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Wieś od nowa.
Odnowa wsi a rozwój obszarów 
wiejskich



Zagadnienia: 

1. Dlaczego potrzebujemy dyskusji o rozwoju/odnowie wsi?

2. Odnowa wsi jako narzędzie rozwoju lokalnego

4. Odnowa wsi – przykład Opolszczyzny



Dlaczego potrzebujemy dyskusji o odnowie wsi?

Dwa typy zjawisk problemowych na obszarach wiejskich w zależności od położenia 
w stosunku do ośrodków miejskich wyższego rzędu:

Niekontrolowana suburbanizacja

Wyludnianie się wsi - depopulacja



Dlaczego potrzebujemy dyskusji o odnowie wsi?

Odpływ młodych 
wykształconych osób, 

starzenie się społeczeństwa, 
stagnacja gospodarcza, zanik 
szkół, zanik miejscowości…

Chaos przestrzenny, 
przeciążenie infrastruktury 

technicznej i społecznej, 
konflikty przestrzenne i 

społeczne, nowe funkcje 
gospodarcze, problemy 

tożsamościowe…



Rozwój obszarów wiejskich

Paradygmat wielofunkcyjny

Szybki rozwój i 
modernizacja, 
dywersyfikacja 
ekonomiczna

Polska

Paradygmat rewitalizacyjny

Długotrwały proces 
rozwoju w oparciu o 

lokalne zasoby
Kraje Zachodu

Dlaczego potrzebujemy dyskusji o odnowie wsi?



Rozwój obszarów wiejskich

Paradygmat wielofunkcyjny

Szybki rozwój i 
modernizacja, 
dywersyfikacja 
ekonomiczna

Polska

Paradygmat rewitalizacyjny

Długotrwały proces 
rozwoju w oparciu o 

lokalne zasoby
Kraje ZachoduODNOWA WSI

Dlaczego potrzebujemy dyskusji o odnowie wsi?



Odnowa wsi jako narzędzie rozwoju lokalnego

Odnowa wsi
- 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 własnej 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 (Wilczyński 2012). 



Finansowanie odnowy wsi

poziom centralny

- PROW 2007-2013 oś 3 : działanie 
odnowa i rozwój wsi, oś 4: LEADER)

- Inne fundusze UE, w 2007-2013  m. 
in. PO KL, PO IS, RPO

- Środki krajowe budżetowe (m. in. 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 
Programy Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego)

poziom regionalny

Wojewódzkie programy 
odnowy

poziom 
lokalny

- Fundusze sołeckie

- Środki organizacji 
pozarządowych (m. in. program 

Działaj Lokalnie, Równać 
Szanse)



Finansowanie odnowy ze środków UE –
perspektywa finansowa 2014-2020

1. PROW 2014-2020:
- Działanie M19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS –

rozwój lokalny kierowany przez społeczność), 
- Działanie M07: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich)
2.  Regionalne Programy Operacyjne Polityki Spójności, w tym w Małopolsce:
- Działanie 11.2. Odnowa obszarów wiejskich, 
- Działanie 11.3. Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski, 
- Działanie 6.1. Rozwój dzieciństwa kulturowego i naturalnego, 
- Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu
3.  Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014 – 2020):
- Priorytet 3. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej



Odnowa wsi jako narzędzie rozwoju lokalnego

Wojewódzkie programy 
odnowy wsi w Polsce

Źródło: Wilczyński 2012



Podejście 
odgórne

Podejście 
oddolne

Odnowa wsi jako narzędzie rozwoju lokalnego



Programy wojewódzkie oraz lokalne pozwalają na wdrożenie podejścia oddolnego:
- Programy wojewódzkie i lokalne
- Realizacja przez społeczność lokalnej strategii rozwoju
- Projekty zazwyczaj w znacznym stopniu powiązane ze sobą
- Projekty odpowiadają na rzeczywiste potrzeby mieszkańców
- Uwzględniają lokalne uwarunkowania
- Silna identyfikacja społeczności z konkretnymi przedsięwzięciami
- Większa trwałość projektów
- Niewielkie możliwości finansowe samorządów – niewielka wartość projektów
- Liczne lecz drobne zmiany w przestrzeni
- Im bogatsza gmina tym efekty są bardziej znaczące i jest ich więcej. 
Przeciętna wartość projektów realizowanych w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa 
Opolskiego w wybranych miejscowościach wyniosła w latach 2007-2014 jedynie 6,65 tys. zł.

