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LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA JAKO PRZEJAW
AKTYWNOŚCI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
Streszczenie: Intensyfikacja produkcji rolnej spowodowała brak rozwoju lokalnego obszarów wiejskich Unii Europejskiej. Próbą złagodzenia tych problemów była wprowadzona
na początku lat dziewięćdziesiątych Inicjatywa Wspólnotowa Leader. Program opiera się
na nowatorskim podejściu polegającym na zaangażowaniu się społeczności wiejskiej w działania na rzecz rozwoju zamieszkiwanych przez nią terenów. Lokalne Grupy Działania jako
trójsektorowe porozumienie pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i społecznym miały
dokonać oceny możliwości rozwoju obszarów wiejskich i wdrożyć lokalne strategie rozwoju
tych obszarów.
Słowa kluczowe: Leader, partnerstwo, kapitał społeczny.

1. Wstęp
Największym problemem obszarów wiejskich Unii Europejskiej stała się intensyfikacja produkcji rolnej, która spowodowała zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych, ograniczenie zatrudnienia w rolnictwie, wzrost bezrobocia, wyludnianie się
obszarów wiejskich z powodu migracji ludności ze wsi do miast, starzenie się społeczeństwa na wsi. Skutkowało to zanikiem wielu lokalnych instytucji życia publicznego i brakiem rozwoju lokalnego. Próbą złagodzenia tych problemów była wprowadzona na początku lat dziewięćdziesiątych Inicjatywa Wspólnotowa Leader
[Inicjatywa LEADER… 2006].

2. Program Leader
W porównaniu z innymi programami wdrażanymi w Unii Europejskiej Leader opiera się na nowatorskim podejściu. Zakłada on szerokie zaangażowanie mieszkańców
obszarów wiejskich, lokalnych instytucji i organizacji w opracowanie i wdrażanie
strategii zrównoważonego rozwoju tych terenów. Podejście to zapewnia wykorzystanie lokalnych zasobów w najbardziej efektywny sposób. Skuteczność podejścia
Leadera i jego specyficzny charakter zostały uwzględnione przy tworzeniu założeń
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polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013. Ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) będą finansowane działania wspierające zrównoważony rozwój terenów wiejskich na obszarze
całej Wspólnoty [Rozporządzenie Rady (WE)… 2005]. W Polsce w ramach EFRROW realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
(PROW 2007–2013). Podstawą realizacji założeń strategicznych Programu, opisanych w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013, będą działania na rzecz rozwoju tych obszarów w ramach czterech osi
priorytetowych [Program… 2007, s. 161]:
Oś 1 – poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego.
Oś 2 – poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich.
Oś 3 – poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki
wiejskiej.
Oś 4 – Leader.
Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim realizowanym lokalnie na określonym obszarze umożliwiającym osiągnięcie celów osi 3.
Wsparcie udzielane w ramach osi Leader może zostać przeznaczone na [Program…
2007, s. 296 –314]:
1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, które przyczynią się do osiągnięcia
celów osi 1 i/lub osi 2 i/lub osi 3.
2. Wdrażanie projektów współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej.
3. Funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania, nabywanie umiejętności i aktywizację społeczności lokalnej.
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” [Program… 2007, s. 118] jako osobne działanie wdrażany był Pilotażowy Program Leader + (PPL+). Wdrażanie PPL+ podzielone zostało na dwa Schematy. Schemat I
realizowany był do końca 2006 r. i miał na celu wsparcie procesu tworzenia lokalnych grup działania, umożliwienie środowiskom lokalnym przeprowadzenia analizy
możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowanie na tej podstawie Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). W Schemacie I
zrealizowanych zostało 167 projektów obejmujących gminy, w których zamieszkuje ok. 40% ludności wiejskiej w Polsce [Program… 2007, s. 118]. Obecnie trwa
wdrażanie Schematu II, w ramach którego wspierana jest działalność LGD na rzecz
realizacji strategii opracowanych w ramach Schematu I. Wszystkie te działania będą
współfinansowane w 80% z EFRROW oraz w 20% ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej [Program… 2007, s. 295].
