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ROLA I ZNACZENIE PROGRAMU LEADER
W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
W LATACH 2007-2013
NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Streszczenie: Wysoka jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa opolskiego, przy zapewnieniu odpowiedniej jakości infrastruktury technicznej i społecznej oraz
zachowaniu tradycyjnych wartości życia wiejskiego i atrakcyjności środowiskowej, to zadanie, które wpisuje się w politykę rozwoju obszarów wiejskich UE i politykę spójności.
Realizacja tego zadania była ściśle związana ze środkami pomocowymi z UE. W ramach
PROW 2007-2013 samorządy województw mogły wdrażać działania związane z rozwojem
obszarów wiejskich, wpisane w cztery osie priorytetowe. Podejście Leader to metoda, dzięki
której można efektywnie wykorzystywać wszystkie dostępne środki, a tym samym podejmować działania związane z rozwojem obszarów wiejskich. Celem opracowania jest ocena roli
i znaczenia Leader w rozwoju obszarów wiejskich i zaspokajaniu lokalnych potrzeb ludności
wiejskiej województwa opolskiego.
Słowa kluczowe: obszary wiejskie, Program Leader, PROW 2007-2013, LGD.
DOI: 10.15611/pn.2015.380.20

1. Wstęp
Polityka spójności w latach 2007-2013 polegała głównie na wspieraniu działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach UE. Polityka spójności polegała na realizacji trzech najważniejszych
celów1:
•• Konwergencja, czyli spójność; zadaniem celu było ożywienie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w najsłabiej rozwiniętych regionach.
•• Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie; cel był ukierunkowany na zwiększanie konkurencyjności i atrakcyjności regionów, jak również zatrudnienia, poprzez dokonywanie zmian gospodarczych i społecznych.
1
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/CelePolitykiSpojnosci.aspx (2.05.2014).
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•• Europejska Współpraca Terytorialna; zadaniem celu było umacnianie współpracy na poziomie transgranicznym, ponadnarodowym i międzyregionalnym2.
W ramach tych celów realizowana była również polityka rozwoju obszarów
wiejskich. Dywersyfikacja aktywności gospodarczej i poprawa jakości życia na
wspomnianych obszarach w latach 2007-2013 była wspólnym zadaniem polityki
rozwoju obszarów wiejskich UE i polityki spójności. Polityka spójności wspierała
obszary wiejskie, przyczyniając się do niwelowania występujących między nimi
dysproporcji rozwojowych. W Polsce wsparcie rozwoju tych obszarów pochodziło
z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach WPR UE oraz ze środków
krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) stanowił podstawę działań
rozwojowych podejmowanych na obszarach wiejskich. Podstawą realizacji założeń
programu, opisanych w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, były 22 działania zgrupowane w 4 osiach tematycznych
[Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2014]:
•• Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego.
•• Oś 2 – Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich.
•• Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
•• Oś 4 – Leader.
Celem opracowania jest ocena roli i znaczenia Leader w rozwoju obszarów wiejskich i zaspokajaniu lokalnych potrzeb ludności wiejskiej województwa opolskiego.

2. Program Leader
Program Leader jest wdrażany w UE od 1991 r. jako odrębna inicjatywa, w Polsce
zaś od początku członkostwa w UE, tj. od 2004 r., jako jedno z działań Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Inicjatywa ta została w całości sfinansowana przez Sekcję Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej [Filipek 2009]. Program Operacyjny Leader to IV oś PROW 2007-2013. Jego
głównym zadaniem jest aktywizacja mieszkańców oraz rozwój obszarów wiejskich
w kierunku powstania nowych miejsc pracy. Leader jest podejściem przekrojowym,
które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie
partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. W realizacji tego programu ważna jest zarówno współpraca władz lokalnych, jak również zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój danego obszaru.
W ramach programu podejmowane są następujące działania:
•• wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR),
•• wdrażanie projektów współpracy,
2
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24231_pl.htm
(2.05.2014).
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•• funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania (LGD), nabywanie umiejętności
i aktywizacja.
Na te działania PROW 2007-2013 przeznaczył określoną wysokość funduszy
(tab. 1). Najwięcej funduszy przeznaczonych jest na wdrażanie LSR, dzięki czemu
obszary wiejskie rozwijają się poprzez realizowane zadania, które zostały określone
w strategii. Polepsza się sytuacja w zatrudnieniu i jakości życia, co prowadzi do
zwiększenia się aktywności społeczeństwa [Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2009b].
Tabela 1. Fundusze przeznaczone na realizację osi IV w ramach PROW 2007-2013
Kod
działania
413

