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DZIAŁANIA GRUP PARTNERSKICH NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE GRUPY
PARTNERSKIEJ „WRZOSOWA KRAINA”
Streszczenie: Grupy partnerskie stanowią trójsektorowe partnerstwo przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców.
Przedstawione zostały zasady działania grup partnerskich, źródła finansowania grupy partnerskiej „Wrzosowa Kraina”, projekty zrealizowane przez partnerów tej grupy, a także wpływ
efektów i rezultatów projektów na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wnioskowano, że lokalne problemy, postawy i instytucje dzięki ewaluacji partnerstwa stają się wartościami globalnymi.
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, partnerstwo trójsektorowe, projekty partnerskie.

1. Wstęp
Udział Polski w Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. spowodował ukierunkowanie polskich reform na rozwój zrównoważony (sustainable development). Praktyczna realizacja tego rozwoju zależy w znacznym stopniu od partnerskiego trójsektorowego współdziałania przedsiębiorstw, władzy publicznej i organizacji
pozarządowych danego terytorium. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (FPŚ)
za misję przyjęła nie tylko krzewienie kultury partnerstwa, ale również, od 1997 r.,
wcielenie tej idei w życie. Programy Unii Europejskiej realizowane już w Polsce,
takie jak LEADER+, EQUAL czy też inne programy Europejskiego Funduszu Społecznego, zakładają metodykę partnerstwa trójsektorowego jako podstawowe narzędzie ich realizacji.
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu działania grup partnerskich na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Jako studium przypadku rozpatrywana jest Grupa Partnerska „Wrzosowa Kraina” działająca na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, leżącego we wschodniej części Borów Dolnośląskich.
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2. Pojęcie rozwoju zrównoważonego
Doktryna zrównoważonego rozwoju dąży do sprawiedliwości społecznej przez ekonomiczną i środowiskową efektywność przedsięwzięć zapewnioną przez ścisły rachunek kosztów produkcji, rozciągający się również w bardzo złożony sposób na zasoby zewnętrzne. Szerokie zastosowanie w ekonomii rozwoju zrównoważonego
ma teoria dobra publicznego. Używając języka ekonomii, można powiedzieć,
że zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju społeczeństwo powinno żyć, uwzględniając rachunek ciągniony kosztów swoich decyzji. Zrównoważony rozwój oznacza,
że wzrost gospodarczy prowadzi do zwiększania spójności społecznej (w tym
m.in. zmniejszania rozwarstwienia społecznego, wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji) oraz podnoszenia jakości środowiska naturalnego, m.in. przez ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan
środowiska i ochronę zasobów przyrodniczych [Rogall 2010]. W Polsce zasada
zrównoważonego rozwoju zyskała rangę konstytucyjną – została zapisana w art. 5
Konstytucji RP, a definicja zrównoważonego rozwoju znalazła się w ustawie Prawo
ochrony środowiska: Rozwój zrównoważony jest to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych
i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń [Ustawa Prawo ochrony środowiska].

3. Grupa partnerska jako partnerstwo trójsektorowe
Partnerstwo trójsektorowe to strategiczne przymierze organizacji reprezentujących
różne sektory życia społecznego – publiczny, gospodarczy i społeczny, zawarte
w celu współpracy przy realizacji projektu lub programu zgodnego z celami rozwoju zrównoważonego, do którego wszyscy partnerzy wnoszą swoje kompetencje i zasoby, w którym wspólnie ponoszą ryzyko i koszty oraz dzielą się korzyściami wynikającymi z osiągnięcia wspólnych celów partnerstwa i celów poszczególnych
organizacji członkowskich. Przykładem tego typu struktury jest właśnie grupa partnerska. Grupy partnerskie działają na rzecz zrównoważonego rozwoju konkretnego
regionu – najczęściej jest to kilka lub kilkanaście gmin, przed którymi stoją podobne
problemy i wyzwania. Obszar ten łączą zwykle tradycje historyczne, kulturowe, położenie geograficzne lub szczególne bogactwo przyrodnicze. Grupa partnerska
ma charakter trwały – realizuje wieloletnie programy i projekty, dostosowując charakter działania do zmieniających się potrzeb lokalnych środowisk. Bardzo ważny
jest również oddolny sposób działania grupy, o którym świadczy angażowanie
we wspólne przedsięwzięcia mieszkańców regionu, lokalnych organizacji pozarządowych, sołectw itp. Im więcej ludzi i organizacji aktywnie zaangażuje się w działa-
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nie na rzecz pozytywnych zmian w swoim otoczeniu, tym bardziej zrównoważony