Celem artykułu jest zbadanie działań uaktywnionego kapitału społecznego
w postaci Lokalnych Grup Działania. Jako studium przypadku rozpatrywana jest
LGD „Wrzosowa Kraina”, obejmująca swym zasięgiem wschodnią część Borów
Dolnośląskich.

Lokalne grupy działania jako przejaw aktywności kapitału społecznego
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3. Lokalne Grupy Działania
Lokalne Grupy Działania (Local Action Group) to trójsektorowe partnerstwo: publiczne, gospodarcze i społeczne, utworzone przez przedstawicieli tych sektorów.
Partnerstwo jest reprezentatywne dla obszaru objętego Lokalną Strategią Działania.
Obecnie w Polsce funkcjonuje 337 LGD [Mapa LGD w Polsce… 2012]. Zgodnie
z kryteriami dostępu dla LGD [Program… 2007, s. 297–298], na poziomie decyzyjnym LGD co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni, w tym
przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności: rolnicy, kobiety
wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia. Wymogiem jest również oddzielenie w strukturze organizacyjnej LGD funkcji zarządczej od funkcji decyzyjnej. Obszar objęty działaniem LGD jest spójny i obejmuje zgodnie z przyjętą definicją obszarów wiejskich [Program… 2007, s. 297–298] miejscowości znajdujące się
w granicach administracyjnych: gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich (z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców), gmin miejskich (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców). Obszar, na którym realizowana jest LSR, powinien liczyć co najmniej 10 tys. mieszkańców, lecz nie
więcej niż 150 tys. Na danym obszarze dopuszcza się możliwość działania wyłącznie jednej LGD, która musi posiadać potencjał administracyjny do zarządzania środkami publicznymi i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju [Program… 2007, s. 297–
–298]. Podczas wyboru LGD przez samorządy województw w porozumieniu
z Instytucją Zarządzającą kryteria wyboru dotyczyły oceny potencjału organizacyjno-administracyjnego LGD i jakości Lokalnej Strategii Rozwoju [Program…2007,
s. 298– 299].
LGD wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów
wspólnie opracowanej strategii. W ramach działania LGD będą również wspierane
realizowane przez nie projekty współpracy. Zgodnie z PROW na lata 2007–2013
LSR zatwierdza samorząd województwa, on też przyznaje środki na ich realizację
oraz weryfikuje działalność LGD. Projekty do realizacji wybiera LGD. Wnioskodawcy mogą liczyć na pomoc pracowników LGD w przygotowaniu projektów.
Wnioski te mogą dotyczyć [Program… 2007, s. 296] projektów kwalifikujących się
do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich
i różnicowanie gospodarki wiejskiej:
– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
– Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
– Odnowa i rozwój wsi,
– oraz innych projektów, zwanych dalej „małymi projektami”, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia
celów tej osi, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD [Program… 2007, s. 301–302].
W przypadku projektów osi 3 LGD bierze pod uwagę zgodność projektu z lokalnymi kryteriami wyboru i celami LSR [Lokalna Strategia… 2008, s. 78–85].
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W przypadku małych projektów LGD ocenia projekt pod względem zgodności
z kryteriami dostępu określonymi dla małych projektów [Program… 2007, s. 300]
oraz zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru i celami LSR [Lokalna Strategia…
2008, s. 78–85].
LGD w porozumieniu z samorządem województwa lub agencją płatniczą ustala
termin otwarcia naboru wniosków. W przypadku małych projektów wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 70% koszów kwalifikowanych i nie więcej
niż 25 000 zł. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł. Równowartość kwoty wyraża się
w euro i ma ona charakter indykatywny.
Celem działania LGD jest umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną
strategią rozwoju realizacji projektów w ramach tej strategii

4. Kapitał społeczny w lokalnych grupach działania
Istota programu zawarta została już w samej nazwie. „LEADER” to akronim wyrażenia pochodzącego z języka francuskiego, od liaisons entre actions de développement de l’économie rurale, co oznacza „powiązania pomiędzy działaniami na rzecz
rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich” [Inicjatywa LEADER… 2006, s. 13].