Odnowa wsi jako narzędzie rozwoju lokalnego



Podejście odgórne, realizowane z funduszy europejskich, zwłaszcza w ramach działania Odnowa wsi 

trzeciej osi PROW:
- Finansowanie dużych inwestycji, często polegających na budowie, rozbudowie lub remoncie 

obiektów, w tym zabytkowych lub urządzanie przestrzeni publicznych
- Realizowane jako odrębne przedsięwzięcia, które w praktyce z reguły nie wpisują się w szerszą 

strategię rozwoju miejscowości, mimo iż formalnie posiadanie takiej strategii w przypadku starania 
się o te fundusze jest wymagane

- Strumień dostępnych środków na ten właśnie cel spowodował, że w wielu wsiach całego kraju 
powstało wiele nowych inwestycji, które wykorzystywane są jednak w bardzo ograniczonym zakresie 
(m. in. popularne świetlice wiejskie)

Szczególne możliwości finansowania różnych przedsięwzięć na obszarach wiejskich, także w zakresie 
odnowy wsi, stwarza podejście LEADER. Jego cechą charakterystyczną jest łączenie podejścia 
odgórnego (fundusze UE) z oddolnym polegającym na szerokim włączaniu miejscowych społeczności 
oraz innych interesariuszy lokalnych w proces zarządzania rozwojem określonego obszaru i 
współdecydowania o jego przyszłym kształcie. 

Odnowa wsi jako narzędzie rozwoju lokalnego
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liczba sołectw - uczestników Programu Odnowy Wsi

udział sołectw w Programie Odnowy Wsi wśród ogółu sołectw województwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMWO.

Liczba 

uczestników 

Programu 

Odnowy Wsi 

Województwa 

Opolskiego 

w latach 2007-

2014

Odnowa wsi – przykład Opolszczyzny
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Liczba 

uczestników 

Programu 

Odnowy Wsi 

Województwa 

Opolskiego 

w latach 2007-

2014

Łączna wartość projektów w 2014 r. 
wyniosła 39,6 mln zł

Odnowa wsi – przykład Opolszczyzny



Czynniki i uwarunkowania 

sukcesu odnowy wsi na 

Opolszczyźnie

Źródło: opracowanie własne.

Odnowa wsi – przykład Opolszczyzny



• Warunki przystąpienia sołectwa do programu:

1. utworzenia Grupy Odnowy Wsi (GOW) o składzie min. 5 osobowym i wskazania jej lidera, 

2. podjęcia uchwały zebrania wiejskiego wyrażającej wolę przystąpienia do programu odnowy

3. wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa zawierającego informacje o sołectwie

4. podjęcia przez radę gminy uchwały o zgłoszeniu sołectwa do programu.

• Samorząd województwa od sołectwa zgłoszonego do programu wymaga spełnienia następujących wymogów 

formalnych: 

1. funkcjonowania min. 5 osobowej grupy odnowy wsi i jej lidera albo stowarzyszenia, którego zasadniczym celem 

statutowym jest odnowa wsi (rozwój wsi),

2. ustalenia i przyjęcia przez zebranie wiejskie programu odnowy wsi a następnie konsekwentnej jego realizacji i 

aktualizacji,

3. efektywnego wykorzystywania oferowanych form wsparcia, 

4. utrzymywania systematycznego kontaktu z zarządzającym programem poprzez osobę lidera (lub okresowo przez 

inną osobę ze składu grupy odnowy) albo przewodniczącego lub członka zarządu stowarzyszenia,

5. uczestnictwa w przedsięwzięciach rozwijających program i promujących ideę odnowy wsi, 

6. sporządzania rocznych sprawozdań potwierdzających realizację programu odnowy wsi. 

Niespełnienie tych wymogów skutkuje wykluczeniem z programu. 

Odnowa wsi – przykład Opolszczyzny



Źródło: opracowanie własne na postawie Wilczyński 2008.