będzie rozwój regionu. Grupy partnerskie mogą stanowić porozumienia nieformalne, których partnerzy podpisali deklarację współpracy i wspólnie realizują przedsięwzięcia, jak i formalne partnerstwa, takie jak lokalne grupy działania z programu
LEADER. Partnerstwo trójsektorowe działające na szczeblu lokalnym ma kilka
podstawowych składników, które je spajają: kontekst terytorialny (warunki lokalne),
wspólne wartości, akceptowany przez wszystkich wspólny cel, uczestników i liderów, struktury organizacyjne, regularnie oceniane wyniki i efekty działalności. Cechami udanego partnerstwa są: uczenie się i adaptacja do zmian, posiadanie jawnego
systemu komunikacji i przywództwa, wspólnie uzgodnione cele, dobrowolność
i sprawiedliwość, dzielenie ryzyka i korzyści, powstawanie efektu synergii, w którym wspólne osiągnięcia stanowią efekt większy niż suma działań pojedynczych
partnerów. Grupa partnerska posiada następujące cechy organizacyjne: dokument
programowy (deklarację współpracy), który jest zgodny z zasadami rozwoju zrównoważonego, demokratycznie wybierane władze (prezydium, ew. rada), regulamin,
roczny plan operacyjny, wspólnie wypracowaną strategię, regularne dokonywanie
oceny swoich dokonań zarówno w wymiarze rzeczowym, jak i finansowym, wybraną instytucję, która prowadzi sekretariat partnerstwa. Problemy tematyczne dla grup
partnerskich to: rozwijanie turystyki przyjaznej dla środowiska (program Zielone
Szlaki Greenways i program Ekomuzea), wspieranie lokalnej gospodarki i przedsiębiorczości społecznej (program Marka Lokalna), wdrażanie ekologicznych rozwiązań i prowadzenie edukacji ekologicznej (program Szkoły dla Ekorozwoju i program Czysty Biznes), wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego (program
Akademia Partnerstwa).
Niezależnym, ogólnopolskim porozumieniem, które zrzesza ponad 20 partnerstw lokalnych z całej Polski, jest Krajowa Sieć Grup Partnerskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (KSGP) formalnie powołana 28 stycznia 2005 r. podczas
II Krajowego Zjazdu Grup Partnerskich w Ostrowcu Świętokrzyskim na mocy Deklaracji Współpracy Grup Partnerskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Główne zadania sieci to:
•• zapewnienie grupom partnerskim wsparcia w rozwoju (szkolenia, doradztwo,
wspólne zdobywanie funduszy, wsparcie dla lokalnych inicjatyw, wymiana doświadczeń),
•• dbanie o standardy usług świadczonych przez sieć i poszczególne grupy
partnerskie,
•• wspólne pozyskiwanie środków i partnerów do realizacji projektów i rozwoju
sieci,
•• prowadzenie wspólnych działań promocyjnych i wymiana informacji,
•• współpraca z instytucjami szczebla krajowego, zagranicznego, międzynarodowego i działania w innych krajach,
•• krzewienie kultury partnerstwa.
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4. Grupa Partnerska „Wrzosowa Kraina”

Rys. 1. Rycina ukazująca lokalizację Grupy Partnerskiej „Wrzosowa Kraina”

Za Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Wrzosowa Kraina” wiadomo, że Grupa Partnerska (GP) „Wrzosowa Kraina” powstała
we wrześniu 2004 roku. Zajmuje ona obszar północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Obszar działania partnerstwa obejmuje gminę wiejską Gromadka oraz miejsko-wiejskie: Przemków i Chocianów. Gminy te położone są na terenie
Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Zamieszkiwane są przez ponad 28 tys.
mieszkańców i zajmują powierzchnię 589 km2. Przemkowskie lasy to część ogromnych Borów Dolnośląskich, jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce. Zasoby przyrodnicze tego terenu są bardzo cenne. Znajduje się tu 5 rezerwatów
przyrody (Stawy Przemkowskie, Torfowisko Borówki, Buczyna Piotrowicka, Łęgi
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Źródliskowe koło Przemkowa, Czarne Stawy), 4 użytki ekologiczne (Przemkowskie Bagno, Cietrzewiowe Wrzosowisko, Torfowisko Kąty, Torfowisko Zamienice),
Obszar Chronionego Krajobrazu – Lasy Chocianowskie oraz pomnik przyrody –
najstarszy dąb szypułkowy w Polsce „Dąb Chrobry”. Teren Parku to także Obszar
Specjalnej Ochrony w ramach sieci Natura 2000 (Dyrektywa Ptasia) – Stawy Przemkowskie, „Bory Dolnośląskie”, Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Wrzosowiska
Przemkowskie” z borami sosnowymi, wydmami śródlądowymi i piaszczystymi
z typową dla takich siedlisk roślinnością. W bunkrach koło Wilkocina znajduje się
zimowisko nietoperzy. Oprócz walorów przyrodniczych we „Wrzosowej Krainie”
znajdują się liczne zasoby kulturowe, m.in. zespół umocnień obronnych „Wały Śląskie”, które są datowane na wczesne średniowiecze, zabytkowe kościoły w Przemkowie, Pogorzelicach, pałace i wieże.
