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Ocena funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Streszczenie

Wzrost potencjału społeczno-gospodarczego regionu wiąże się z poprawą 
jego konkurencyjności, co z kolei przekłada się na jakość życia jego mieszkań-
ców. W procesie rozwoju obszarów wiejskich istotną rolę odgrywają organizacje 
pozarządowe o wymiarze lokalnym, które dopełniają działania instytucji sektora 
publicznego, jednocześnie pobudzając zaangażowanie społeczeństwa wiejskiego 
w poprawę atrakcyjności określonej przestrzeni. W opracowaniu odniesiono się 
do partnerstwa terytorialnego, które realizowane było w ramach osi 4 LEADER 
przyjętej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Badanie 
przeprowadzono z wykorzystaniem metody wywiadu bezpośredniego, w którym 
narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankietowy. Jego celem była 
ocena poziomu satysfakcji mieszkańców wsi z przedsięwzięć współfinansowanych 
przez PROW w zakresie realizacji przyjętych celów funkcjonowania LGD Stowa-
rzyszenie „Południowa Warmia”. Społeczność lokalna pozytywnie ocenia działanie 
stowarzyszenia, które przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców wsi. 
Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: Lokalne Grupy Działania, rozwój obszarów wiejskich, LEADER.

Kody JEL: P32, R58, Q13

Wstęp 

Pierwsze próby wykorzystania idei marketingu w rozwoju zagospodarowania przestrze-
ni lokalnej i regionalnej miały miejsce w latach 70. XX wieku, w krajach o rozwiniętej 
gospodarce rynkowej. W związku z powyższym marketing terytorialny jest stosunkowo 
nową dziedziną wiedzy i trwają prace nad jej usystematyzowaniem. Marketing terytorialny 
nie ma jednolitej definicji i może przybierać najróżniejsze formy (Rumpel 2006, s. 191).  
M. Kwietniewska-Sobstyl (2008) odnosi marketing terytorialny do „koncepcji tzw. nowe-
go zarządzania publicznego”. Taka forma marketingu terytorialnego kładzie nacisk na zna-
czenie rynku i sektora prywatnego w zarządzaniu jednostką terytorialną. Ponadto, skupia 
się na zaspokajaniu potrzeb klientów i mieszkańców, na wzroście jakości i efektywności 
świadczonych usług publicznych, a także na konkurencji i konkurencyjności danego obsza-
ru Natomiast V. Girard (1997) rozumie marketing terytorialny jako zespół technik i rożnych 
działań dotyczących marketingu, stosowanych przez mieszkańców oraz organizacje w trak-
cie procesu związanego z planowaniem rozwoju. 
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Polityka spójności z lat 2007-2013 opierała się przede wszystkim na idei wyrównywania 
warunków społeczno-ekonomicznych w regionach Unii Europejskiej. W tym zakresie wy-
odrębniono jej trzy najważniejsze cele: konwergencja, Europejska Współpraca Terytorialna 
oraz konkurencyjność regionalna i zatrudnienie (Socińska 2015, s. 225-226). Poprawa ja-
kości życia na wsi polskiej w latach 2007-2013 była celem zarówno polityki spójności, 
jak i polityki rozwoju obszarów wiejskich. Wsparcie w realizacji tego zadania pochodzi-
ło z Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej, a także z zaplanowanych na ten cel środków budżetu państwa. 
Podstawę działań podjętych na wspomnianych terytoriach, stanowił Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (Socińska 2015, s. 226). Działanie LEADER (Liaison Entre Actions  
de Development de L’Economie Rurale - „powiązania pomiędzy działaniami na rzecz rozwo-
ju gospodarczego obszarów wiejskich”) zastosowano po raz pierwszy w Unii Europejskiej 
w 1991 roku celem tworzenia, a także poprawy warunków sprzyjających zabiegom pro-
rozwojowym na obszarach wiejskich (Borowska 2009, s. 13-14). W przyjętym Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, inicjatywa LEADER tworzyła czwartą 
oś priorytetową i była realizowana przez Lokalne Grupy Działania (Kołodziejczak 2011,  
s. 204). Są one instytucjami koalicyjnymi, które przyczyniają się do poprawy atrakcyj-
ności i jakości życia mieszkańców określonego terytorium wiejskiego. Jako beneficjenci 
pomocy, są odpowiedzialni za wydatkowanie przyznawanych im środków na wdrażanie 
i przygotowywanie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) ze środków UE (Czapiewska 2012,  
s. 261-262). Celem badań była ocena satysfakcji mieszkańców obszarów wiejskich z działań 
prowadzonych na terytorium, na którym funkcjonuje Lokalna Grupa Działania „Południowa 
Warmia”. Do jego realizacji wykorzystano zarówno dane wtórne, wyniki badań przepro-
wadzonych przez LGD „Południowa Warmia”, obejmujące: ocenę dziedzin funkcjonowania 
społeczności wiejskiej i hierarchizacji obszarów wsparcia, a także dane pierwotne pozyskane 
z wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych wśród mieszkańców badanej gminy z wyko-
rzystaniem autorskiego kwestionariusza ankietowego.