Charakterystyka etapów 

odnowy wsi

Odnowa wsi – przykład Opolszczyzny



3. ODNOWA WSI – PRZYKŁAD OPOLSZCZYZNY
Najbardziej

zaawansowane wsie 

Opolszczyzny w zakresie 

odnowy

Program Odnowy Wsi 

Województwa Opolskiego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś 3: działanie Odnowa wsi Oś 4: LEADER

Liczba 

projektów

Wartość 

projektów 

(tys. PLN)*

Liczba projektów

Wartość 

projektów 

(tys. PLN)a**

Liczba projektów

Wartość 

projektów 

(tys. PLN)***

Debrzyca 36 813,25 3 224,05 2 42,01

Kamień Śląski 295 1425,06 2 171,35 0 0,00

Kamionek 142 773,96 3 84,63 1 6,77

Ostrożnica 105 295,54 0 0,00 0 0,00

Reńska Wieś 87 375,96 6 752,48 1 24,49

Rudziczka 94 1007,14 1 24,96 0 0,00

Skorochów 86 327,50 4 585,52 2 834,76

Stare Siołkowice 163 1656,05 7 1068,29 3 890,93

Walce 160 1089,85 7 537,88 1 22,39

Razem 1168 7764,31 33 3449,17 10 1821,35

Średnia wartość projektu 6,65 104,52 182,14

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMWO i ARiMR. 
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Program wojewódzki – wiele małych projektów

Projekty UE – duże pojedyncze projekty



Czynniki sukcesu odnowy wsi w gminie Gogolin

Zasobność budżetu gminy – czynnik inicjujący

Dziedzictwo materialne i kulturowe

Wysoka aktywność społeczna 

Zaangażowanie liderów lokalnych

Największe sukcesy:
Kamień Śląski nazywany jest 
„Szmaragdem Opolskiej 
Ziemi”, powszechnie uważany 
za wzorzec oraz symbol odnowy 
wsi opolskiej. Laureat 
Europejskiej Nagrody Odnowy 
Wsi i zdobywca I miejsca w 
konkursie „Najpiękniejsza Wieś 
Opolska”. W 2002 r. na terenie 
Gminy Gogolin odbył się I Polski 
Kongres Odnowy Wsi, a w 2007 r. 
VI Europejski Kongres Odnowy 
Wsi.

Dorocznie Kamień Śląski 
odwiedza 100 tys. osób

Odnowa wsi – przykład Opolszczyzny



Kamień Śląski – gmina Gogolin

Deklarowane przez GOW
największe osiągnięcia wsi:
- Mieszkańcy bardzo angażują się 

w przedsięwzięcia i identyfikują 
się z nimi (1)

- Mobilizacja społeczna 
mieszkańców (2)

- Modernizacja centrum wsi (3)

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Gogolin



Kamionek – gmina Gogolin

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Gogolin

Deklarowane przez GOW
największe osiągnięcia wsi:
- Budowa kaplicy na Placu 

Stawowym (1)
- Utworzenie przedszkola 

stowarzyszeniowego (2)
- Przebudowa Placu Stawowego 

(3)



Mechanizm sukcesu odnowy na poziomie 
lokalnym - wnioski

By odnowa wsi mogła się powieść musi zaistnieć kilka wzajemnie nakładających się czynników:

1. Obecność lidera, który zaszczepi ideę odnowy mieszkańcom i wzbudzi w nich entuzjazm do działań w tym

zakresie.

2. Otwartość i chęć współdziałania z liderem społeczności lokalnej. Kooperacja ta objawiać się powinna

zarówno poprzez angażowanie się mieszkańców w drobne działania na rzecz wsi (np. porządkowanie

przestrzeni publicznej, organizacja imprez lokalnych) jak i strategiczne przedsięwzięcia polegające na

opracowaniu lokalnego programu odnowy.

3. Współpraca obejmować powinna także lokalne organizacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty

posiadające osobowość prawną, które wesprą odnowę m. in. poprzez aktywne ubieganie się o

finansowanie konkretnych działań.

4. Współwystępowanie tych czynników w dłuższym okresie ma szansę z czasem przynieść efekt w postaci

realizacji przez lokalną społeczność spójnej koncepcji rozwoju wsi.

W dłuższej perspektywie taka strategia zaczyna przynosić mieszkańcom nie tylko satysfakcję, ale także

konkretne materialne korzyści, przez co uruchamia proces samonapędzającego się rozwoju.



A jak odnowa wsi ma się do procesów 
rewitalizacji? 


