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Regionalne wsparcie idei odnowy wsi 

metodą rozwoju obszarów wiejskich 

w Polsce 



• Odnowa wsi -specyfika podejścia 
do rozwoju obszarów wiejskich

• Regionalne wsparcie
• Efekty



Odnowa wsi – specyfika podejścia

Idea Metoda Proces



Idea

Wieś pozostaje sobą

(paradygmat odnowy wsi)
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Paradygmat odnowy wsi:
wieś ma pozostać sobą !

może konkurować z miastem jedynie poprzez 
wykorzystanie atutów swej odrębności

umiastowienie i unifikacja odbiera tę szansę !  
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Metoda

Realizacja 

koncepcji rozwoju
na rzecz wysokiej 

jakości życia:

• samodzielnie 

wybranej przez 

społeczność 

lokalną,

• całościowej,

• niepowtarzalnej



Proces napędza 
oddolność i energia relacji
międzyludzkich, 
a kierunkuje strategia
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Proces rozwoju

a nie wykorzystywanie środków



Efekt
wydatkowania 
środków

Efekt
procesu
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Iwięcino

Małujowice

Ś



Istotą  odnowy wsi 
jest rozpoznanie i uzgodnienie wartości

…  to decyduje o  jakości procesu
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Poziom  krajowy

Poziom  regionalny

Poziom  lokalny

d
o

tacje

NAKŁADY

EFEKTY

wzmocnione
zasoby,
nowe

potencjały 
rozwojowe

PROCES

Odnowa wsi jako METODA rozwoju 

STRATEGIAZasoby, kapitał społeczny

Beneficjenci /wieś

an
im

acja
Wsie - uczestnicy programu posiadają:
•przywództwo powołane do prowadzenia odnowy wsi,
•strategię rozwoju pozwalającą uruchomić zasoby
• wsparcie ze strony gminy i regionu w oddolnej realizacji strategii
• wiedzę o przebiegu procesu odnowy wsi 



Regionalne wsparcie
- działania wojewódzkiego programu 

odnowy wsi

Akcja „Wieś 
Przyszłości”

(ukierunkowanie)

Planowanie
(strategie)

Szkolenia, seminaria 

Fachowe 

doradztwo

(jakość 

projektów)

Konkurs 
„Piękna Wieś” 

(wzorce)

Konkursy ofert 
(dotacje)
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Ewaluacja



Inicjowanie 

procesu, 

animowanie 

przywództwa

Wzmacnianie 

procesu, 

wsparcie 

aktywności

Sterowanie 

wsparciem 
(limitowanie 

dziedzin wsparcia 

lub liczby 

uczestników)

Wspieranie 

wybranych 

dziedzin  / wsi 

wzorcowych

Wspieranie 

specjalizacji, 

kooperacji  i 

tworzenie wsi 

tematycznych

Koncepcje, 

projekty 

regionalne, 

tworzenie 

sieci

Sterowanie 

wyborami 
(działaniami) 

uczestników 

procesu

Mało środków/

rozproszenie

Dużo środków/

koncentracja
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Specjalizacja

• zasoby

• potencjały 
rozwojowe

• produkty

• miejsca pracy

• nowi 
mieszkańcy

Rewitalizacja
(całościowa 
odnowa wsi)

X

10 -100X

M
O

D
EL

E

Działanie regionalnych programów odnowy wsi
-scenariusze



Pierwszy etap  - pokonywanie barier oraz zaspokajanie
aspiracji społeczności wiejskiej. 

Model przebiegu procesu odnowy wsi   -
sekwencja korzyści

• stan wsi w ciągu kilku lat ulega jakościowej zmianie 
(np. najsłabsza wieś w gminie zaczyna przodować), 

• negatywne trendy ulegają odwróceniu, 
pozytywne zmiany zachodzą znacznie  szybciej niż gdyby 
działała jedynie gmina.

Drugi etap – specjalizacja i generowanie produktów wsi

• wieś obiera specjalizację i rozwija kooperację
• wyróżnia się i staje się ważna dla gminy i regionu

Trzeci etap – uzyskanie trwałych podstaw rozwoju
• wieś - z racji swego znaczenia i jakości koncepcji 

rozwojowej- absorbuje duże środki (miliony zł),
• uzyskuje podmiotowość i zdolność samodzielnego rozwoju 

– pozyskuje duże środki
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Model Wsi Przyszłości

zestandaryzowana strategia rozwoju sołectwa 
w drugim etapie odnowy wsi  

Infrastruktura rozwoju Organizacja i strategia Projekty



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Infrastruktura rozwoju 

• Ogólnodostępna sala 
dostosowana do 
przedsięwzięć
szkoleniowych i 
wykorzystywana w tym celu 
na rzecz mieszkańców.

