzędu, możliwość kon-

sumpcji i tworzenia zaplecza żywnościowego i środowiskowego (Jacuniak-Suda i in. 2014, Baranowski 

2002). Dostrzegając mnogość zależności funkcjonalnych można stwierdzić, iż „obszary metropolitalne 

mają charakter miejsko-wiejski” (Huculak i in. 2014, s. 119). Obszary wiejskie odgrywają ważną rolę 

w rozwiązywaniu problemów na terenach zurbanizowanych (Jacuniak-Suda i in. 2014). Zatem cele two-

rzenia partnerstw miejsko-wiejskich można skoncentrować na wykorzystaniu ich wspólnego potencjału, 

co pozwoli w przyszłości wzmocnić ich współpracę, na rzecz wspierania rozwoju (Dej i in. 2014). 

 

 

Rysunek 20. Gminy należące do związków międzygminnych w województwie małopolskim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykazu związków międzygminnych 
prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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W województwie małopolskim istnieją łącznie 22 związki międzygminne, w skład których wchodzi łącz-

nie 79 gmin (Rysunek 20). Niektóre z gmin współpracują w ramach więcej niż jednego związku mię-

dzygminnego. Warto podkreślić, że większość małopolskich gmin (68 samorządów) należy do związków 

o charakterze partnerstw miejsko-wiejskich Gminy te położone są przede wszystkim przy granicach 

województwa – w jego północnej, północno-zachodniej oraz południowo-wschodniej części.  

Pozostałe partnerstwa (bez udziału miast) tworzone są pomiędzy 14 gminami (Tabela 26). Spośród nich 

występują trzy przypadki gmin, które współpracują również w ramach partnerstw miejsko-wiejskich. Są 

to Raba Wyżna, Lipnica Murowana i Szczurowa – gmina ta jest członkiem trzech związków, tj. Związku 

Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą w Woli Rzędzińskiej, Związku Gmin 

Dolnego Dorzecza Rzeki Raby z siedzibą w Gdowie oraz Związku Międzygminnego „Nida 2000” z sie-

dzibą w Starym Korczynie. Działalność partnerstw jest skupiona wokół ochrony zasobów wodnych, usu-

wania ścieków, składowania odpadów, a także rozwoju turystyki oraz wspieraniem inicjatyw proekolo-

gicznych – również edukacji w tym zakresie. Ochrona zasobów wodnych dotyczy np. zapewnienia czy-

stości dorzeczy rzeki Raby, zaopatrzenia mieszkańców w wodę – np. w ramach Związku Gmin Bolesław 

i Mędrzechów oraz eksploatacji lub budowy zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych. Gospodarka odpa-

dami wraz z ich utylizacją, stanowi również wyzwanie dla Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby 

i Związku Gmin Wód Granicznych Rzeki Czarna Orawa z siedzibą w Jabłonce. Ostatnie z wyżej wymie-

nionych partnerstw jako cel wyznaczyło także poprawę jakości powietrza oraz rozwój turystyki. 

 
Tabela 26. Związki międzygminne w Małopolsce inne niż partnerstwa miejsko-wiejskie 

L.p

. 
Nazwa związku Członkowie 
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1 
Związek Gmin Dolnego Dorzecza 
Rzeki Raby z siedzibą w Gdowie 

Biskupice, Drwinia, Lipnica Muro-
wana, Łapanów, Raciechowice, 
Trzciana, Szczurowa, Żegocina 

+ + + – – 

2 
Związek Gmin Bolesław i Mędrzechów 

z siedzibą w Mędrzechowie 
Bolesław, Mędrzechów + + – – – 

3 
Związek Gmin Wód Granicznych Rzeki 
Czarna Orawa z siedzibą w Jabłonce 

Czarny Dunajec, Jabłonka, Lipnica 
Wielka, Raba Wyżna 

– + + + + 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykazu związków międzygminnych 
prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Wśród ogólnej liczby związków międzygminnych w województwie małopolskim, 19 są to partnerstwa 

miejsko-wiejskie (Rysunek 21). Istnieje sześć przypadków, w których gminy są członkami więcej niż 

jednego związku miejsko-wiejskiego. Przykładem tego są dwa bliźniacze partnerstwa, do których należą 

miasto i gmina: Chrzanów, Libiąż i Trzebinia. Tworzą one Związek Międzygminny „Gospodarka Komu-
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nalna” i Związek Międzygminny „Komunikacja Międzygminna”, których siedziba znajduje się w Chrza-

nowie. Z kolegi gmina Biecz i Sękowa funkcjonują w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z siedzibą 

w Gorlicach i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle (współpraca z gminami z województwa 

podkarpackiego). Kolejnym takim przykładem jest Słaboszów wchodzący w skład Związku Międzygmin-

nego Do Spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska z siedzibą w Proszowi-

cach oraz Związku Międzygminnego „Nidzica” z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej (woj. świętokrzyskie).  

 

 

Rysunek 21. Miejsko-wiejskie związki międzygminne w województwie małopolskim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykazu związków międzygminnych 
prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Działalność partnerstw miejsko-wiejskich jest w większym stopniu zróżnicowana niż pozostałych związ-

ków międzygminnych w województwie. Głównym obszarem działalności niektórych związków jest go-

spodarka wodno-ściekowa. W przypadku Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanali-

zacji z siedzibą w Brzesku oraz Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Dąbro-

wie Tarnowskiej zadania są zbieżne i dotyczą m.in. eksploatacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i kanalizację, odprowadzania i oczyszczanie ścieków, a także dostarczania wody do zrzeszo-

nych gmin. Niektóre z tych kwestii obecne są również w celach statutowych m.in. Związku Międzygmin-

nego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Chrzanowie, Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator 

i Babice ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów z siedzibą w Zatorze. Podobne przedsięwzięcia 

zakładają: Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa z siedzibą w Mszanie Dolnej oraz Związek 
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Gmin Zlewni Rzeki Biała z siedzibą w Gromniku. Następnie, problemy z zakresu gospodarki odpadami 

starają się rozwiązać m.in. Związek Międzygminny do spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich 

i Ochrony Środowiska z siedzibą w Proszowicach, Związek Komunalny Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. 

Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów z siedzibą w Zatorze oraz Związek Gmin Dorzecza Górnej 

Raby i Krakowa z siedzibą w Mszanie Dolnej. Wdrażanie systemu dla gospodarki odpadami stanowi 

także zadanie Związku Gmin Zlewni Rzeki Biała z siedzibą w Gromniku oraz Związku Gmin Dorzecza 

Górnej Skawy – Świnna Poręba z siedzibą w Suchej Beskidzkiej oraz Związku Gmin Dorzecza Wideł 

Rzek Dunajec i Poprad z siedzibą w Rytrze (Wykaz… 2016). Z kolei budowę wodociągu regionalnego 

jako cel wyznaczył sobie Związek Międzygminny „Nida 2000” z siedzibą w Starym Korczynie (w tym 

przypadku współpraca została zawiązana pomiędzy gminami z województw małopolskiego i świętokrzy-

skiego). W ramach tego partnerstwa zakłada się również m.in. opracowanie dokumentacji technicznej 

z zakresu infrastruktury komunalnej oraz reelektryfikację gmin (Wykaz… 2016). Z kolei Związek Gmin 

Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle, który poza budową zbiornika retencyjnego, w swoich celach wy-

mienia również: rozwój energii odnawialnej, edukację ekologiczną, rozwój społeczeństwa informacyj-

nego oraz przeciwdziałanie bezrobociu (Wykaz… 2016). Wykorzystywanie alternatywnych źródeł ener-

gii stanowi także jeden z celów Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego z siedzibą w Gródku n/Dunajcem. 

Kolejna grupa zadań dotyczy kwestii transportu. Stanowi on główny przedmiot działalności Związku 

Międzygminnego „Komunikacja Międzygminna” z siedzibą w Chrzanowie oraz Związku Komunalnego 

Gmin „Komunikacja Międzygminna” z siedzibą w Olkuszu. Oprócz tego, rozwiązań z zakresu transportu 

poszukują także Związek Międzygminny Do Spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony 

Środowiska z siedzibą w Proszowicach, choć w tym przypadku występują również inne zadania z za-

kresu infrastruktury technicznej – szczególnie gazowej oraz gospodarki odpadami i ochrony środowiska. 

Znaczenie tam mają także przedsięwzięcia społeczne, takie jak: walka z bezrobociem i rozwój oświaty. 

Wyróżniającym się profilem działalności odznaczają się zarówno Związek Gmin Ziemi Gorlickiej z sie-

dzibą w Gorlicach, jak i Związek Gmin Krynicko-Popradzkich z siedzibą w Muszynie. Pierwszy z nich 

swoje działania kieruje w stronę termoizolacji obiektów użyteczności publicznej, wprowadzania rozwią-

zań wykorzystujących energetykę niekonwencjonalną i ogólnie pojętych działaniach na rzecz ochrony 

środowiska. Z kolei drugie partnerstwo zorientowane jest na rozwój turystyki i promocję regionu, która 

ma bazować na lokalnych zasobach naturalnych oraz kultywowaniu tradycji, zgodnie z założeniami 

Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego Perły Doliny Popradu. 