Specyfiką Leadera jest tworzenie korelacji pomiędzy podmiotami lokalnymi i ich
działaniami, czyli budowanie kapitału społecznego. Wytworzony kapitał społeczny
w LGD stanowi wartość dodaną partnerstwa, „spoiwo, które powoduje, że partnerzy
współpracują ze sobą” [Kwatera, Bukowska 2009, s. 5]. Zgodnie z PROW celem osi
czwartej jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy
na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich
waloryzacja wskutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem. Pomocne w osiągnięciu celów osi będą również projekty współpracy [Program… 2007, s. 294].
Termin „kapitał społeczny” rozpowszechnił się w latach 80. za sprawą socjologa Jamesa Colemana i politologa Roberta Putnama oraz później Pierre’a Bourdieu i Francisa Fukuyamy. Od tej pory powstało wiele koncepcji rozumienia tego
pojęcia. Kapitał społeczny [Putnam 1995, s. 258] „odnosi się tu do takich cech organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które mogą zwiększyć
sprawność społeczeństwa ułatwiając skoordynowane działania”. Według Fukuyamy
pierwszym i bardzo istotnym źródłem kapitału społecznego jest rodzina [Fukuyama
1997]. Wielkość kapitału społecznego znajduje wyraz w samoorganizowaniu się
i samorządności, głównie w ramach dobrowolnych stowarzyszeń. Kapitał społeczny to „pojęcie wytrych” [Trutkowski, Mandes 2005, s. 47]. Kapitał społeczny jest
trudny do zmierzenia. Trudno również jednoznacznie określić jego „źródła” [Matysiak 1999]. Jedno „wiadomo, że im jest go więcej, tym lepiej” [Mazurek 2009].
W początkowych pracach Robert Putnam proponował pomiar kapitału społecznego
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za pomocą następujących rodzajów danych statystycznych: liczba stowarzyszeń (bez
związków zawodowych i organizacji religijnych), czytelnictwo gazet, frekwencja
podczas referendów, brak preferencyjnego głosowania [Putnam 1995]. Lokalny kapitał społeczny wyznacza się za pomocą pomiaru: liczby dobrowolnych organizacji
społecznych, obecności prasy lokalnej, udziału samorządu gminnego w dobrowolnych stowarzyszeniach/związkach międzygminnych, intensywności międzynarodowych kontaktów samorządów, „historycznej spójności” województwa [Swianiewicz
2008]. Lokalny kapitał społeczny „stanowią trwałe lokalne zasoby społeczne mające
zdolność uruchomienia strumienia korzyści ekonomicznych osiąganych przez gospodarkę lokalną” [Brol 2008, s. 314].
Program Leader traktowany jest głównie jako źródło środków finansowych
z Unii Europejskiej na realizację różnych projektów. Należy jednak pamiętać,
że zgodnie z celem osi czwartej najważniejsze jest zbudowanie kapitału społecznego pomiędzy partnerami. LGD powinny być platformą, gdzie partnerzy podtrzymują
ze sobą kontakty, wymieniają informacje, ufają sobie i wspólnie lub indywidualnie
prowadzą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

5. Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” posiada osobowość
prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach, ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW, Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
EFRROW oraz Statutu Stowarzyszenia [Lokalna Strategia… 2008, s. 8]. Stowarzyszenie swoimi działaniami obejmuje obszar gmin wiejskich: Gromadka, Lubin,
Chojnów, Bolesławiec, oraz miejsko-wiejskich: Przemków, Chocianów. Gminy
„Wrzosowej Kraina” zamieszkuje 60 934 mieszkańców. Początki partnerstwa na obszarze gmin sięgają 2004 r., kiedy to zawiązała się Grupa Partnerska (GP) Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, przekształcona po roku w Grupę Partnerską
„Wrzosowa Kraina”. Na podbudowie GP w 2006 r. powstała w ramach realizacji
I Schematu Pilotażowego Programu Leader + Lokalna Grupa Działania Fundacja
Wrzosowa Kraina. Zrealizowała ona z sukcesem II Schemat Pilotażowego Programu Leader +. Pod koniec jego realizacji przedstawiciele Fundacji, partnerzy LGD
oraz lokalne władze samorządowe podjęli decyzję o opracowaniu Lokalnej Strategii
Rozwoju dla obszaru „Wrzosowej Krainy”, która będzie punktem wyjściowym
do prowadzenia działań w nowym okresie programowania na lata 2007–2013.