• CENTRUM DOSTĘPU DO 
WIEDZY  (Biblioteka+, PRB)

• Internet dostępny dla ogółu 
mieszkańców. 

• Strona www wsi jako 
platforma komunikacji 
między mieszkańcami oraz 
źródło informacji o życiu i 
ofercie wsi.

• „Dom Mieszkańców” / 
CENTRUM AKTYWNOŚCI
WIEJSKIEJ jako miejsce 
spotkań i zorganizowanej 
pracy grup i środowisk 
wiejskich

• Urządzone  miejsce 
plenerowych przedsięwzięć  
integracyjnych.

Organizacja i strategia

• Zorganizowane 
przywództwo wsi
(organizacja pozarządowa 
ze statusem osobowości
prawnej) zarządzające
rozwojem miejscowości
przy zaangażowaniu ogółu
mieszkańców. 

• Sprecyzowana wizja wsi i
wynikająca z niej strategia
rozwoju, sporządzone i
realizowane plany
działania krótko i
długookresowego.

Projekty

•Ustalone i wdrażane projekty:

•a. wzmacniające tożsamość oraz 
jakość życia społ. wiejskiej;

•b. na rzecz rozwoju 
wewnętrznego wsi;

•c. kształtujące wizerunek 
miejscowości.

•Ustalone i wdrożone projekty 
kształtujące profil wsi:

•dziedzictwa i przeżyć; 

•koszyka produktów;

•jakości zamieszkania;

•wyzwań demograficznych i przyjazne 
rodzinom

•Nawiązana zewnętrzna współpraca
sieciowa na rzecz kształtowania profilu 
wsi.

Akcja „Wieś przyszłości” 
- zadania (ze zmianami w 2014)
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INFRASTRUKTURA ROZWOJU

1. Ogólnodostępna sala dostosowana do 

przedsięwzięć szkoleniowych i wykorzystywana 

w tym celu na rzecz mieszkańców

1.1 ogólnodostępna sala, tzn. nie ma ograniczeń 
w jej wykorzystaniu na cele edukacyjne i 

szkoleniowe podmiotów lub grup osób oraz 
czasu udostępniania. 

1.2 sala w zakresie organizacji i wyposażenia 
umożliwia przeprowadzenie jednodniowego 
przedsięwzięcia szkoleniowego dla grupy 

minimum 25 osób

1.3 można potwierdzić nie incydentalne 
wykorzystanie sali do przedsięwzięć 

szkoleniowych
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Kielcza

Krasiejów

Lasowice Wlk

Sale dostosowane do przedsięwzięć

szkoleniowych



INFRASTRUKTURA ROZWOJU

5. „Dom Mieszkańców” jako miejsce spotkań 

społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy 

poszczególnych grup i środowisk wiejskich, 

wspieranej przez personel (etatowy i/lub 

wolontariat).   
5.1. Dom Mieszkańców jest wyodrębnionym budynkiem

5.2. Dom Mieszkańców jest do dyspozycji społeczności wiejskiej.

5.3. Nie ma ograniczeń w wykorzystaniu Domu Mieszkańców na 

spotkania i zorganizowaną pracę poszczególnych organizacji.

5.4. Zasady udostępnienia Domu Mieszkańców są ustanowione i 

podane do publicznej wiadomości.

5.5. Funkcjonowanie Domu Mieszkańców jest oparte o 

zorganizowaną i zaplanowaną pracę wolontariuszy lub pracowników 

etatowych (wspierają pracę organizacji, grup mieszkańców, 

poszczególnych środowisk wiejskich). 20
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Jełowa

Biedrzychowice

Dom mieszkańców

Kadłub



INFRASTRUKTURA ROZWOJU

6. Urządzone  „Centrum wsi” z funkcją  

plenerowych spotkań integracyjnych.

6.1 Centrum wsi jest funkcjonalnie wyodrębnioną i wizualnie 

identyfikowaną przestrzenią w  strukturze miejscowości i ma 

charakter reprezentacyjny, kształtujący wizerunek wsi.

6.2 Centrum wsi jest usytuowane w miejscu koncentrowania się 

codziennego ruchu/przebywania mieszkańców lub w miejscu 

umożliwiającym takie skoncentrowanie.

6.3 Centrum wsi jest wyposażone w infrastrukturę i urządzenia 

umożliwiające organizację plenerowych przedsięwzięć z 

udziałem ogółu mieszkańców.