Zgodnie z koncepcją rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich, zawiązywanie partnerstw miejsko-

wiejskich może wpłynąć pozytywnie zarówno na zwiększenie zakresu funkcji, które pełnią wsie, jak i na 

zmniejszeniu dysproporcji w rozwoju wsi i obszarów zurbanizowanych (Bański 2014, Jezierska-Thöle 

2013). Zgodnie z ideą tworzenia partnerstw wiejsko-miejskich, związki te mogą wspomóc procesy spo-

łeczno-ekonomiczne, także na obszarach metropolitalnych. Działania te odbywają się poprzez przeciw-

działanie polaryzacji, poprawie spójności terytorialnej, a także podniesienie poziomu zarządzania w jed-

nostkach samorządowych. Co więcej, współpraca w ramach tego typu partnerstw niesie ze sobą moż-

liwość redystrybucji zasobów i korzyści (Bański 2014). Tworzy to możliwość do dostarczania impulsów 

rozwojowych, które mogą sprzyjać procesom odnowy wsi. 
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Kolejnym typem partnerstw terytorialnych powstałych w województwie małopolskim, są porozumienia 

gmin (i innych podmiotów) zawiązane w celu realizacji projektów dofinansowanych w konkur-

sach dotacji na działania wspierające samorządy w zakresie planowania współpracy i tworzenia 

narzędzi służących jej operacjonalizacji, zorganizowanych w latach 2012–2013, przez ówczesne Mi-

nisterstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju). W efekcie tych konkursów dofinan-

sowanie uzyskało 8 projektów z obszaru województwa małopolskiego, z czego najwięcej (5), w ramach 

konkursu dotacji na zadania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicz-

nych (Tabela 27, Rysunek 22). Podobnie, jak inne rodzaje partnerstw funkcjonujących w Małopolsce, 

również partnerstwa zawiązane w ramach rozpatrywanych konkursów są wyraźnie zróżnicowane m.in. 

pod względem wielkości (od tych obejmujących skalę lokalną do tych o zasięgu subregionalnym) oraz 

zakresu merytorycznego podjętej współpracy (tj. od porozumień skoncentrowanych na realizacji wspól-

nych działań tylko w jednej sferze rozwoju do tych obejmujących wiele różnych płaszczyzn współpracy). 

 
Tabela 27. Partnerstwa zawiązane w województwie małopolskim w ramach konkursów dotacji 

na działania wspierające rozwój współpracy w miejskich obszarach funkcjonalnych 

L.p. Rodzaj konkursu Tytuł projektu 
Gminy uczestniczące 
w realizacji projektu 

Wartość 
dotacji 

[tys. PLN] 

1 

Konkurs dotacji dla jed-
nostek samorządu tery-
torialnego oraz zrzeszeń 
jednostek samorządu te-
rytorialnego na działania 
wspierające podnosze-
nie dostępności, jakości 
i efektywności usług pu-

blicznych 

Opracowanie komplekso-
wego planu gospodarki od-
padami dla subregionu tar-

nowskiego 

31 gmin: Bolesław (w), Borzęcin (w), 
Brzesko (mw), Ciężkowice (mw), 

Czchów (mw), Dąbrowa Tarnowska 
(mw), Dębno (w), Drwinia (w), Gnojnik 
(w), Gręboszów (w), Iwkowa (w), Lisia 

Góra (w), Mędrzechów (w), Olesno 
(w), Pleśna (w), Radgoszcz (w), Ra-
dłów (mw), Ryglice (mw), Rzepiennik 

Strzyżewski (w), Skrzyszów (w), 
Szczucin (mw), Szczurowa (w), Sze-

rzyny (w), Tarnów (m), Tarnów (w), Tu-
chów (mw), Wierzchosławice (w), Wie-
trzychowice (w), Wojnicz (mw), Zakli-

czyn (mw), Żabno (mw) 

1 781,3 

2 

Poprawa bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego 

w zlewni rzeki Biała Tarnow-
ska 

13 gmin: Bobowa (mw), Ciężkowice 
(mw), Gromnik (w), Grybów (m), Gry-
bów (w), Krynica-Zdrój (mw), Pleśna 
(w), Ryglice (mw), Rzepiennik Strzy-
żewski (w), Skrzyszów (w), Tarnów 

(m), Tarnów (w), Tuchów (mw) 

720,0 

3 

Diagnoza społecznego za-
potrzebowania na usługi pu-
bliczne jako instrumentu roz-

woju ponadlokalnego 

4 gminy: Olkusz (mw), Bolesław (w), 
Bukowno (m), Wolbrom (mw) 

500,4 

4 
Podniesienie jakości usług 

publicznych wokół Zbiornika 
Świnna Poręba 

5 gmin: Zembrzyce (w), Mucharz (w), 
Budzów (w), Lanckorona (w), Stry-

szów (w) 
650,1 

5 
Poprawa jakości usług pu-
blicznych świadczonych 
przez gminy należące do 

9 gmin: Proszowice (mw), Pałecznica 
(w), Radziemice (w), Drwinia (w), 

Szczurowa (w), Racławice (w), Nowe 

1 017,3 
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Związku Międzygminnego 
w Proszowicach 

Brzesko (mw), Koniusza (w), Książ 
Wielki (w) 

6 

Konkurs dotacji na dzia-
łania wspierające jed-

nostki samorządu teryto-
rialnego w zakresie pla-
nowania miejskich ob-
szarów funkcjonalnych 

(edycja 1) 

Zintegrowany system trans-
portu publicznego w obsza-
rze aglomeracji krakowskiej 

16 gmin: Kraków (m), Niepołomice 
(mw), Wieliczka (mw), Świątniki Górne 

(mw), Mogilany (w), Skawina (mw), 
Czernichów (w), Liszki (w), Zabierzów 

(w), Wielka Wieś (w), Zielonki (w), 
Skała (mw), Michałowice (w), Iwano-
wice (w), Kocmyrzów-Luborzyca (w), 

Słomniki (mw) 

2 524,5 

7 
Program rozwój miast 
poprzez wzmocnienie 
kompetencji jednostek 
samorządu terytorial-

nego, dialog społeczny 
oraz współpracę z przed-
stawicielami społeczeń-

stwa obywatelskiego 

Razem Blisko Krakowa – 
zintegrowany rozwój Podkra-

kowskiego Obszaru Funk-
cjonalnego 

5 gmin: Skawina (mw), Czernichów 
(w), Mogilany (w), Świątniki Górne 

(mw), Liszki (w) 
2 237,5 

8 

Zaopatrzenia w wodę miesz-
kańców ziemi olkuskiej po 
zakończeniu eksploatacji 

złóż przez Zakład Górniczo-
Hutniczy 

4 gminy: Olkusz (mw), Bukowno (m), 
Klucze (w), Bolesław (w) 

2 083,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników analizowanych konkursów dotacji. 

 

Spośród projektów dofinansowanych w konkursach ministerialnych najszersze partnerstwo zawiązane 

zostało w celu realizacji projektu pn. Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla 

subregionu tarnowskiego. Celem tego projektu stało się wypracowanie optymalnego systemu gospo-

darowania odpadami komunalnymi w subregionie tarnowskim, dostosowanego do specyfiki wszystkich 

gmin biorących udział w jego realizacji. Projektem objęto łącznie 31 gmin położonych na obszarze su-

bregionu tarnowskiego. Działania realizowane w ramach omawianego projektu obejmowały m.in.: ana-

lizę potrzeb gmin w zakresie wspólnej gospodarki odpadami, opracowanie ekspertyz dotyczących mo-

deli gospodarki odpadami, stworzenie wspólnej logistyki transportu odpadów komunalnych oraz wypra-

cowanie spójnego modelu rozliczania za usługi zbiórki i utylizacji odpadów, a także ujednolicenie opro-

gramowania wspomagającego realizację zadań w obszarze gospodarki odpadami (w celu umożliwienia 

przepływu i wymiany danych). Jednocześnie przeprowadzono konsultacje z partnerami gospodarczymi 

i społecznymi, jak również zorganizowano kampanię edukacyjno-informacyjną11.  

Kolejnym projektem dofinansowanym w konkursie na działania wspierające podnoszenie dostępności, 

jakości i efektywności usług publicznych, o relatywnie szerokim zasięgu oddziaływania, a także istotnym 

wymiarze praktycznym, jest projekt Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeki 

Biała Tarnowska. Liderem powyższego projektu było Starostwo Powiatowe w Tarnowie, a w jego wdra-

żanie zaangażowało się 13 gmin z obszaru powiatów: tarnowskiego, gorlickiego i nowosądeckiego. Po-

nadto w realizacji analizowanego projektu, jako partnerzy, uczestniczyły Komendy Miejskie Państwowej 

Straży Pożarnej z Tranowa i Nowego Sącza, a także Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Gorlicach. W rezultacie projektu stworzono nowoczesne narzędzie informatyczne, jakim jest Elektro-

niczny System Ostrzegania Powodziowego (ESOP) dla miejscowości położonych w zlewni rzeki Białej 

                                                           
11 Źródło: informacje zamieszczone na stronie internetowej projektu (http://odpady.itarnow.pl).  
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Tarnowskiej. ESOP (http://esop.powiat.tarnow.pl) jest narzędziem służącym wspomaganiu procesu po-

dejmowania wczesnych decyzji w obliczu zagrożenia powodziowego. System informuje o czasie i miej-

scu wystąpienia zagrożenia powodziowego oraz skali tego zagrożenia. System dokonuje zautomatyzo-

wanej analizy hydrologicznej i hydraulicznej sytuacji w zlewni Białej Tarnowskiej, wykorzystując w tym 

celu wszelkie dostępne informacje (tj. prognozy meteorologiczne, urządzenia pomiarowe zamontowane 

na terenie zlewni, a także mapy zalewowe obrazujące wielkość i zasięg ewentualnych zagrożeń powo-

dziowych na obszarze zlewni). Ostrzeżenia powodziowe generowane są z wyprzedzeniem do 48 godzin 

i weryfikacją prognoz co 6 godzin. System dostępny jest nie tylko dla podmiotów i służb odpowiedzial-

nych za bezpieczeństwo i ochronę przeciwpowodziową, ale także, za pośrednictwem strony interneto-

wej, dla wszystkich mieszkańców miejscowości położonych w zlewni Białej Tarnowskiej. Na stronie in-

ternetowej projektu zamieszczona została instrukcja korzystania z samego systemu oraz, co niezwykle 

istotne, instrukcja postępowania podczas zagrożenia powodziowego, opracowana na podstawie mate-

riałów Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa12. 