Grupa Partnerska „Wrzosowa Kraina” jest trójsektorowym porozumieniem
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych
i lokalnych przedsiębiorców, którym zależy na tym, by przez ich działania i inicjatywy wschodnia część Borów Dolnośląskich była obszarem dobrze rozpoznawalnym,
pełnym efektywnych działań i miejscem, w którym warto żyć. Deklarację współpracy partnerskiej podpisało 57 partnerów, w tym:
–– 18 przedstawicieli sektora publicznego: 4 samorządy terytorialne, 1 starostwo
powiatowe, 1 związek gmin, 1 zespół parków krajobrazowych, 1 ośrodek doradztwa rolniczego, 5 szkół, 4 ośrodki kultury, 1 komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
–– 19 przedstawicieli organizacji pozarządowych i społecznych oraz grup nieformalnych: 3 fundacje, 1 koło przewodników PTTK, 1 związek wędkarski, 1 klub
ekologiczny, 7 stowarzyszeń, 1 młodzieżowe koło miłośników przyrody, 1 zespół muzyczny, 2 sołectwa, 1 zespół folklorystyczny, 1 związek pszczelarzy,
–– 20 przedstawicieli biznesu: 1 bank, 1 biuro rachunkowe, 9 przedsiębiorstw handlowo-usługowych, 5 gospodarstw agroturystycznych, 3 osoby fizyczne, 1 dom
pomocy społecznej.
Grupa Partnerska „Wrzosowa Kraina” decyzją Krajowej Sieci Grup Partnerskich
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (KSGP) z dnia 8 sierpnia 2005 r. otrzymała
status członka-kandydata KSGP. Grupą prowadzącą i pomagającą w dostosowaniu
do standardów obowiązujących w sieci było Partnerstwo Doliny Środkowej Odry.
W dniu 24 maja 2007 r., podczas IV Krajowego Zjazdu Grup Partnerskich, „Wrzosową Krainę” oficjalnie przyjęto w poczet pełnoprawnych członków Krajowej Sieci
Grup Partnerskich.
Partnerzy pozyskują środki na realizację projektów z różnych źródeł. Działania partnerstwa wspierane są przez następujące fundusze i środki: Fundacja
Ekologiczna „Zielona Akcja”, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Toyota Europe, Fundusz Partnerstwa w ramach programu „Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku”, Fundusz Partnerstwa w ramach programu „Trzeci Sektor” Fundacji
im. Stefana Batorego i Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe, Fundusz

Działania grup partnerskich na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich…65

Inicjatyw Obywatelskich, Pilotażowy program Leader+, Polska Fundacja Dzieci
i Młodzieży, Fundacja Wspomagania Wsi, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
„Równać Szanse 2004”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu, Otwarta Pracownia Wspierania Uzdolnień w Dolnośląskim
Oddziale Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Bank Spółdzielczy w Przemkowie. Podczas realizacji projektów znacznej pomocy, nie tylko finansowej, udzielają
lokalne instytucje oraz przedsiębiorcy i liczni wolontariusze.
Zgodnie z dokumentacją znajdującą się w sekretariacie Grupy Partnerskiej
„Wrzosowa Kraina” w Przemkowie, partnerzy Grupy Partnerskiej „Wrzosowa Kraina” zrealizowali wspólne projekty i programy. Najciekawsze z nich to:
•• Walory przyrodnicze, kulturowe i produkty lokalne – sposobem na rozwój Partnerstwa „Wrzosowa Kraina”.
•• Program „Lekcje w Przyrodzie”.
•• Program „Szkoły dla Ekorozwoju – zadbajmy o wspólną przestrzeń” – III edycja.
•• Trzy Kultury Krainy Młodych.
•• Umiemy czytać krajobraz – wędrówki historyczno-przyrodnicze po ziemi przemkowskiej.
•• Rozwój obszarów wiejskich we wschodniej części Borów Dolnośląskich.
•• Szkolny Klub Techniki.
•• Agroturystyka szansą dla regionu.
•• Wrzosowa Kraina w zgodzie z naturą.