6.4 Centrum wsi jest ogólnodostępne do codziennego użytku 

mieszkańców. 22





PROJEKTY

9. Ustalone i wdrażane:

a. projekty wzmacniające tożsamość i życie wspólnotowe

społeczności wiejskiej

b. projekty rozwijające wiodący, specyficzny, temat, kluczowy dla

konstruowania oferty wsi  dla społeczeństwa,

c. przedsięwzięcia kształtujące przestrzeń publiczną, budujące

specyfikę wsi.

Istnieje dokumentacja projektów pozwalająca ustalić ich

zakres i przebieg. 

Ustalono zakres zmiany wywołanej projektami i ich

wpływ na proces rozwoju wsi. 

Zmiana wywołana projektami ma charakter istotny i 

trwały. 24



Projekty wzmacniające tożsamość

25
Jełowa
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Projekty rozwijające wiodący, specyficzny, temat, 

kluczowy dla konstruowania oferty wsi  dla 

społeczeństwa,

Przechód



Przedsięwzięcia kształtujące przestrzeń 

publiczną, budujące specyfikę wsi.

27
Pilszcz



PROJEKTY

10. Nawiązana współpraca zewnętrzna, 

uczestnictwo w programach współpracy.

10.1. Nawiązano współpracę z partnerami zewnętrznymi 

lub podjęto uczestnictwo w zewnętrznie organizowanych 

programach. Ustalony jest cel, zakres i formuła 

współpracy.

10.2. W ramach nawiązanej współpracy lub zewnętrznych 

programów realizowane są przedsięwzięcia o 

wymiernych efektach.

10.3 Współpraca lub uczestnictwo w zewnętrznych 

programach jest  istotne dla realizacji strategii rozwoju 

wsi. 28



Międzynarodowe zawody drwali - Bobrowa



EFEKTY



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ilość przedsięwzięć w roku na jedno sołectwo i na 100 mieszkańców w latach 2004 – 2010. 

Efekty lokalne – skala inicjatyw

Ilość przedsięwzięć rocznie w latach 2004 – 2010



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość zrealizowanych przedsięwzięć w mln zł w latach 2004 – 2010.

Efekty lokalne – skala inicjatyw



Efekty lokalne – skala inicjatyw 

• Kilka, kilkanaście inicjatyw rocznie w aktywnym sołectwie
(nawet 1,5 inicjatywy / 100 mieszkańców / rok)*

•Wartość inicjatyw*:
 w skali regionu ok. 100 zł / mieszkańca / rok
 w aktywnej gminie do ok. 200 zł / mieszkańca/ rok
 w aktywnym sołectwie do ok. 400 zł / mieszkańca / rok

Wartość inicjatyw, na statystyczne sołectwo, 
5 – 6 krotnie wyższa niż średnie wsparcie z działań
SPO i PROW dedykowane odnowie wsi

* na podstawie ewaluacji opolskiego programu odnowy wsi

na 1 mieszkańca  na rok

SPO 2004 – 2006 8  zł (2,3 euro)

2.000 projektów (5 % sołectw w kraju)

PROW 2007 – 2013  17 zł (4,15  euro)

max. 5000 projektów (ok. 10 % sołectw w kraju)



Stan programów regionalnych odnowy wsi
w Polsce w 2012

zachodnio -
pomorskie

pomorskie

warmińsko 
– mazurskie 
od 2012 r.

podlaskie

mazowieckie
lubuskie wielkopolskie

kujawsko -
pomorskie

dolnośląskie

łódzkie
lubelskie

opolskie

śląskie
świętokrzyskie

małopolskie

podkarpackie

od 2009 

od 1997

2004–
2010 .

2001 – 2006 

od 2009

od 

2012 r. 

Programy funkcjonujące

Programy zaniechane

Pojedyncze działania typowe 
dla programów odnowy wsi  

Programy lokalne

Ogólnopolskie Kongresy odnowy wsi  
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podlaski
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świętokrzyskie

małopolskie
podkarpackie

64%

59%

45%57%

54%

46%
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47%
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63%
47%

80%
54%

53%
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0
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zachodnio -
pomorskie

pomorskie

mazursko -
warmińskie

podlaski
e

mazowieckie

lubuskie
wielkopolskie

kujawsko -
pomorskie

dolnośląskie

łódzkie
lubelskie

opolskie

śląskie

świętokrzyskie

małopolskie podkarpackie

76%
-4%

75%
+12%

71%
+13%

61%
+8%

59%
+13%

56%
-3%

50%
-4%

55%
+4%

49%
-5%

53%
-4%

49%
-15%

51%
-3%

35%
-10%

46%
-1%

48%
+3%

46%
-1%

Fundusz sołecki 
2010     /     2013



dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie
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łódzkie

małopolskie
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Popularność funduszu sołeckiego w kraju na przestrzeni lat 2010 – 2014
% gmin tworzących fundusz
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Samorząd województwa wielkopolskiego 
w latach 2009 -16  na regionalny program Wielkopolska Odnowa Wsi 
przeznaczył ponad 19 000 000 zł, w całości z własnego budżetu.
W programie uczestniczyło 1858 sołectw ze 181 gmin. 
Od listopada 2015 ma wsparcie opracowywanie sołeckich strategii 
rozwoju. W moderowanych warsztatach uczestniczyło  ok. 270 sołectw.