Partnerstwa terytorialne zawiązane w przypadku pozostałych projektów dofinansowanych w konkursie 

na zadania wspierające podnoszenie jakości usług publicznych swym zasięgiem obejmują skalę lokalną 

(tj. dotyczą kilku sąsiadujących ze sobą gmin). We wdrażanie projektu Poprawa jakości usług publicz-

nych świadczonych przez gminy należące do Związku Międzygminnego w Proszowicach, zaan-

gażowało się 9 gmin (Proszowice, Pałecznica, Radziemice, Drwinia, Szczurowa, Racławice, Koniusza, 

Nowe Brzesko i Książ Wielki). Zasadniczym celem projektu stała się poprawa jakości usług publicznych 

w dwóch obszarach o istotnym znaczeniu dla rozwoju samorządów uczestniczących w jego realizacji, 

a mianowicie edukacji i usług komunalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W sferze edukacji 

celem omawianego projektu było wsparcie samorządów w procesie kreowania lokalnych polityk oświa-

towych zapewniających powszechną dostępność oraz wysoką jakość usług edukacyjnych. Tym samym 

w ramach projektu dokonano diagnozy potencjału i oferty edukacyjnej (w tym również oferty edukacyjnej 

dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz diagnozy szkół jako lokalnych cen-

trów edukacyjno-kulturalnych, a także przeprowadzono badanie efektywności lokalnego systemu oświa-

towego i tworzących go placówek. Równocześnie stworzone zostały narzędzia służące do analizy kosz-

tów lokalnej oświaty oraz śledzenia losów absolwentów szkół. Ponadto opracowano model oceny jako-

ści lokalnej oświaty (dla gmin i poszczególnych placówek edukacyjnych). W zakresie gospodarki wodno-

ściekowej celem projektu stało się przygotowanie uczestniczących w nim gmin do niezbędnych działań 

planistycznych, organizacyjnych i inwestycyjnych, służących zapewnieniu wysokiej dostępności i jakości 

usług komunalnych. Wobec powyższego w projekcie podjęto zarówno działania o charakterze diagno-

stycznym (m.in. analiza obecnego stanu gospodarki wodno-ściekowej wraz analizą popytu w perspek-

tywie najbliższych 15 lat, badanie satysfakcji użytkowników systemu wodno-ściekowego), jak również 

stworzono praktyczne narzędzia w postaci m.in. katalogów rozwiązań dla przydomowych i grupowych 

oczyszczalni ścieków czy też programów uporządkowania gospodarki ściekowej i gospodarki wodocią-

gowej dla poszczególnych gmin wchodzących w skład partnerstwa13.  

                                                           
12 Źródło: informacje zamieszczone na stronie internetowej projektu (http://esop.powiat.tarnow.pl).  
13 Źródło: informacje zamieszczone na stronie internetowej projektu (http://www.zmgp.pl).  
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Rysunek 22. Partnerstwa zawiązane w województwie małopolskim w ramach konkursów dotacji 

na działania wspierające rozwój współpracy w miejskich obszarach funkcjonalnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników analizowanych konkursów dotacji. 

 

Następny z projektów wspartych w analizowanym konkursie (Podniesienie jakości usług publicznych 

wokół Zbiornika Świnna Poręba) stanowi dobry przykład kompleksowego podejścia do programowa-

nia wspólnych działań w sferze rozwoju turystyki. Projekt ten realizowany był w granicach obszaru funk-

cjonalnego Kraina Jeziora Mucharskiego, utworzonego przez 5 gmin (Mucharz, Stryszów, Lanckorona, 

Zembrzyce i Budzów). Jego głównym celem stało się „przygotowanie gmin uczestniczących w projekcie 

do świadczenia wysokiej jakości usług publicznych w sytuacji gwałtownego zwiększenia zapotrzebowa-

nia na te usługi w związku z zakończeniem budowy Zbiornika Świnna Poręba i powstaniem nowej atrak-

cji turystycznej w regionie – Jeziora Mucharskiego” (http://www.jezioromucharskie.pl). Projekt stanowi 

zatem przykład zawiązania współpracy międzygminnej w celu przyjęcia odpowiedniej strategii adaptacji 

i planu działań w odpowiedzi na zmiany zachodzące w otoczeniu. W rezultacie omawianego projektu 

przygotowano strategię rozwoju turystyki dla całego obszaru funkcjonalnego, a także inne dokumenty 
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dotyczące tej sfery rozwoju (scenariusze rozwoju turystyki, studium zarządzania turystyką, system pro-

mocji oferty turystycznej i kulturalnej) oraz katalog form małej architektury turystycznej i portal mapowy 

Krainy Jeziora Mucharskiego. Poza sferą turystyki zakres merytoryczny rozpatrywanego projektu obej-

mował również kwestie związane z gospodarką wodno-ściekową i gospodarką odpadami (opracowanie 

analiz stanu bieżącego, przyszłych potrzeb oraz możliwych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami 

i gospodarki wodno-ściekowej), a także bezpieczeństwem publicznym (stworzenie systemu zarządzania 

informacją o jakości wody w powstającym Zbiorniku Świnna Poręba)14.  

Ostatni z projektów dofinansowanych w konkursie na działania służące poprawie dostępności, jakości 

i efektywności usług publicznych (Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne jako 

instrumentu rozwoju ponadlokalnego) dotyczył partnerstwa utworzonego przez cztery gminy powiatu 

olkuskiego (Olkusz, Bukowno, Bolesław, Wolbrom) oraz Starostwo Powiatowe w Olkuszu. Celem przy-

świecającym realizacji tego projektu stała się poprawa warunków życia mieszkańców na obszarze part-

nerstwa poprzez zwiększenie poziomu dostępności oraz jakości usług publicznych. W ramach projektu 

przeprowadzona została szeroka diagnoza usług publicznych (w tym m.in. komunalnych, edukacyjnych, 

kulturalnych, ochrony zdrowia i opieki społecznej) z wykorzystaniem zarówno badań desk reseach, jak 

również badań ilościowych i jakościowych. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wskazane zostały 

obszary deficytowe w sferze usług publicznych, a także potencjalne dziedziny dalszej współpracy15.  

W ramach dwóch edycji konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego 

w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, dofinansowanie uzy-

skał tylko jeden projekt z terenu województwa małopolskiego – Zintegrowany system transportu pu-

blicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej. Powyższy projekt miał charakter badawczy (diagno-

styczny), a w jego realizacji uczestniczyło 16 gmin położonych na terytorium aglomeracji krakowskiej. 

Przedsięwzięcie to obejmowało wykonanie szeregu różnych specjalistycznych analiz w zakresie trans-

portu, służących określeniu zasięgu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, m.in. dla potrzeb aktuali-

zacji dokumentów planistycznych województwa małopolskiego. Działania realizowane w ramach tego 

projektu obejmowały pomiary napełnień pasażerskich w pojazdach komunikacji miejskiej, przewoźników 

kolejowych (pociągach PKP Przewozy Regionalne i PKP InterCity) oraz wybranych przewoźników pry-

watnych świadczących usługi transportu zbiorowego, analizę preferencji użytkowników pojazdów indy-

widualnych, jak również opracowanie modelu podróży określającego jego źródło i cel16.  

Wreszcie na terenie województwa małopolskiego wdrażane były dwa projekty, które uzyskały wsparcie 

w ramach programu rozwoju miast, dotowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. Pierwszy z tych projektów (Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój 

Podkrakowskiego Obszaru Funkcjonalnego) realizowany był na obszarze 5 gmin (Skawina, Czerni-

chów, Liszki, Mogilany oraz Świątniki Górne), które już wcześniej podjęły współpracę w ramach Lokalnej 

                                                           
14 Źródło: informacje zamieszczone na stronie internetowej projektu (http://www.jezioromucharskie.pl).  
15 Źródło: informacje zamieszczone na stronie internetowej Miasta i Gminy Olkusz (http://www.umig.olkusz.pl). 
16 Źródło: informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (https://www.bip.kra-
kow.pl).  
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Grupy Działania Blisko Krakowa). Celem omawianego projektu stały się m.in. zacieśnienie dotychcza-

sowej współpracy między podkrakowskimi gminami w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów 

charakterystycznych dla ich obszarów, jak również doskonalenie mechanizmów współpracy pomiędzy 

tymi gminami a sektorem gospodarczym, naukowym oraz społecznym. W efekcie projektu opracowano 

zintegrowaną strategię rozwoju obszaru funkcjonalnego, jak również trzy zintegrowane strategie sekto-

rowe, dotyczące odpowiednio: rozwoju edukacji i rynku pracy, aktywizacji i partycypacji społecznej oraz 

rozwoju oferty czasu wolnego. Równocześnie stworzono mapę aktywności organizacji pozarządowych 

działających na obszarze objętym projektem, a także opracowano procedury dialogu i konsultacji spo-

łecznych oraz zasady współpracy z organizacjami społecznymi w realizacji zadań publicznych w celu 

wdrożenia ich do systemów zarządzania gminami, wchodzącymi w skład obszaru funkcjonalnego. Po-

nadto w ramach projektu przygotowane zostały dokumentacje techniczne dla planowanych do realizacji 

przedsięwzięć inwestycyjnych, wynikających z uprzednio opracowanych strategii i programów rozwoju 

(obejmujące m.in. zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, poprawy efektywności energetycz-

nej obiektów użyteczności publicznej, rozbudowy infrastruktury drogowej, tworzenia terenów inwesty-

cyjnych i zagospodarowania przestrzeni publicznych). W przypadku gminy Skawina stworzono program 

rewitalizacji dla miasta Skawina oraz plany odnowy miejscowości dla wszystkich jej sołectw17.  

Drugi z projektów dofinansowanych z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Go-

spodarczego (tj. Zaopatrzenia w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji 

złóż przez Zakład Górniczo-Hutniczy) obejmował swym zasięgiem partnerstw zawiązane przez cztery 

spośród sześciu gmin powiatu olkuskiego (Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław). Celem tej współpracy 

stało się rozwiązanie problemów będących następstwem zaprzestania działalności górniczej przez Za-

kład Górniczo-Hutniczy Bolesław (zwłaszcza kwestii zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców regionu 

olkuskiego, wystąpienia ewentualnych podtopień oraz wzrostu bezrobocia). W ramach rozpatrywanego 

projektu opracowano analizę społecznych skutków restrukturyzacji zakładu górniczo-hutniczego wraz 

z katalogiem potencjalnych środków zaradczych (dokument stanowiący podstawę dla tworzenia i reali-

zacji gminnych polityk społecznych). Ponadto stworzono strategię rozwoju dla całego obszaru funkcjo-

nalnego, w której określono plan działań w odpowiedzi na wystąpienie ewentualnych podtopień na te-

renach położonych w strefie oddziaływania działalności wydobywczej likwidowanej kopalni. Przygoto-

wano także stosowne dokumentacje projektowo-kosztorysowe związane ze zmianą kierunków zaopa-

trzenia w wodę mieszkańców gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego18.  