Oś 4
(nazwa działania)
Wdrażanie LSR

421

Wdrażanie projektów współpracy
431
Funkcjonowanie
LGD, nabywanie
umiejętności i
aktywizacja
Razem tylko oś 4
Razem osie 1, 2, 3, 4

Wydatki publiczne

Wydatki prywatne

Koszt całkowity

620 500 000,00

403 115 385,00

1 023 615 385,00

15 000 000,00

0,00

15 000 000,00

152 000 000,00

0,00

152 000 000,00

787 500 000,00

403 115 385,00

1 190 615 385,00

17 153 539 662,00

7 490 998 622,00

24 644 538 284,00

Źródło: [Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2011].

Realizacja założeń Leader pozwoliła na zaktywizowanie wiejskiej społeczności, co doprowadziło do wykreowania lokalnych liderów, którzy gotowi są pracować
dla wspólnego dobra i zachęcić do tego innych. Ponadto obszary, na których działa
Leader, w większym stopniu niż inne przygotowane są na pozyskiwanie nowych
środków finansujących cele określone na poziomie regionalnym. Społeczeństwo z
obszarów, na których działa Leader, jest otwarte na nowe strategie rozwojowe, na
zawieranie współpracy na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz na zdobywanie nowych umiejętności3. Szczególną rolę w realizacji programu odegrały LGD.
Grupy te to rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego na obszarach wiejskich,
zrzeszającego lokalnych przedstawicieli polityki, gospodarki i społeczeństwa4.
Członkiem LGD mogą być osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu
terytorialnego. LGD muszą posiadać potencjał administracyjny, niezbędny do zarządzania środkami publicznymi oraz do wdrożenia LSR. Struktura organizacyjna
LGD musi zapewnić rozdzielenie funkcji zarządczej i decyzyjnej. W składzie organu decyzyjnego powinno znaleźć się co najmniej 50% partnerów społecznych i gospodarczych [Borek 2007]. Ze względu na to, że Leader ma charakter lokalny i musi
3
4