Prowadzone są trzy konkursy dotacyjne:

Konkurs dla gmin pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”
na rzecz projektów: 
• zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, 
• odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
• kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. 

Lata
Liczba 

złożonych 
wniosków

Poziom pomocy finansowej
(dotacja celowa) Liczba 

podpisanych 
umów

dotacyjnych

Wartość 
udzielonych 
dotacji (w zł)

% kosztów 
kwalifikowanych

zł

2013-2016 1 010 max. 70 10 000 – 30 000 369 8 620 437

2017
(VII edycja)

max. 70 10 000 – 30 000 3 250 000
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Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 
pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” na rzecz:
• pobudzenia aktywności mieszkańców,
• rozwoju tożsamości wiejskiej, 
• zachowania dziedzictwa kulturowego oraz specyfiki obszarów wiejskich.

Rok
Liczba 

złożonych 
wniosków

Poziom pomocy finansowej
(dotacja celowa) Liczba 

podpisanych 
umów

dotacyjnych

Wartość 
udzielonych 
dotacji (w zł)

% kosztów 
kwalifikowanych

zł

2013-2016 248 max. 80 max. 10 000 82 650 000

2017 max. 70 max. 10 000 250 000

Konkurs dla gmin pn.  „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” 
na rzecz zakupu drobnych elementów wyposażenia, towarów służących 
kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych, a także materiałów do promocji wsi.

Rok
Liczba złożonych 

wniosków

Poziom pomocy finansowej
(dotacja celowa)

Liczba podpisanych 
umów

dotacyjnych

Wartość 
udzielonych 
dotacji (w zł)% kosztów 

kwalifikowanych
zł

2013-16 482 max. 50 2 500 – 5000 216 763 000

2017* max. 50 2 500 – 5 000 200 000



Dolnośląski Program Odnowy Wsi oferuje kompleksowe 
wsparcie grup odnowy wsi m. in. przez: 
• Cykle warsztatów dla sołectw, które przystąpiły do realizacji Odnowy Wsi; 

• Szkolenia tematyczne i podróże studyjne dla liderów Odnowy Wsi; 

• Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska”; 

• Granty na rozwój wsi; 

W latach 2008-2016 na realizację programu przekazano z 
budżetu ponad 29.000.000 zł.

 Do programu  formalnie zgłoszonych jest 1148 sołectw ze 
119 gmin.

 Ponad 1000 sołectw przeszło warsztaty planowania 
rozwoju i posiada opracowane sołeckie strategie rozwoju.

W latach 2008 – 2017 dofinansowanie otrzymało 1079 
projektów na łączną kwotę około 23.923 tys. zł 
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Pierwszy etap  - pokonywanie barier oraz zaspokajanie
aspiracji społeczności wiejskiej. 

Model przebiegu procesu odnowy wsi   -
sekwencja korzyści

• stan wsi w ciągu kilku lat ulega jakościowej zmianie 
(np. najsłabsza wieś w gminie zaczyna przodować), 

• negatywne trendy ulegają odwróceniu, 
pozytywne zmiany zachodzą znacznie  szybciej niż gdyby 
działała jedynie gmina.

Drugi etap – specjalizacja i generowanie produktów wsi

• wieś obiera specjalizację i rozwija kooperację
• wyróżnia się i staje się ważna dla gminy i regionu

Trzeci etap – uzyskanie trwałych podstaw rozwoju

• wieś - z racji swego znaczenia i jakości koncepcji 
rozwojowej- absorbuje duże środki (miliony zł),

• uzyskuje podmiotowość i zdolność samodzielnego rozwoju 
– pozyskuje duże środki
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Sudecka Zagroda 
Edukacyjna –
interaktywne centrum 
nauki
Schronisko Młodzieżowe
Pensjonat z restauracją 

Warsztaty:
• pszczelarskie
• ceramiczne i chlebowe
• ceramiczne i hata-joga
Galeria ceramiki
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Wiejskie centrum
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Odnowa wsi
– specyfika podejścia

Idea Metoda Proces

wartości wiejskie centrum wieś jako projekt



Dziękuję za 
uwagę