Kolejnym przykładem współpracy terytorialnej na terenie województwa małopolskiego są partnerstwa 

realizujące projekty dofinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 

w ramach obszaru wsparcia dotyczącego rozwoju regionalnego. W przypadku Małopolski wsparcie 

z Funduszu Szwajcarskiego uzyskało trzy tego typu przedsięwzięcia (Rysunek 23). Zdecydowanie naj-

szersze partnerstwo terytorialne zawiązane zostało w celu realizacji projektu pn. Produkt Lokalny Ma-

łopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę 

                                                           
17 Źródło: informacje zamieszczone na stronie internetowej projektu (http://www.razembliskokrakowa.pl).  
18 Źródło: informacje zamieszczone na stronie internetowej projektu (http://www.olkuszwoda.pl).  
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edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopol-

ski, którego beneficjentem (liderem) była krakowska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Głównym 

celem tego przedsięwzięcia stało się stymulowanie lokalnej przedsiębiorczości oraz przetwórstwa pro-

duktów rolnych jako działań służących przyspieszeniu rozwoju słabo rozwiniętych terenów wiejskich na 

obszarze Małopolski. W jego realizacji uczestniczyło m.in. 8 małopolskich LGD19, Powiat Nowosądecki, 

Powiat Limanowski oraz Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury, a także inni partnerzy lokalni 

oraz regionalni (w tym Małopolska Izba Rolnicza, Małopolska Organizacja Turystyczna czy Małopolskie 

Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych „Natura”)20.  

 

 

Rysunek 23. Partnerstwa zawiązane w województwie małopolskim w ramach 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (obszar rozwoju regionalnego) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie portalu informacyjnego Ministerstwa Rozwoju poświęconego 
Szwajcarsko-Polskiemu Programowi Współpracy (https://www.programszwajcarski.gov.pl).  

                                                           
19 Stowarzyszenie Gościniec 4 Żywiołów, Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, Stowarzyszenie na Śliw-
kowym Szlaku, Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, Stowarzyszenie Dunajec-Biała, Stowarzyszenie Do-
lina Raby, Stowarzyszenie Blisko Krakowa oraz Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju (http://produktlokalny.pl).  
20 Źródło: informacje zamieszczone na stronie internetowej projektu (http://produktlokalny.pl).  
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Następny projekt wdrażany w województwie małopolskim w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy (Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądec-

kiego) swoim zasięgiem objął południowo-wschodnią część regionu. Projekt ten realizowany był przez 

Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Małopolską Organizacją Turystyczną 

oraz Powiatem Nowosądeckim i Powiatem Gorlickim. Podstawowymi celami tego projekty były: podnie-

sienie konkurencyjności lokalnej przedsiębiorczości, wzmocnienie kompetencji mieszkańców przez no-

woczesne formy szkolenia i stworzenie spójnego systemu marketingu terytorialne subregionu powiatów 

gorlickiego i nowosądeckiego. Oferta projektu obejmowała dotacje na rozwój działalności gospodarczej, 

doradztwo biznesowe oraz bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania firmą i rozwoju zawodowego21.  

Trzeci z projektów dofinansowanych ze środków Funduszu Szwajcarskiego (tj. Dolina Karpia – szansa 

na przyszłość – Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsię-

biorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających 

rynek, pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów 

w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich) objął swoim zasięgiem terytorium partnerstwa 

o ugruntowanych tradycjach współpracy międzygminnej i międzysektorowej, jakim jest Stowarzyszenie 

Dolina Karpia. Liderem (wnioskodawcą) powyższego projektu była gmina Zator. W jego realizacji, jako 

partnerzy, brały ponadto udział cztery inne gminy Doliny Karpia (tj. Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów 

i Brzeźnica), a także Powiatowe Urzędy Pracy z Oświęcimia oraz Wadowic. Podmiotem zarządzającym 

realizacją programu w imieniu partnerów była Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. (spółka komunalna 

gminy Zator utworzona w 2011 roku). Zakres omawianego projektu obejmował zarówno przedsięwzięcia 

infrastrukturalne, jak również działania miękkie. W ramach programu wybudowano Centrum Aktywizacji 

Zawodowej z Zatorskim Inkubatorem Przedsiębiorczości, który umożliwia młodym firmom (z gmin obję-

tych projektem) wynajem powierzchni biurowych na preferencyjnych warunkach (na okres do 3 lat). 

Równocześnie uruchomiono fundusz dotacji na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej oraz 

program stażowy dla osób bezrobotnych i młodzieży (uczniów i studentów od 16 do 25 roku). Ponadto 

rozpatrywany projekt obejmował działania doradczo-szkoleniowe, na które składały się doradztwo za-

wodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych (szkolenia z zakresie planowania ścieżki edukacyjnej i zawo-

dowej oraz poruszania się po rynku pracy), a także organizacja szkoleń adresowanych do przedsiębior-

ców, osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i młodzieży22. 

Partnerstwem terytorialnym w województwie małopolskim, wymagającym szerszej uwagi ze względu na 

fakt, że jego działalność związana jest z realizacją nowego instrumentu rozwoju terytorialnego w ramach 

polityki spójności Unii Europejskiej (tj. mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), jest Sto-

warzyszenie Metropolia Krakowska, powołane do istnienia w czerwcu 2014 roku. Stowarzyszenie Me-

tropolia Krakowska pełni funkcję Związku ZIT, którego zadaniem jest wdrażanie instrumentu Zin-

tegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym. Partnerstwo to 

jest zinstytucjonalizowaną formą współpracy 15 samorządów, tj. Miasta Krakowa oraz 14 sąsiadujących 

                                                           
21 Źródło: informacje zamieszczone na stronie internetowej MARR S.A. (http://www.marr.pl).  
22 Źródło: informacje zamieszczone na stronie internetowej projektu (http://www.caz.zator.pl).  
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z nim gmin (Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzycę, Liszki, Michało-

wice, Mogilany, Niepołomice, Skawinę, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki) 

(Rysunek 24). Głównym celem stowarzyszenia jest zacieśnianie współpracy w zakresie rozwiązywania 

wspólnych problemów rozwojowych oraz wykorzystywania potencjałów tworzących je gmin z jednocze-

snym poszanowaniem ich specyfiki i odrębności23. Metropolia Krakowska jest częścią szerszego układu 

przestrzenno-funkcjonalnego, jakim jest Subregion Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Metropo-

lia Krakowska obejmuje powierzchnię 1 275,0 km2 (8,4% całkowitego terytorium województwa małopol-

skiego) i zamieszkiwana jest przez 1 042,6 tys. osób (30,9% ogólnej liczby mieszkańców regionu).  

 

 

Rysunek 24. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska na tle Krakowskiego Obszaru 

Metropolitalnego i pozostałych subregionów województwa małopolskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

                                                           
23 Źródło: informacje zamieszczone na stronie internetowej Metropolii Krakowskiej (http://metropoliakrakowska.pl).  
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Podstawą działań podejmowanych wspólnie przez samorządy wchodzące w skład Stowarzyszenia Me-

tropolia Krakowska jest Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. W dokumencie tym określono najważniejsze wyzwania i główne problemy rozwojowe 

wspólne dla obszaru całego partnerstwa, a co za tym idzie wymagające współpracy w celu ich skutecz-

nego i efektywnego rozwiązania. Wśród najpoważniejszych problemów rozwojowych zwrócono przede 

wszystkim uwagę na deficyty w sferze transportu, m.in. niezadowalającą przepustowość sieci drogowej 

w stosunku do obecnego popytu transportowego, niewystarczający udział transportu kolejowego w ob-

słudze mieszkańców, niedostateczną liczbę parkingów typu Park&Ride, jak również niedorozwój ście-

żek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych (zwłaszcza na terenach podmiejskich). Ponadto wskazano 

na zły stan powietrza atmosferycznego, niedostateczną podaż dużych terenów inwestycyjnych oraz po-

stępujący proces starzenia się ludności. Równocześnie w cytowanym dokumencie zdefiniowane zostały 

kluczowe wyzwania dla zrównoważonego rozwoju Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, do których 

zaliczono m.in.: dalszy rozwój i poprawę jakości transportu publicznego oraz wdrożenie wspólnej polityki 

transportowej (wraz z szerszą integracją różnych form transportu), zwiększenie kontroli nad procesem 

suburbanizacji i ograniczenie jego negatywnych skutków (w tym przez koordynację polityk przestrzen-

nych), stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej i jednolitego systemu promocji gospodarczej, po-

prawę stanu środowiska naturalnego (poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków uży-

teczności publicznej, likwidację niskiej emisji i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców), 

dostosowanie profili kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i podniesienie kompetencji absol-

wentów szkół zawodowych, poprawę poziomu dostępności do wychowania przedszkolnego, jak również 

zwiększenie dostępności usług dedykowanych osobom starszym (Strategia Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, s. 33–44).  

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego określa 

ponadto cele i priorytety rozwojowe wspólne dla terytorium całego partnerstwa, a także kierunki działań 

oraz przedsięwzięcia służące ich realizacji. Nadrzędnym celem (wizją) tego dokumentu jest uczynienie 

z Krakowa i jego obszaru funkcjonalnego metropolii o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Reali-

zacji zdefiniowanej w ten sposób wizji rozwojowej służyć ma osiągnięcie trzech celów, ukierunkowanych 

odpowiednio na: zwiększenie konkurencyjności gospodarczej Metropolii Krakowskiej, podniesienie po-

ziomu i jakości życia jej mieszkańców oraz szersze zintegrowanie obszaru partnerstwa (Tabela 28).  