Współtwórcami LSR było 117 osób reprezentujących sześć gmin objętych LGD.
Lokalna Strategia Rozwoju jest powiązana z innymi dokumentami planistycznymi
związanymi z obszarem objętym LGD. W 2008 r. podjęto decyzję o zmianie formy
organizacyjnej LGD z fundacji na stowarzyszenie. Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” składa się z 26 członków-założycieli, z czego sektor publiczny reprezen-
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tuje 11 przedstawicieli, sektor społeczny 10 oraz sektor gospodarczy 8 przedstawicieli. Organem decyzyjnym stowarzyszenia jest Rada [Lokalna Strategia… 2008,
s. 22]. Liczba członków Rady zgodnie ze statutem nie może być mniejsza niż 8 osób,
aktualnie jest to 14 osób. Żaden członek Rady nie łączy swej funkcji z funkcją w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej. Procentowy udział przedstawicieli poszczególnych sektorów jest zgodny z warunkami dostępu i stanowi: sektor społeczny i gospodarczy – 57% i sektor publiczny – 43%. W skład organu decyzyjnego wchodzi
6 kobiet – 43%. W składzie Rady został zachowany parytet płci oraz parytet sektorów.
Zasady i procedury funkcjonowania LGD określa Walne Zebranie Członków.
Z członków LGD wybrana została Rada, Zarząd, Pełnomocnik zebrania członków
oraz Komisja Rewizyjna. W skład administracji wchodzi Dyrektor Biura LGD,
któremu podlega referent ds. administracyjnych, asystent ds. koordynacji projektów oraz pracownicy z subsydiowanych miejsc pracy Państwowego Urzędu Pracy
[Lokalna Strategia… 2008, s. 22–23]. LGD ma opracowane zasady i procedury
funkcjonowania [Lokalna Strategia… 2008, s. 23]. Jedną z najważniejszych funkcji
Rady jest wybór operacji do sfinansowania ze środków pozostających w dyspozycji
LGD. Kompetencje Rady oraz wybór jej członków reguluje statut oraz regulamin.
Decyzje Rady są ostateczne. Zarząd LGD nie ma w tym zakresie żadnych kompetencji. Jego obowiązkiem jest przesłanie uchwał Rady do wiadomości samorządu
województwa dolnośląskiego. Osoby wchodzące w skład Rady posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe [Lokalna Strategia… 2008, s. 26–28], co ułatwia
trafny wybór projektów przy ich ocenie merytorycznej.
Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” w Lokalnej Strategii Rozwoju
określiła cztery cele ogólne, w ramach których będą realizowane operacje:
1. Zrównoważony rozwój regionu oparty na turystyce, dbałość o dziedzictwo
przyrodniczo-kulturowe oraz wykorzystanie lokalnych walorów.
2. Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o lokalne zasoby.
3. Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zwiększenie samodzielności mieszkańców w radzeniu sobie z lokalnymi problemami i działaniami na rzecz swojego
miejsca zamieszkania.
4. Konsolidacja regionu oraz jego promocja – jako wyjątkowego miejsca w Europie.
Całkowity budżet, jakim dysponuje LGD „Wrzosowa Kraina” w ramach
realizacji Osi 4 Leader – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wynosi
9 018 232,00 zł.
Wielkość budżetu wynika z iloczynu liczby mieszkańców zameldowanych
na pobyt stały, na obszarze objętym LSR, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.
(wg GUS), i określonych dla poszczególnych komponentów kwot.
Jak podaje tabela pomocnicza budżetu LGD „Wrzosowa Kraina” [Lokalna Strategia… 2008, s. 91], w latach 2009–2011 w ramach działań Osi 4 Leader została
przeprowadzona następująca liczba operacji:
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1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:
– różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 11 operacji,
– tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 7 operacji,
– odnowa i rozwój wsi – 9 operacji,
– „małe projekty” – 80 operacji.