•• Razem we Wrzosowej Krainie – Marka Lokalna narzędziem aktywizacji lokalnych wytwórców, organizacji pozarządowych i samorządowych.
•• Ekomuzea.
•• Poprawa bytu mieszkańców wsi Wysoka poprzez uczestnictwo w programach
rolno-środowiskowych z terenu obszaru wrażliwego przyrodniczo Wzniesień
Chocianowskich.
•• Wieloletnia aktywizacja zawodowa społeczności romskiej w ramach prac związanych z czynną ochroną obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA
2000 – Obszary Specjalnej Ochrony „Stawy przemkowskie” – I Etap.
•• Rozbudowa sieci i bazy Młodzieżowego Koła Miłośników Przyrody na terenie
Gminy Przemków w Przemkowskim Parku Krajobrazowym.
•• Rozwój sekretariatu GP Partnerstwo Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.
•• Czy ja dbam o środowisko?
•• Ścieżki edukacyjne wschodniej części Borów Dolnośląskich.
•• Przemkoland – przyjazne miejsce dla dzieciny i rodziny.
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5. Efekty i rezultaty projektów zrealizowanych przez partnerów
Grupy Partnerskiej „Wrzosowa Kraina”
Zgodnie z dokumentacją znajdującą się w biurze LGD „Wrzosowa Kraina” w Chocianowie w ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader+ w LGD „Wrzosowa Kraina” w okresie 9 miesięcy, zrealizowano ponad 60 różnych działań na łączną
kwotę netto 683 tys. zł, w tym:
•• 11 warsztatów i szkoleń – przeszkolenie około 240 osób w terminie od czerwca
2007 r. do marca 2008 r. na warsztatach i szkoleniach dotyczących upraw ekologicznych, rzemiosła regionalnego, zasad prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, nowych funkcji wsi, edukacji ekologicznej i turystyki, przygotowań
do współpracy z partnerami i społecznością lokalną, zarządzania finansami, zarządzania projektami, ewaluacji i promocji podjętych działań, szkoleń dla lokalnych liderów na temat aktywizacji społeczności lokalnych, jak założyć stowarzyszenie, zasady pisania wniosków.
•• 22 opracowania i publikacje promocyjne, m.in. skatalogowanie zasobów kulturowych regionu (ubiory, potrawy, legendy), opracowanie regulaminu i zasad
funkcjonowania Marki Lokalnej, opracowanie koncepcji promocji PR produktu
lokalnego, opracowanie i wydanie etykiet dla lokalnych wytwórców z logo Marki Lokalnej, przygotowanie gablotek promujących Wrzosową Krainę i produkty
z tego terenu, opracowanie i wydanie mapy produktów lokalnych i zasobów
przyrodniczo-kulturowych (dwie wersje językowe), opracowanie planów rozwoju miejscowości (Odnowa Wsi) – wraz z dokumentacją architektoniczno-krajobrazową, opracowanie dokumentacji – koncepcja dostosowania obiektów pałacowych do celów edukacyjno-turystycznych, opracowanie koncepcji promocji
PR regionu, opracowanie kalendarza imprez regionalnych, opracowanie zasad
działania Funduszu Grantowego, opracowanie i wydanie plakatów o obszarze
LGD dla obszaru Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich
(ZSROW), opracowanie i wydanie katalogu walorów kulturowych, organizacja
imprez promujących turystykę rowerową, przygotowanie i druk albumu przyrodniczo-kulturowego o regionie, przygotowanie i druk folderów promujących
obszar ZSROW, przygotowanie i druk pocztówek z walorami przyrodniczo-kulturowymi obszaru ZSROW, opracowanie i wydanie kalendarza promocyjnego
z imprezami we Wrzosowej Krainie, przygotowanie i druk toreb lnianych z logo
Wrzosowej Krainy, przygotowanie i druk folderów podsumowujących osiągnięcia LGD „Wrzosowa Kraina”, wykonanie banerów informacyjnych o produktach i walorach przyrodniczo-kulturowych regionu, Smaki Wielu Kultur – spotkania lokalne promujące dziedzictwo kulinarne wraz z opracowaniem książki
kucharskiej „Smaki Wrzosowej Krainy”.
•• Wyjazdy studyjne na targi, jarmarki, wystawy i imprezy regionalne i krajowe
lokalnych producentów i wytwórców – FARMA 2007 POZNAŃ, wyjazdy
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do gospodarstw agroturystycznych dla rolników z LGD, wyjazd studyjny
do Alta Valtellina we Włoszech, wyjazd studyjny „Krajowe dobre pokazanie dobrych praktyk turystycznych marketingu walorów przyrodniczych”).