 
Tabela 28. Cele, priorytety i działania zdefiniowane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej) 

Cele Priorytety Działania 

Wysoka konkurencyjność 
gospodarcza KrOF 

Wysoki potencjał i konkurencyj-
ność przedsiębiorstw w KrOF 

Promowanie przedsiębiorczości, poprzez budowę i roz-
budowę metropolitalnej sieci stref aktywności gospodar-

czej (SAG) wraz z obsługującą je infrastrukturą 

Rozwijanie infrastruktury drogowej KrOF zapewniającej 
dostępność do sieci TEN-T lub sieci dróg krajowych 

i wojewódzkich 
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Wysoka jakość życia na 
terenie KrOF 

Przechodzenie na gospodarkę 
niskoemisyjną 

Modernizacja energetyczna obiektów publicznych 
i mieszkaniowych, inteligentne zarządzanie energią 

i wykorzystanie OZE w skali KrOF 

Poprawa jakości powietrza 

Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej poprzez rozwój zrównoważonego transportu 

metropolitalnego 

Poprawa stanu środowiska 
Inwestowanie w sektor gospodarki wodno-kanalizacyjnej 

Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami 

Wysoka jakość i dostępność 
ofert wparcia w zakresie opieki 
zdrowotnej i usług społecznych 

Ułatwianie dostępu do opieki zdrowotnej poprzez moder-
nizację infrastruktury podmiotów leczniczych dla miesz-

kańców KrOF 

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 
oraz wysokiej jakości usług społecznych skierowanych 

w szczególności do osób starszych i niepełnosprawnych 

Inwestowanie w wiedzę i kom-
petencje mieszkańców KrOF 

Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej oraz roz-
szerzenie usług w sferze wychowania przedszkolnego 

Dostosowanie systemów kształcenia, szkolenia zawodo-
wego do potrzeb rynku pracy 

Zintegrowane zarządza-
nie KrOF 

Spójność wewnętrzna i współ-
praca międzyinstytucjonalna 

Wspomaganie procesu podejmowania decyzji w obsza-
rach uznanych przez podmioty tworzące SMK za metro-

politalne i priorytetowe 

Tworzenie mechanizmów współpracy SMK z organiza-
cjami społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerami 
społeczno-gospodarczymi działającymi na obszarze 

KrOF 

Wspólnotowy wymiar Metropolii 
Krakowskiej 

Promocja Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
oraz udział w pracach sieci metropolitalnych 

Współdziałanie z lokalnymi partnerami publicznymi i spo-
łecznymi na rzecz promocji współpracy w ramach KrOF 
oraz edukacji mieszkańców i kształtowania postaw pro-

społecznych i proekologicznych 

Źródło: Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (s. 59) 

 

Na wdrażanie przedsięwzięć w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na terenie Me-

tropolii Krakowskiej (Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego) w Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 zagwarantowano środki finansowe w wysokości 236,1 

mln EUR, co stanowi 8,2% ogółu funduszy pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację tego 

programu. W ramach rozpatrywanego instrumentu rozwoju terytorialnego na obszarze gmin tworzących 

Metropolię Krakowską wspierane będę zarówno przedsięwzięcia infrastrukturalne (w zakresie m.in. two-

rzenia stref aktywności gospodarczej, gospodarki komunalnej, infrastruktury drogowej, wdrażania stra-

tegii niskoemisyjnych i poprawy efektywności energetycznej, transportu publicznego oraz infrastruktury 

ochrony zdrowia), jak również działania społeczne (projekty związane z rozwojem kształcenia ogólnego 

i zawodowego oraz rozwojem usług społecznych i zdrowotnych) (Tabela 29).  
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Tabela 29. Wsparcie dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Małopolsce w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 

Nazwa osi priorytetowej Nazwa działania Fundusz 
Wsparcie UE na 
ZIT [mln EUR]  

Finansowanie 
ogółem [mln EUR] 

3. Przedsiębiorcza 
Małopolska 

3.1. Strefy aktywności gospo-
darczej 

EFRR 25,0 29,4 

4. Regionalna polityka 
energetyczna 

4.3. Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze pu-

blicznym i mieszkaniowym 
EFRR 22,0 25,9 

4.4. Redukcja emisji zanie-
czyszczeń do powietrza 

EFRR 50,0 58,8 

4.5. Niskoemisyjny transport 
miejski 

EFRR 80,0 94,1 

5. Ochrona środowiska 

5.2. Rozwijanie systemu 
gospodarki odpadami 

EFRR 5,0 5,9 

5.3. Ochrona zasobów 
wodnych 

EFRR 5,0 5,9 

7. Infrastruktura 
transportowa 

7.1. Infrastruktura drogowa EFRR 10,1 11,8 

9. Region spójny 
społecznie 

9.2. Usługi społeczne 
i zdrowotne 

EFS 14,0 16,5 

10. Wiedza i kompetencje 

10.1. Rozwój kształcenia 
ogólnego 

EFS 5,0 5,9 

10.2. Rozwój kształcenia 
zawodowego 

EFS 15,0 17,6 

12. Infrastruktura 
społeczna 

12.1. Infrastruktura ochrony 
zdrowia 

EFRR 5,0 5,9 

RAZEM 236,1 277,7 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020, 2016, Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków. 

 

Do końca 2016 roku w ramach wdrażania mechanizmu ZIT na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjo-

nalnego podpisano umowy na realizację 7 przedsięwzięć o łącznej wartości 218,7 mln PLN (Tabela 30). 

Aż w sześciu przypadkach wnioskodawcą tych projektów była Gmina Miejska Kraków oraz podległe jej 

podmioty (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Za-

kres czterech spośród dofinansowanych dotychczas projektów dotyczy rozwoju niskoemisyjnego trans-

portu publicznego oraz zrównoważonej mobilności miejskiej. Przedsięwzięciem o największej całkowitej 

wartości (80,3% ogólnych kosztów wszystkich wspartych operacji) jest projekt Miejskiego Przedsiębior-

stwa Komunikacyjnego S.A. pn. Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacjonar-

nych automatów KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii aglomeracyjnych. Jego głównym celem 

jest zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu publicznego w obsłudze mieszkańców aglomeracji 

krakowskiej, jak również poprawa jakości usług komunikacji zbiorowej oraz ograniczenie skali negatyw-

nego oddziaływania transportu na środowisko naturalne. W ramach omawianego projekty przewidziano 
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zakup łącznie 107 niskoemisyjnych i niskopodłogowych autobusów (w tym 20 autobusów elektrycznych 

i 12 autobusów hybrydowych), systemu ładowania autobusów elektrycznych, a także 12 stacjonarnych 

automatów do sprzedaży biletów Krakowskiej Karty Miejskiej24. Równocześnie dofinansowanie uzyskały 

przedsięwzięcia związane z budową zintegrowanych węzłów komunikacyjnych (przesiadkowych) towa-

rzyszących stacjom kolejowym (w Krakowie i Zabierzowie) oraz budową ścieżki rowerowej w Krakowie. 

Ponadto Kraków pozyskał dofinansowanie na zadanie dotyczące termomodernizacji budynku użytecz-

ności publicznej, a także realizację dwóch projektów społecznych, adresowanych odpowiednio do osób 

niesamodzielnych oraz rodzin i osób zagrożonych bądź doświadczających sytuacji kryzysowej.  

 
Tabela 30. Projekty realizowane w formule ZIT w Małopolsce (stan na koniec 2016 roku) 

L.p. Nazwa działania Nazwa projektu Wnioskodawca 
Wartość 

[mln PLN] 
Wkład UE 
[mln PLN] 

1 

4.3. Poprawa efektyw-
ności energetycznej 
w sektorze publicz-

nym i mieszkaniowym 

Ocieplenie i wymiana stolarki bu-
dynku użyteczności publicznej przy 
Al. Powstania Warszawskiego 10 

Gmina Miejska 
Kraków 

2,2 1,3 

2 

4.5. Niskoemisyjny 
transport miejski 

Zakup niskoemisyjnych, niskopodło-
gowych autobusów oraz stacjonar-

nych automatów KKM do sprzedaży 
biletów, w celu obsługi linii aglomera-

cyjnych 

Miejskie Przedsię-
biorstwo Komuni-

kacyjne S.A. 
w Krakowie 

175,6 115,7 

3 
Budowa przystanku osobowego Kra-
ków Sanktuarium na linii nr 94 wraz 

z infrastrukturą komunikacyjną 

Gmina Miejska 
Kraków 

27,5 22,7 

4 
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wie-
lickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej 

w Krakowie 

Gmina Miejska 
Kraków 

1,8 1,2 

5 

Zintegrowany węzeł komunikacji pa-
sażerskiej w Zabierzowie w formie 

parkingu P&R wraz z niezbędną infra-
strukturą i wyposażeniem 

Gmina Zabierzów 1,3 1,1 

6 

9.2. Usługi społeczne 
i zdrowotne 

„W sile wieku” 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecz-
nej w Krakowie 

9,5 8,0 

7 
Rozszerzenie oferty usług wsparcia 
psychologicznego dla osób i rodzin 

w sytuacjach trudnych i kryzysowych 

Gmina Miejska 
Kraków 

0,8 0,7 

RAZEM 218,7 150,7 

Źródło: lista projektów realizowanych z funduszy europejskich w Polsce w latach 2014–2020 
zamieszczona na Portalu Funduszy Europejskich (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl).  