2. Wdrażanie projektów współpracy – 1 operacja.
3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja – zrealizowano działania w wysokości 738 262,03 zł kosztów refundacyjnych.
Razem w ramach Osi 4 Leader Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” wydatkowało kwotę w wysokości 6 674 707,03 zł, co stanowi 74,02% kwoty otrzymanej przez tę LGD od samorządu województwa na lata 2009–2015.
Lokalna Grupa Działania odpowiedzialna jest za proces wdrażania i aktualizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju. Rada odpowiedzialna jest za wybór operacji do realizacji. Zarząd realizuje zadania związane z wdrażaniem LSR – z promocją i informacją, aktywizacją i motywowaniem społeczności lokalnej do zaangażowania się
w realizację Leadera, jak również za monitorowanie realizacji Strategii.

6. Podsumowanie
Doświadczenia z okresu programowania 2004–2006 Pilotażowego Programu Leader + przygotowały lokalne społeczności, organizacje oraz władze samorządowe
do powszechniejszego korzystania z podejścia typu Leader przy realizacji programu
w ramach następnej perspektywy finansowej w latach 2009–2015. Podstawowe zasady programu Leader to: podejście terytorialne, partnerstwo, podejście oddolne,
podejście zintegrowane, innowacja, decentralizacja zarządzaniem i finansowania,
współpraca i sieciowanie [Budzich-Szukała 2012]. Program Leader realizowany
przez Lokalne Grupy Działania powoduje lepsze wykorzystanie istniejących oraz
budowę nowych zasobów kapitału społecznego. Lokalne grupy działania są inwestycją w kapitał społeczny obszarów wiejskich w kategoriach współpracy partnerskiej trzech sektorów: publicznego, biznesu i społecznego. Jak się okazało, podejście wielosektorowe w LGD stało się najtrudniejszą cechą do wdrożenia.
Zbudowano kruche partnerstwa, w których zadania zostały niejasno określone. Lokalne grupy działania adaptują dobre przykłady rozwoju lokalnego na terenie całej
Unii. Zaplanowane w LSR „Wrzosowej Krainy” działania aktywizujące mieszkańców, pobudzające ich do zaangażowania społecznego, budujące tożsamość regionalną i wzmacniające więzi społeczne oraz poczucie odpowiedzialności za miejsce
swojego zamieszkania przyczynią się do wsparcia kapitału społecznego na tym terenie. Przedsięwzięcia edukacyjne podnoszą jakość kapitału społecznego poprzez
wzrost kwalifikacji zawodowych, wiedzy i umiejętności mieszkańców obszarów
„Wrzosowej Krainy”. Tworzenie nowych miejsc pracy i mikroprzedsiębiorstw
na obszarach wiejskich oraz wsparcie dla rolników w rozwoju działalności pozarol-
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niczej przyczyni się do wzrostu dochodów mieszkańców. Promocja regionu oparta
na walorach przyrodniczo-kulturowych spowoduje większą dbałość o stan zabytków na tym terenie. Rozwijanie oferty turystycznej wpłynie na zwiększenie liczby
turystów odwiedzających region.
Leader, włączając lokalne społeczności w proces współdecydowania o kierunku
i sposobie wdrażania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich, powinien w istotnym
stopniu przyczynić się do gospodarczo-społecznego ożywienia tych obszarów.
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LOCAL ACTION GROUPS AS A MANIFESTATION
OF SOCIAL CAPITAL ACTIVITY
Summary: Intensification of agricultural production caused the lack of local rural development
of the European Union. The Leader Community Initiative, which was introduced in the early
nineties, was an attempt to alleviate these problems. The program is based on the innovative
approach of engaging rural communities in actions to develop areas inhabited by them. Local
Action Groups as a threesector agreement between public, private and social sector were to
assess the potential for rural development and implement local development strategies in
these areas.
Keywords: leader, partnerships, social capital.