http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=1891&c=5600;# (19.05.2013).
http://www.ppr.pl/dzial-leader-2007-2013-3862.php (2.05.2014).
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być zapewniony odpowiedni potencjał do realizacji zadań, LGD mogą powstawać
na obszarach o liczbie mieszkańców od 10 do 150 tys. W związku z tym wyróżniamy trzy kategorie grup działania [Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2009a]:
•• grupy małe (10-50 tys. mieszkańców),
•• grupy średnie (50-100 tys. mieszkańców),
•• grupy duże (100-150 tys. mieszkańców).
Należy podkreślić, że im strategia ma większy zasięg terytorialny, tym więcej
funduszy przyznawanych jest na jej realizację. Istotne znaczenie też ma liczba osób
działających w LGD. Im więcej osób liczy grupa, tym więcej pojawia się ciekawych
pomysłów i w tym szybszy sposób można realizować strategię. Nie oznacza to jednak, że grupy małe nie są zdolne do realizacji powierzonych im zadań. Powstają
one zazwyczaj na terenach o mniejszej liczbie ludności. Zarówno w jednym, jak i
drugim przypadku obowiązuje zasada Programu Leader – spójności przestrzennej,
historycznej, kulturowej, geograficznej i przyrodniczej [Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi 2009a]. Podsumowując: można stwierdzić, że Leader różni się od
innych, bardziej tradycyjnych środków wspierających rozwój obszarów wiejskich
tym, że wskazuje on, w „jaki sposób” działać, a nie „co” należy robić. Ponadto wyróżnia się siedem podstawowych cech charakteryzujących Program Leader [Chmieliński 2009]:
•• LSR dla danego terenu;
•• oddolne opracowanie przez lokalną społeczność wiejską LSR obszarów wiejskich;
•• realizacja innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności
przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego;
•• partnerstwo trójsektorowe;
•• zintegrowane i wielosektorowe działanie;
•• tworzenie powiązań;
•• współpraca.
Realizacja celów w okresie 2007-2013 przez oś IV nie posiada już podziału na
kraje „nowe” i „stare” dzięki funduszom przeznaczonym na rozwój wsi. EFR na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zakłada, iż Leader wdrażany będzie obowiązkowo we wszystkich państwach UE i zostanie włączony do głównego nurtu działań
na rzecz rozwoju wsi. Do nowego projektu PROW 2014-2020 będzie wprowadzone
wiele różnych zmian, które mają pomóc w bardziej intensywnym i szybszym wdrażaniu Leader. Pozwoli to na szybszy i sprawniejszy rozwój obszarów wiejskich,
poprawę jakości życia mieszkańców tych obszarów, a także ochronę środowiska.

3. Leader w województwie opolskim
Opolszczyzna jest położona w południowo-zachodniej części kraju, stanowi ok. 3%
obszaru i ludności Polski. Obszary wiejskie w strukturze województwa stanowią
42,9%. Województwo opolskie charakteryzuje się stosunkowo dużą liczbą osób za-
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mieszkałych na obszarach wiejskich, co wynika m.in. tradycyjnie z wysokiej kultury rolniczej tych obszarów [Struś i in. 2011]. Rozwój obszarów wiejskich stanowi
jeden z głównych celów przyjętych w „Strategii rozwoju województwa opolskiego”:
„Wielofunkcyjne, różnorodne oraz atrakcyjne dla inwestycji i zamieszkania obszary
wiejskie. Poprawa warunków gospodarowania – wielofunkcyjny rozwój terenów
wiejskich”. Istotną rolę w rozwoju obszarów wiejskich województwa odegrał Leader. Od 2004 r. aktywnie wspierano organizacje działające w opolskim w celu pełnego wykorzystania możliwości tkwiących w podejściu Leader i PROW 2007-2013. W 2005 r. w ramach Pilotażowego Programu Leader + (schemat I) powstało
6 LGD, z których 3 realizują schemat II PPL+, czyli uzyskały środki na wdrażanie
ich LSR. W 2006 r. samorząd województwa przeznaczył środki budżetowe na wdrażanie podejścia Leader. W wyniku tego powstało 6 kolejnych LGD.
W ramach Działania 2.7 Pilotażowego Programu Leader + Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich” powstały następujące LGD:
•• Stowarzyszenie LGD „Borów Niemodlińskich”,
•• Stowarzyszenie „Dolina Stobrawy”,
•• Stowarzyszenie „Wspólne Źródła” Partnerstwo Obszarów Wiejskich gmin Korfantów i Prudnik,
•• Fundacja „Kraina Dinozaurów”,
•• „Euro – Country” Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
•• Fundacja LGD „Górna Prosna”.
Z kolei efektem realizacji Programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim i aktywizowania lokalnych mieszkańców terenów wiejskich było powstanie kolejnych LGD:
•• Stowarzyszenie „Stobrawski Zielony Szlak”,
•• Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”,
•• LGD „Złota Ziemia”,
•• LGD „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”,
•• Stowarzyszenie LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”,
•• Stowarzyszenie „Kraina św. Anny”5.
Obecnie na terenie Opolszczyzny funkcjonuje 12 LGD, które obejmują swoim
działaniem 90% jego obszaru. Wszystkie powstałe na terenie województwa LGD
posiadały LSR. Pozwoliło to im aplikować o środki, jakie zostały przewidziane
w PROW 2007-2013 dla osi 4 Leader. Realizacja tych strategii przyczyniła się do
poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności
lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. Ze
względu na ograniczoną objętość opracowania, jako przykład rozwoju obszarów
wiejskich osiągnięty dzięki realizacji zadań Leader zostanie zaprezentowanych
5