 

                                                           
24 Źródło: informacje zamieszczone na stronie internetowej MPK S.A. w Krakowie (http://projektyue.mpk.krakow.pl).  
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Wypada odnotować, że w przypadku województwa małopolskiego, oprócz wdrażania mechanizmu ZIT, 

ze środków europejskich w ramach regionalnego programu operacyjnego, wspierana jest także realiza-

cja innego instrumentu terytorialnego, jakim jest Subregionalny Program Rozwoju (SPR). Subregio-

nalny Program Rozwoju jest instrumentem realizowanym na obszarze pięciu subregionów, na jakie po-

dzielono województwo małopolskie, tj.: Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (z wyłączeniem Metro-

polii Krakowskiej objętej wdrażaniem mechanizmu ZIT), Subregionu Tarnowskiego, Subregionu Sądec-

kiego, Subregionu Podhalańskiego i Małopolski Zachodniej. Subregionalny Program Rozwoju zakłada 

wdrażanie polityki opartej na zintegrowanym podejściu terytorialnym do rozwoju w wymiarze gospodar-

czym, społecznym i regionalnym. Zintegrowane podejście określone zostało jako działania skoncentro-

wane na wykorzystaniu wewnętrznego potencjału i zasobów terytorialnych, jak i umożliwiającym reali-

zację interwencji precyzyjnie dostosowanych do subregionalnych uwarunkowań. Projekty realizowane 

w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju realizowane są w naborze konkursowym i dotyczą ta-

kich zagadnień, jak: wykorzystanie lokalnego potencjału, wzmacnianie atrakcyjności lokalizacyjnej oraz 

niwelowanie barier rozwojowych w wymiarze regionalnym. Potencjał lokalny rozumiany jest jako ob-

szary, gdzie możliwa jest lokalizacja stref aktywności gospodarczej, tereny wyróżniające się walorami 

przyrodniczymi, rozwiniętym kapitałem ludzkim i inne (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych… 2016).  

 
Tabela 31. Lokalne Partnerstwa PAFW w województwie małopolskim 

Charakterystyka Wielkowiejska misja – niska emisja! Kalejdoskop partnerstwa 

Zasięg partnerstwa (gminy) Wielka Wieś (w) Myślenice (mw), Dobczyce (mw) 

Grupa inicjatywna (partnerzy) 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Będkowickiej „Sokolica”, Gminna Bi-
blioteka Publiczna, Szkoła Podsta-
wowa w Bęble, Gimnazjum i Szkoła 

Podstawowa w Białym Kościele, 
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi 

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjem-
ności ARTS, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Dobczycach, Myślenickie 

Towarzystwo Kultury, osoby fizyczne 

Źródło: informacje zamieszone na stronie internetowej programu (http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl). 

 

W województwie małopolskim funkcjonują także międzysektorowe partnerstwa terytorialne, których po-

wstanie i rozwój związany jest z realizacją programów organizacji pozarządowych. Przykładem takich 

porozumień są partnerstwa utworzone w ramach Programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amery-

kańskiej Fundacji Wolności (PAFW). W rezultacie piątej edycji powyższego programu na terenie wo-

jewództwa małopolskiego zawiązane zostały dwa partnerstwa lokalne, realizujące projekty: Wielkowiej-

ska misja – niska emisja! oraz Kalejdoskop partnerstwa (Tabela 31). Pierwszy z nich swoim zasięgiem 

objął gminę wiejską Wielka Wieś. Partnerami projektu jest Gminna Biblioteka Publiczna, szkoła podsta-

wowa w miejscowości Bębło, gimnazjum i szkoła podstawowa w miejscowości Biały Kościół, szkoła 

podstawowa w Wielkiej Wsi, Stowarzyszenie Sokolica (lider partnerstwa). Projekt zakłada realizację 

kampanii informacyjnej, szkoleń i warsztatów z zakresu działań na rzecz poprawy jakości powietrza 

i szkodliwości smogu. Poprzez różne inicjatywy w projekt włączeni zostaną wszyscy mieszkańcy gminy, 
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zarówno dzieci, młodzież jak również osoby dorosłe. Celem projektu jest wyeliminowanie nawyku pale-

nia śmieci w przydomowych piecach i tym samym poprawa jakości powietrza. Pośrednio projekt ma 

przyczynić się do zaangażowania się mieszkańców w życie społeczne gminy oraz rozbudzić w nich 

poczucie odpowiedzialności za lokalną społeczność. Kalejdoskop partnerstwa jest drugim dofinanso-

wanym przez PAFW projektem, realizowanym na terenie gmin Myślenice i Dobczyce. Wśród inicjatorów 

projektu znajdują się takie instytucje jak Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, Miejska Bi-

blioteka Publiczna w Dobczycach czy Myślenickie Towarzystwo Kultury. Celem projektu jest wsparcie 

i promocja działań lokalnych organizacji pozarządowych i partnerów projektu, poprzez poszerzenie oraz 

dostosowanie oferty kulturalnej, sportowej i społecznej w gminach, co przyczyni się do zwiększenia 

zaangażowania lokalnej społeczności w działania organizacji i grup nieformalnych. Projekt zakłada 

utworzenia kalendarza – Kalejdoskopu Wydarzeń opracowanego wspólnie z mediami i lokalnymi orga-

nizacjami, a także utworzenie specjalnego funduszu stypendialnego przeznaczonego na rozwój liderów 

lokalnych organizacji. Ponadto opracowana zostanie interaktywna gra Smile Urbo pozwalająca graczom 

na zdobycie umiejętności pracy w grupie, negocjacji i zarzadzania czasem. W ramach projektu plano-

wany jest również cykl spotkań – Kawiarenki Obywatelskie oraz Bal Charytatywny25.  

 

  

                                                           
25 Źródło: charakterystyka projektów na stronie internetowej programu (http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl).  
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Załącznik 1. Obszary realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce 

Województwo Obszar ZIT Gminy tworzące ZIT 
Powierzch-
nia [km2] 

Liczba 
ludności 

Dolnośląskie 

Wrocławski Obszar 
Funkcjonalny 

15 gmin: Wrocław (m), Jelcz-Laskowice 

(mw), Kąty Wrocławskie (mw), Siechnice 

(w), Trzebnica (mw), Oborniki Śląskie 

(mw), Sobótka (mw), Oleśnica (m), Ole-

śnica (w), Długołęka (w), Czernica (w), Żó-

rawina (w), Kobierzyce (w), Miękinia (w), 

Wisznia Mała (w) 

2 339,0 904 776 

Aglomeracja 
Jeleniogórska 

18 gmin: Jelenia Góra (m), Karpacz (m), 

Kowary (m), Piechowice (m), Szklarska 

Poręba (m), Wojcieszów (m), Złotoryja (m), 

Gryfów Śląski (mw), Lubomierz (mw), 

Mirsk (mw), Wleń (mw), Świerzawa (mw), 

Janowice Wielkie (w), Jeżów Sudecki (w), 

Mysłakowice (w), Podgórzyn (w), Stara 

Kamienica (w), Pielgrzymka (w) 

1 514,6 206 824 

Aglomeracja 
Wałbrzyska 

22 gminy: Wałbrzych (m), Kamienna Góra 

(m), Kamienna Góra (w), Lubawka (mw), 

Nowa Ruda (m), Nowa Ruda (w), Świebo-

dzice (m), Boguszów-Gorce (m), 

Szczawno-Zdrój (m), Czarny Bór (w) Głu-

szyca (mw), Mieroszów (mw), Walim (w), 

Jedlina-Zdrój (m), Stare Bogaczowice (w), 

Świdnica (m), Jaworzyna Śląska (mw), 

Strzegom (mw), Żarów (mw), Dobromierz 

(w), Marcinowice (w), Świdnica (w) 

1 746,9 406 628 

Kujawsko-pomor-
skie 

Bydgosko-Toruński 
Obszar Funkcjo-

nalny 

23 gminy: Bydgoszcz (m), Toruń (m), 

Białe Błota (w), Dąbrowa Chełmińska (w), 

Dobrcz (w), Koronowo (mw), Nowa Wieś 

Wielka (w), Osielsko (w), Sicienko (w), So-

lec Kujawski (mw), Chełmża (m), Chełmża 

(w), Czernikowo (w), Lubicz (w), Łubianka 

(w), Łysomice (w), Obrowo (w), Wielka 

Nieszawka (w), Zławieś Wielka (w), Kowa-

lewo Pomorskie (mw), Łabiszyn (mw), Na-

kło nad Notecią (mw), Szubin (mw) 

3 743,6 852 939 

Lubelskie 
Lubelski Obszar 

Funkcjonalny 

16 gmin: Lublin (m), Głusk (w), Jabłonna 

(w), Jastków (w), Konopnica (w), Lubartów 

(m), Lubartów (w), Mełgiew (w), Nie-

drzwica Duża (w), Niemce (w), Piaski 

(mw), Spiczyn (w), Strzyżewice (w), Świd-

nik (m), Wólka (w), Nałęczów (mw) 

1 582,3 544 120 
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Województwo Obszar ZIT Gminy tworzące ZIT 
Powierzch-
nia [km2] 

Liczba 
ludności 

Lubuskie 

Miejski Obszar 
Funkcjonalny Zielo-

nej Góry 

5 gmin: Zielona Góra (m), Czerwieńsk 

(mw), Sulechów (mw), Świdnica (w), Za-

bór (w) 

963,9 185 640 

Miejski Obszar 
Funkcjonalny Go-
rzowa Wielkopol-

skiego 

5 gmin: Gorzów Wielkopolski (m), Bogda-

niec (w), Deszczno (w), Kłodawa (w), San-

tok (w) 

769,9 156 704 

Łódzkie 
Łódzki Obszar 
Metropolitalny 

28 gmin: Łódź (m), Aleksandrów Łódzki 

(mw), Andrespol (w), Brójce (w), Dłutów 

(w), Dmosin (w), Dobroń (w), Brzeziny (m), 

Brzeziny (w), Głowno (m), Głowno (w), Je-

żów (w), Koluszki (mw), Konstantynów 

Łódzki (m), Ksawerów (w), Lutomiersk (w), 

Nowosolna (w), Ozorków (m), Ozorków 

(w), Pabianice (m), Pabianice (w), Parzę-

czew (w), Rogów (w), Rzgów (mw), Stry-

ków (mw), Tuszyn, Zgierz (m), Zgierz (w) 