•• 11 organizacji i współorganizacji imprez i wydarzeń kulturalnych (współorganizacja Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie, współorganizacja
imprez regionalnych: Dzień Jagody, Święto Wrzosu, Łemkowska Watra na Obczyźnie), organizacja plenerów artystycznych (fotograficzny, malarski, rzeźbiarski) wraz z wystawami poplenerowymi, współorganizacja imprez lokalnych pokazujących wielokulturowość i specyfikę tego terenu (Piknik Reggae
w Michałowie, Święto Wesołego Karpia w Ostaszowie, Wielokulturowe Tradycje Wsi w Przemkowie i Gromadce).
•• 6 działań przyrodniczych (inwentaryzacja siedlisk Natura 2000 do Planów Zarządzania Obszarami Natura 2000, opracowanie – uwarunkowania hydrogeologiczne rezerwatu Torfowisko Borówki, opracowanie „Granice Natura 2000 wraz
z naniesieniem na mapy ewidencyjne i podział właścicieli gruntów”, opracowanie Regionalnego Programu Edukacji Ekologicznej dla obszaru Wrzosowej Krainy, inwentaryzacja zasobów przyrodniczo-kulturowych wraz z dokumentacją
fotograficzną, organizacja konkursów dla szkół i mieszkańców wraz z drobnymi
nagrodami dla laureatów).
•• 6 działań innych: wynajem przenośnych stanowisk promocyjnych na regionalne
imprezy plenerowe, opracowanie serwisu internetowego www.wrzosowakraina.pl,
tabliczki kierunkowe do atrakcji przyrodniczo-kulturowych, uzupełnienie oznakowania szlaków rowerowych i pieszych, tablice informacyjno-promocyjne
wzdłuż szlaków i w centrach komunikacyjnych, znaki drogowe E22 promujące
kluczowe atrakcje terenu.

6. Zakończenie
Za autorami Praktycznego poradnika „Grupy Partnerskie. Od idei do współdziałania” [Serafin, Kazior, Jarzębska 2005, s. 9-10] uważam, że potencjalne korzyści
z partnerskiej współpracy to wartość dodana dla lokalnej społeczności i regionu (dobro wspólne), jak i dla samych członków partnerstwa (skuteczniejsze i mniej kosztowne działanie). Korzyści te dotyczą potencjalnie wszystkich rodzajów podmiotów
– władz lokalnych, biznesu i organizacji pozarządowych.
Najważniejsze korzyści to:
–– rozwój kapitału ludzkiego: stworzenie okazji do szkoleń, praktyk, wymian, podnoszenie świadomości obywatelskiej, umiejętności przywódczych itp.,
–– poprawa skuteczności działania: redukcja kosztów, większa efektywność działania, dostarczanie lepszych usług itp.,
–– innowacje organizacyjne: rozwijanie nowych metod działania w odpowiedzi
na złożone wyzwania i potrzeby,
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–– lepszy dostęp do zasobów finansowych, technicznych i zarządczych, które mogą
pomóc w osiągnięciu wspólnego celu,
–– lepszy dostęp do informacji na temat ludzi i wspólnot zamieszkujących na danym terenie,
–– efektywniejsze produkty i usługi: dostosowanie oferty do potrzeb odbiorców
dzięki lepszej wiedzy na temat lokalnej społeczności,
–– wzrost reputacji i wiarygodności: budowanie dobrych stosunków z innymi aktywnymi członkami społeczności lokalnej, wzajemne uwiarygodnienie partnerów [Coleman 1988; Fukuyama 1997; Putnam 1995; Swianiewicz 2005],
–– stworzenie stabilnego społeczeństwa: jest to długoterminowy cel władz i wielu
organizacji pozarządowych, ale także leży w interesie biznesu.
Proces budowania partnerstwa jest trudny, przynosi jednak najtrwalsze rezultaty.
Lokalne problemy, postawy, instytucje dzięki rozwojowi partnerstwa stają się wartościami globalnymi. Środki finansowe pozyskiwane w ramach projektów z funduszy
europejskich ułatwiają realizację projektów, ale nie poprawiają komunikacji pomiędzy partnerami.
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PARTNERSHIP GROUPS ACTIONS AND THEIR IMPACT
ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS
Summary: Partnership Groups are a three-sector partnership between local government
units, non-governmental organizations and local businesses. The article presents the action
principles of Partnership Groups, funding sources of Partnership Group “Heather Land”,
projects carried out by partners of this group, as well as the impact of the effects and outcomes
on the sustainable development of rural areas. It is concluded that owing to partnership
evaluation local issues, attitudes and institutions become global values.
Keywords: sustainable development, three-sector partnership, partnership projects.