http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=21 (2.05.2014).
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tylko kilka programów zrealizowanych na obszarach wiejskich Opolszczyzny. Na
przykład w powiecie krapkowickim działają dwie LGD: Stowarzyszenie Kraina św.
Anny i Partnerstwo Borów Niemodlińskich, które realizują zadania Leader i obok
PROW stanowią istotne źródło poprawy życia mieszkańców powiatu.
Stowarzyszenie Kraina św. Anny powstało w 2006 r. z inicjatywy liderów lokalnych z obszaru gmin: Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Walce, Strzelce
Opolskie, Ujazd, Leśnica, Jemielnica, Izbicko. W 2007 r. do obszaru przyłączyła się
gmina Walce, a w 2008 r. Tarnów Opolski. Łącznie stowarzyszenie skupia dziesięć
gmin z trzech powiatów: krapkowickiego, strzeleckiego i opolskiego. W 2009 r.
uzyskało status LGD, która zgodnie z ideą Leader realizuje wynikające z LSR innowacyjne projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe i historyczne,
a także wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD wybiera projekty, których realizacja przyczynia się
do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej LSR, tym samym do polepszenia życia
mieszkańców. W latach 2007-2013 w powiecie krapkowickim zrealizowano m.in.
następujące projekty:
•• konserwacja zabytkowej baszty w kompleksie klasztornym w Jemielnicy,
•• odtworzenie obudowy zabytkowej studni w Jemielnicy,
•• rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej
sali sportowej w Żywocicach,
•• utworzenie pracowni ceramicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie
Opolskim.
Ponadto Stowarzyszenie Kraina św. Anny dzięki swoim strategiom i działaniom
przyczyniło się do wydania trzech publikacji o regionie. Liczne renowacje, nowo
wybudowane obiekty, dofinansowanie domów kultury czy obiektów sportowych
było możliwe dzięki Leader i PROW i w dużym stopniu przyczyniło się do atrakcyjności obszaru, na którym działa LGD.
Druga LGD, Partnerstwo Borów Niemodlińskich, została zarejestrowana jako
stowarzyszenie w czerwcu 2006 r. i obejmuje siedem gmin: Łambinowice, Niemodlin, Dąbrowa, Tułowice, Komprachcice, Prószków i Strzeleczki z powiatu krapkowickiego. Stowarzyszenie kładzie głównie nacisk na takie cele, jak:
•• rozwój ekologiczny, który wykorzystywać będzie zasoby naturalne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe,
•• wzrost aktywności społecznej przy jednoczesnym podniesieniu jakości i warunków życia.
•• Efektem realizacji celów są m.in. takie projekty, jak:
•• przebudowa boiska sportowego w Kujawach,
•• budowa rynku miejskiego w Strzeleczkach,
•• remont bramy wjazdowej na teren zamku w Mosznej (tzw. Brama z Gladiatorami).
Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” powstało na początku 2006 r. Swoim
działaniem obejmuje obszar dwóch gmin miejsko-wiejskich: Kluczbork i Wołczyn
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oraz jednej gminy wiejskiej: Lasowice Wielkie w północnej części województwa.
Obecnie stowarzyszenie liczy 76 członków, którzy reprezentują m.in.: samorządy,
gospodarstwa agroturystyczne, stowarzyszenia wiejskie, banki, prywatne firmy
oraz instytucje doradcze. „Dolina Stobrawy” stwarzała m.in. możliwości wsparcia
osób planujących założyć oraz rozwijać działalność gospodarczą. Projekt realizowany był we współpracy z partnerami z Niemiec, Austrii, Włoch, Czech i ze Słowenii
– „Listen to the voice of villages” – wykorzystywanie potencjału turystycznego
wsi. Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności terenów wiejskich o dużym, niewykorzystanym potencjale turystycznym. Inny projekt
prowadzony w partnerstwie z LGD, „Aktywni to Niewykluczeni”, realizowany był
przez Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Iskierka”. LGD „Dolina Stobrawy” bierze udział w transgranicznym
projekcie „Studnia wiedzy” dotyczącym restauracji studni i stworzenia muzeum
wody w Brzeżanach. Partnerami projektu są stowarzyszenia z Niemiec i Ukrainy.
Będzie to pierwsze centrum edukacyjno-informacyjne na temat wody na Ukrainie.
W ramach projektu organizowane są podróże studyjne dla młodzieży z Ukrainy
i Polski, warsztaty, szkolenia, Geo- Dzień Bioróżnorodności i inne wydarzenia
o charakterze ekologicznym6. Przykładów działania LGD na terenie omawianego
województwa można podawać wiele. Wszystkie one przyczyniają się do aktywności
obszarów wiejskich.