2 498,9 1 086 993 

Małopolskie 
Krakowski Obszar 

Funkcjonalny 

15 gmin: Kraków (m), Biskupice (w), Czer-

nichów (w), Igołomia-Wawrzeńczyce (w), 

Kocmyrzów-Luborzyca (w), Liszki (w), Mi-

chałowice (w), Mogilany (w), Niepołomice 

(mw), Skawina (mw), Świątniki Górne 

(mw), Wieliczka (mw), Wielka Wieś (w), 

Zabierzów (w), Zielonki (w) 

1 275,0 1 042 611 

Mazowieckie 
Warszawski Obszar 

Funkcjonalny 

40 gmin: Warszawa (m), Błonie (mw), 

Brwinów (mw), Czosnów (w), Góra Kalwa-

ria (mw), Grodzisk Mazowiecki (mw), Hali-

nów (mw), Izabelin (w), Jabłonna (w), Jak-

torów (w), Józefów (m), Karczew (mw), 

Kobyłka (m), Konstancin-Jeziorna (mw), 

Legionowo (m), Leszno (w), Lesznowola 

(w), Łomianki (mw), Marki (m), Michało-

wice (w), Milanówek (m), Nadarzyn (w), 

Nieporęt (w), Nowy Dwór Mazowiecki (m), 

Otwock (m), Ożarów Mazowiecki (mw), 

Piaseczno (mw), Piastów (m), Podkowa 

Leśna (m), Pruszków (m), Radzymin (mw), 

Raszyn (w), Stare Babice (w), Sulejówek 

(m), Wiązowna (w), Wieliszew (w), Woło-

min (mw), Ząbki (m), Zielonka (m), Żyrar-

dów (m) 

2 935,4 2 733 840 

Opolskie 
Aglomeracja 

Opolska 

21 gmin: Opole (m), Niemodlin (mw), Pró-

szków (mw), Lewin Brzeski (mw), Ozimek 

(mw), Gogolin (mw), Krapkowice (mw), 

Zdzieszowice (mw), Murów (w), Popielów 

(w), Tułowice (w), Turawa (w), Izbicko (w), 

2 369,1 335 290 
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Województwo Obszar ZIT Gminy tworzące ZIT 
Powierzch-
nia [km2] 

Liczba 
ludności 

Strzeleczki (w), Dąbrowa (w), Łubniany 

(w), Walce (w), Chrząstowice (w), Tarnów 

Opolski (w), Dobrzeń Wielki (w), Kom-

prachcice (w) 

Podkarpackie 
Rzeszowski Obszar 

Funkcjonalny 

13 gmin: Rzeszów (m), Łańcut (m), Bogu-

chwała (mw), Głogów Małopolski (mw), 

Tyczyn (mw), Chmielnik (w), Czarna (w), 

Czudec (w), Krasne (w), Lubenia (w), Łań-

cut (w), Świlcza (w), Trzebownisko (w) 

1 109,2 353 828 

Podlaskie 
Białostocki Obszar 

Funkcjonalny 

10 gmin: Białystok (m), Choroszcz (mw), 

Czarna Białostocka (mw), Łapy (mw), Su-

praśl (mw), Wasilków (mw), Zabłudów 

(mw), Dobrzyniewo Duże (w), Juchnowiec 

Kościelny (w), Turośń Kościelna (w) 

1 728,2 414 463 

Pomorskie 
Obszar Metropoli-

talny Gdańsk – 
Gdynia – Sopot 

30 gmin: Gdańsk (m), Gdynia (m), Sopot 

(m), Hel (m), Jastarnia (m), Pruszcz Gdań-

ski (m), Puck (m), Reda (m), Rumia (m), 

Tczew (m), Wejherowo (m), Władysła-

wowo (mw), Cedry Wielkie (w), Kartuzy 

(mw), Kolbudy (w), Kosakowo (w), Luzino 

(w), Pruszcz Gdański (w), Przywidz (w), 

Pszczółki (w), Przodkowo (w), Puck (w), 

Somonino (w), Stegna (w), Suchy Dąb (w), 

Szemud (w), Tczew (w), Trąbki Wielkie 

(w), Wejherowo (w), Żukowo (mw) 

3 073,2 1 277 646 

Śląskie 
Subregion Cen-

tralny Województwa 
Śląskiego 

73 gminy: Będzin (m), Bieruń (m), Bytom 

(m), Chorzów (m), Czeladź (m), Dąbrowa 

Górnicza (m), Gliwice (m), Jaworzno (m), 

Katowice (m), Knurów (m), Łaziska Górne 

(m), Mikołów (m), Mysłowice (m), Piekary 

Śląskie (m), Radzionków (m), Ruda Śląska 

(m), Siemianowice Śląskie (m), Sosnowiec 

(m), Świętochłowice (m), Tarnowskie Góry 

(m), Tychy (m), Wojkowice (m), Zabrze 

(m), Bobrowniki (w), Bojszowy (w), Chełm 

Śląski (w), Gierałtowice (w), Imielin (m), 

Kalety (m), Kobiór (w), Krupski Młyn (w), 

Lędziny (m), Łazy (mw), Miasteczko Ślą-

skie (m), Miedźna (w), Mierzęcice (w), Or-

nontowice (w), Orzesze (m), Ożarowice 

(w), Pilchowice (w), Psary (w), Pyskowice 

(m), Rudziniec (w), Siewierz (mw), Sław-

ków (m), Sośnicowice (mw), Świerklaniec 

(w), Toszek (mw), Tworóg (w), Wielowieś 

(w), Wyry (w), Zbrosławice (w), Boronów 

(w), Ciasna (w), Goczałkowice-Zdrój (w), 

5 577,5 2 748 423 
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Województwo Obszar ZIT Gminy tworzące ZIT 
Powierzch-
nia [km2] 

Liczba 
ludności 

Herby (w), Irządze (w), Kochanowice (w), 

Koszęcin (w), Kroczyce (w), Lubliniec (m), 

Ogrodzieniec (mw), Pawłowice (w), Pa-

wonków (w), Pilica (mw), Poręba (m), 

Pszczyna (mw), Suszec (w), Szczekociny 

(mw), Włodowice (w), Woźniki (mw), Za-

wiercie (m), Żarnowiec (w) 

Subregion Zachodni 
Województwa Ślą-

skiego 

25 gmin: Rybnik (m), Jastrzębie-Zdrój (m), 

Żory (m), Rydułtowy (m), Radlin (m), Wo-

dzisław Śląski (m), Mszana (w), Godów 

(w), Marklowice (w), Świerklany (w), Jejko-

wice (w), Gaszowice (w), Czerwionka-

Leszczyny (mw), Racibórz (m), Kornowac 

(w), Krzanowice (mw), Krzyżanowice (w), 

Kuźnia Raciborska (mw), Nędza (w), Pie-

trowice Wielkie (w), Rudnik (w), Lyski (w), 

Gorzyce (w), Lubomia (w), Pszów (m) 

1 352,5 636 246 

Subregion Północny 
Województwa Ślą-

skiego 

31 gmin: Częstochowa (m), Kłobuck 

(mw), Myszków (m), Blachownia (mw), 

Krzepice (mw), Koniecpol (mw), Kozie-

głowy (mw), Żarki (mw), Dąbrowa Zielona 

(w), Janów (w), Kamienica Polska (w), 

Kłomnice (w), Konopiska (w), Kruszyna 

(w), Lelów (w), Lipie (w), Miedźno (w), 

Mstów (w), Mykanów (w), Niegowa (w), 

Olsztyn (w), Opatów (w), Panki (w), Pocze-

sna (w), Popów (w), Poraj (w), Przyrów 

(w), Przystajń (w), Rędziny (w), Starcza 

(w), Wręczyca Wielka (w) 

3 049,6 520 852 

Subregion Połu-
dniowy Wojewódz-

twa Śląskiego 

38 gmin: Bielsko-Biała (m), Bestwina (w), 

Buczkowice (w), Czechowice-Dziedzice 

(mw), Jasienica (w), Jaworze (w), Kozy 

(w), Porąbka (w), Szczyrk (m), Wilamowice 

(mw), Wilkowice (w), Brenna (w), Chybie 

(w), Cieszyn (m), Dębowiec (w), Goleszów 

(w), Hażlach (w), Istebna (w), Skoczów 

(mw), Strumień (mw), Ustroń (m), Wisła 

(m), Zebrzydowice (w), Czernichów (w), 

Gilowice (w), Jeleśnia (w), Koszarawa (w), 

Lipowa (w), Łękawica (w), Łodygowice (w), 

Milówka (w), Radziechowy-Wieprz (w), 

Rajcza (w), Ślemień (w), Świnna (w), Uj-

soły (w), Węgierska Górka (w), Żywiec (m) 

2 353,5 665 328 

Świętokrzyskie 
Kielecki Obszar 
Funkcjonalny 

12 gmin: Kielce (m), Chęciny (mw), 

Chmielnik (mw), Daleszyce (mw), Górno 
1 341,2 339 285 
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Województwo Obszar ZIT Gminy tworzące ZIT 
Powierzch-
nia [km2] 

Liczba 
ludności 

(w), Masłów (w), Miedziana Góra (w), Mo-

rawica (w), Piekoszów (w), Sitkówka-No-

winy (w), Strawczyn (w), Zagnańsk (w) 

Warmińsko-mazur-
skie 

Miejski Obszar 
Funkcjonalny Olsz-

tyna 

7 gmin: Olsztyn (m), Barczewo (mw), Dy-

wity (w), Gietrzwałd (w), Jonkowo (w), 

Purda (w), Stawiguda (3) 

1 451,5 232 415 

Elbląski Obszar 
Funkcjonalny 

5 gmin: Elbląg (m), Elbląg (w), Milejewo 

(w), Młynary (mw), Tolkmicko (mw) 
734,1 143 815 

Miejski Obszar 
Funkcjonalny Ełku 

2 gminy: Ełk (m), Ełk (w) 400,2 71 732 

Wielkopolskie 

Miejski Obszar 
Funkcjonalny Po-

znania 

22 gminy: Poznań (m), Luboń (m), Pusz-

czykowo (m), Komorniki (w), Dopiewo (w), 

Tarnowo Podgórne (w), Rokietnica (w), 

Suchy Las (w), Czerwonak (w), Swarzędz 

(mw), Kleszczewo (w), Kórnik (mw), Mo-

sina (mw), Stęszew (mw), Buk (mw), Sza-

motuły (mw), Oborniki (mw), Murowana 

Goślina (mw), Skoki (mw), Pobiedziska 

(mw), Kostrzyn (mw), Śrem (mw) 

3 081,7 1 022 844 

Aglomeracja Kali-
sko-Ostrowska 

21 gmin: Kalisz (m), Ostrów Wielkopolski 

(m), Nowe Skalmierzyce (mw), Odolanów 

(mw), Raszków (mw), Stawiszyn (mw), Bli-

zanów (w), Brzeziny (w), Ceków-Kolonia 

(w), Godziesze Wielkie (w), Gołuchów (w), 

Koźminek (w), Lisków (w), Mycielin (w), 

Opatówek (w), Ostrów Wielkopolski (w), 

Przygodzice (w), Sieroszewice (w), Sośnie 

(w), Szczytniki (w), Żelazków (w) 

2 525,4 357 552 

Zachodniopomor-
skie 

Szczeciński Obszar 
Metropolitalny 

13 gmin: Szczecin (m), Dobra (Szczeciń-

ska) (w), Goleniów (mw), Gryfino (mw), 

Kobylanka (w), Kołbaskowo (w), Nowe 

Warpno (mw), Police (mw), Stare Czar-

nowo (w), Stargard (m), Stargard (w), 

Stepnica (mw), Świnoujście (m) 

2 794,5 686 365 

Koszalińsko-Koło-
brzesko-Białogar-
dzki Obszar Funk-

cjonalny 

19 gmin: Koszalin (m), Kołobrzeg (m), 

Białogard (m), Będzino (w), Białogard (w), 

Biesiekierz (w), Bobolice (mw), Dygowo 

(w), Gościno (mw), Karlino (mw), Koło-

brzeg (w), Manowo (w), Mielno (w), Pola-

nów (mw), Sianów (mw), Siemyśl (w), 

Świeszyno (w), Tychowo (mw), Ustronie 

Morskie (w) 

3 175,8 297 739 

Źródło: zestawienie własne na podstawie szczegółowych opisów osi priorytetowych regionalnych programów ope-
racyjnych polskich województw oraz strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obszarów funkcjonalnych.  
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Załącznik 2. Lokalne Grupy Działania w województwie małopolskim w latach 2014–2020 

L.p. Nazwa LGD Gminy tworzące LGD 
Powierzchnia 

[km2] 
Liczba 

ludności 

1 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Brama Beskidu” 
3 gminy: Łącko (w), Podegrodzie (w), Stary 

Sącz (mw) 
298,6 52 030 

2 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania Gorce-Pieniny 

4 gminy: Czorsztyn (w), Krościenko nad 
Dunajcem (w), Ochotnica Dolna (w), 

Szczawnica (mw) 
348,0 30 115 

3 
Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo na Jurze” 

5 gmin: Alwernia (mw), Babice (w), Chrza-
nów (mw), Libiąż (mw), Trzebinia (mw) 

302,0 68 882 

4 
Stowarzyszenie Piękna Ziemia 

Gorczańska 
3 gminy: Mszana Dolna (m), Mszana Dolna 

(w), Niedźwiedź (w) 
271,0 32 386 

5 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Wadoviana” 
2 gminy: Andrychów (mw), Wadowice (mw) 203,0 60 855 

6 
Stowarzyszenie na rzecz Roz-

woju Płaskowyżu Proszowickiego 
„ProKoPaRa” 

4 gminy: Koniusza (w), Pałecznica (w), Pro-
szowice (mw), Radziemice (w) 

294,4 32 721 

7 
Podhalańska Lokalna Grupa 

Działania 

5 gmin: Biały Dunajec (w), Czarny Dunajec 
(w), Kościelisko (w), Poronin (w), Sza-

flary (w) 
527,2 59 930 

8 
Stowarzyszenie Perły Beskidu 

Sądeckiego 

6 gmin: Krynica-Zdrój (mw), Łabowa (w), 
Muszyna (mw), Nawojowa (w), Piwniczna-

Zdrój (mw), Rytro (w) 
623,0 57 381 

9 
Nadwiślańska Grupa Działania 

„E.O.CENOMA” 

7 gmin: Bochnia (w), Drwinia (w), Koszyce 
(w), Nowe Brzesko (mw), Rzezawa (w), 
Szczurowa (w), Kazimierza Wielka (mw) 

721,0 74 735 

10 
Stowarzyszenie Korona Północ-

nego Krakowa 

5 gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce (w), Koc-
myrzów-Luborzyca (w), Michałowice (w), 

Wielka Wieś (w), Zielonki (w) 
292,0 63 155 

11 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Nad Białą Przemszą” 

7 gmin: Bolesław (w), Bukowno (m), Klucze 
(w), Krzeszowice (mw), Olkusz (mw), Trzy-

ciąż (w), Wolbrom (mw) 
732,0 109 841 

12 
Pogórzańskie Stowarzyszenie 

Rozwoju 

5 gmin: Gromnik (w), Ryglice (mw), Rze-
piennik Strzyżewski (w), Szerzyny (w), Tu-

chów (mw) 
440,0 53 505 

13 
Stowarzyszenie „Kwartet na 

Przedgórzu” 
4 gminy: Borzęcin (w), Brzesko (mw), 

Dębno (w), Radłów (mw) 
374,0 69 059 

14 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Przyjazna Ziemia Li-

manowska” 

9 gmin: Dobra (w), Jodłownik (w), Kamie-
nica (w), Laskowa (w), Limanowa (m), Lima-
nowa (w), Łukowica (w), Słopnice (w), Tym-

bark (w) 

940,0 96 159 

15 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania Dolina Raby 

5 gmin: Biskupice (w), Gdów (w), Łapanów 
(w), Nowy Wiśnicz (mw), Trzciana (w), Że-

gocina (w) 
382,7 59 223 

16 
Miechowskie Stowarzyszenie 

Gmin Jaksa 

7 gmin: Charsznica (w), Gołcza (w), Kozłów 
(w), Książ Wielki (w), Miechów (mw), Racła-

wice (w), Słaboszów (w) 
676,0 49 966 
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L.p. Nazwa LGD Gminy tworzące LGD 
Powierzchnia 

[km2] 
Liczba 

ludności 

17 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Beskid Gorlicki” 

9 gmin: Biecz (mw), Bobowa (mw), Gorlice 
(w), Lipinki (w), Łużna (w), Moszczenica (w), 
Ropa (w), Sękowa (w), Uście Gorlickie (w) 

943,8 80 786 

18 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Powiatu Wielickiego 

3 gminy: Kłaj (w), Niepołomice (mw), Wie-
liczka (mw) 

248,0 70 079 

19 
Lokalna Grupa Działania 

Dunajec-Biała 
4 gminy: Ciężkowice (mw), Pleśna (w), 

Wojnicz (mw), Zakliczyn (mw) 
387,8 48 932 

20 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Podbabiogórze" 

9 gmin: Budzów (w), Bystra-Sidzina (w), 
Jordanów (m), Jordanów (w), Maków Pod-
halański (mw), Stryszawa (w), Sucha Be-
skidzka (m), Zawoja (w), Zembrzyce (w) 

686,0 84 111 

21 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania Spisz-Podhale 
3 gminy: Bukowina Tatrzańska (w), Łapsze 

Niżne (w), Nowy Targ (w) 
466,0 45 710 

22 Blisko Krakowa 
6 gmin: Czernichów (w), Liszki (w), Mogi-
lany (w), Skawina (mw), Świątniki Górne 

(mw), Zabierzów (w) 
400,0 121 533 

23 LGD „Korona Sądecka” 
4 gmin: Chełmiec (w), Grybów (w), Grybów 

(m), Kamionka Wielka (w) 
348,0 67 639 

24 Stowarzyszenie Dolina Karpia 
7 gmin: Brzeźnica (w), Osiek (w), Polanka 

Wielka (w), Przeciszów (w), Spytkowice (w), 
Tomice (w), Zator (mw) 

310,0 56 501 

25 Zielony Pierścień Tarnowa 
6 gmin: Lisia Góra (w), Skrzyszów (w), Tar-
nów (w), Wierzchosławice (w), Wietrzycho-

wice (w), Żabno (mw) 
500,6 87 434 

26 „Gościniec 4 Żywiołów” 
4 gminy: Kalwaria Zebrzydowska (mw), 

Lanckorona (w), Mucharz (w), Stryszów (w) 
198,9 36 872 

27 
Stowarzyszenie Przyjazna Dolina 

Raby i Czarnej Orawy 

5 gmin: Jabłonka (w), Lipnica Wielka (w), 
Raba Wyżna (w), Rabka-Zdrój (mw), Spyt-

kowice (w) 
469,0 60 322 

28 
Stowarzyszenie „Na Śliwkowym 

Szlaku” 

7 gmin: Czchów (mw), Gnojnik (w), Gródek 
nad Dunajcem (w), Iwkowa (w), Korzenna 

(w), Lipnica Murowana (w), Łososina 
Dolna (w) 

508,0 63 349 

29 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Dolina Soły” 
5 gmin: Brzeszcze (mw), Chełmek (mw), 

Kęty (mw), Oświęcim (w), Wieprz (w) 
299,0 99 020 

30 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Turystyczna Podkowa” 

7 gmin: Dobczyce (mw), Lubień (w), Pcim 
(w), Raciechowice (w), Siepraw (w), Tokar-

nia (w), Wiśniowa (w) 
459,0 66 308 

31 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Między Dalinem i Go-

ścibią” 
2 gminy: Myślenice (mw), Sułkowice (mw) 213,8 57 683 

32 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Jurajska Kraina” 

5 gmin: Iwanowice (w), Jerzmanowice-
Przeginia (w), Skała (mw), Słomniki (mw), 

Sułoszowa (w) 
380,0 49 469 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na portalu internetowym 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (http://ksow.pl). 

 