4. Zakończenie
Wieloletnie doświadczenia krajów UE pokazały, że podejście Leader, jako jedna
z metod rozwoju obszarów wiejskich, to dobry sposób aktywizowania społeczności
lokalnych, przyczyniający się do ożywienia społecznego i gospodarczego na terenach wiejskich. Istota podejścia Leader tkwi w oddolnej mobilizacji zasobów ludzkich i wykorzystaniu walorów danego obszaru, by zaspokoić potrzeby społeczności.
Znacząca rola Leader w latach 2007-2013 wynika z faktu, iż jest to jedna z metod,
dzięki którym można efektywnie wykorzystać wszystkie dostępne środki, a zaangażowani mieszkańcy obszarów wiejskich zdolni są do ciągłego pomnażania posiadanych zasobów. Dzięki umożliwieniu LGD wyboru projektów zadania realizowane w latach 2007-2013 odpowiadały miejscowym potrzebom. Na LGD nałożony
został wielki obowiązek, ale też uzyskują one szansę na efektywny rozwój regionu.
Leader jest drugim (obok Programu Odnowy Wsi) sposobem rozwoju obszarów
wiejskich realizowanym przez samorząd województwa opolskiego przy wykorzystaniu własnych środków budżetowych i stanowi uzupełnienie działań, jakie mogą
być realizowane ze środków zewnętrznych, w tym w ramach PROW 2007-2013.
W województwie opolskim wszystkie LGD spełniły kryteria PROW i zostały wy-

6

http://www.dolinastobrawy.pl/node/71 (2.05.2014).
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brane do wdrażania opracowanych LSR. Wdrażając LSR w ramach Leader, prowadziły działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi.
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ROLE AND IMPORTANCE OF LEADER IN THE DEVELOPMENT
OF RURAL AREAS IN 2007-2013 ON THE EXAMPLE
OF THE OPOLE VOIVODESHIP
Summary: High quality of life of rural residents of the Opole Voivodeship, ensuring adequate
quality of technical and social infrastructure and preserving the traditional values of rural life
and the attractiveness of the environment is a task that is part of the policy of the EU rural
development and cohesion policy. This task was closely related to the EU assistance funds.
Within the RDP 2007-2013 regional governments could implement activities related to rural
development, inscribed in 4 priority axes. The Leader approach is a method by which it is
possible to effectively use all available means, and thereby undertake activities related to rural
development. The aim of the study is to evaluate the role and importance of the Leader in rural
development and in satisfying the local needs of the rural population of Opole Voivodeship.
Keywords: rural areas, the Leader, RDP 2007-2013, Local Action Groups.