Ogólna charakterystyka LGD Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Szczególnie istotną rolę w procesie rozwoju i poprawie konkurencyjności pełnią oddolne 
inicjatywy, które polegają na zrzeszaniu przedstawicieli sektorów: społecznego, publicznego 
i dążą do poprawy jakości życia na przynależnym terytorium. Przykładem takiego działania 
są LGD. W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonuje obecnie 13 Lokalnych Grup 
Działania (www1). Na terenie sześciu gmin tego regionu (Kolno, Biskupiec, Barczewo, 
Purda, Stawiguda, Olsztynek) została powołana do życia Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszenie „Południowa Warmia”. W 2015 roku rozszerzyła swój obszar działalności 
o gminy Gietrzwałd i Pasym. Stanowi partnerstwo 57 członków, reprezentantów sektorów 
publicznego (14,04%), gospodarczego (28,07%) i społecznego (57,89%) (Lokalna Strategia 
Rozwoju… 2016).
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Celem LGD Stowarzyszenie „Południowa Warmia” są przedsięwzięcia, które prowa-
dzą do poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej lokalnych wsi, między innymi przez 
(Lokalna Strategia Rozwoju… 2013):
 - promowanie określonego terytorium wiejskiego,
 - aktywizację lokalnej ludności do uczestniczenia w procesie rozwoju obszarów wiejskich 

położonych na terenie, w którym działa stowarzyszenie,
 - upowszechnianie i konwersję informacji o podjętych inicjatywach przez LGD,
 - ciągły rozwój postaw mobilizacyjnych w współdziałaniu mieszkańców wsi na terenie 

objętym aktywnością LGD,
 - współpracę z publicznymi i prywatnymi ośrodkami doradczymi, a także z samorządami 

i innymi podmiotami w kwestiach działalności stowarzyszenia i jego członków,
 - współdziałanie i wymianę doświadczeń z innymi LGD w UE.

Relatywnie duża wartość odrzuconych wniosków prowadzi do sytuacji, w której może 
wystąpić zagrożenie dla efektywnego wdrażania lokalnej strategii rozwoju, co powinno zo-
stać dokładnie przeanalizowane przez „Południową Warmię” w celu określenia przyczyn po 
stronie stowarzyszenia.

Tabela 1
Stopień wykorzystania budżetu LGD stowarzyszenie „Południowa Warmia” 
w ramach LSR   

Nazwa 
działa-

nia
Typ operacji

Wysokość środków 
przewidzianych  
w budżecie LSR 

(PLN)

Wartość nierozliczo-
nych operacji  (w trakcie  
weryfikacji)  

(PLN)

Stopień realizacji 
(wysokość refunda-
cji / zaplanowana 

kwota)  
(%; stan na 2014)

413

różnicowanie w kierunku 
działalności rolniczej 860 000 393 830 43,03 
tworzenie i rozwój  
mikroprzedsiębiorstw 860 000 1 017 560,32 0,00
odnowa i rozwój wsi 3 900 000 983 574 56,31
małe projekty 2 493 504 1 027 976,68 48,37

421 wdrażanie projektów 
współpracy 209 832 209 831,36 0,00

431
funkcjonowanie LGD, 
nabywanie umiejętności 
i aktywizacja 2 028 376 617 527,04 69,54

Razem 10 351 712 4 250 299,40 X

Źródło: opracowanie na podstawie: Lokalna Strategia Rozwoju… (2016).

Realizowana przez Stowarzyszenie strategia składa się z trzech działań: działa-
nie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, działanie 421 „Wdrażanie projektów 
współpracy” oraz działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 
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umiejętności i aktywizacja” (por. tabela 1). Od 2009 do 2014 roku LGD Stowarzyszenie 
„Południowa Warmia” w ramach działania 413 przyjęła 347 wniosków, a największe zain-
teresowanie wnioskodawcy wykazywali operacjami „małe projekty”. Nie zawarto żadnej 
umowy związanej z „tworzeniem i rozwojem mikroprzedsiębiorstw”, co było spowodo-
wane, podobnie jak w przypadku „różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”, 
odrzuceniem na etapie weryfikacji w ARiMR. Odmowy przyznania pomocy otrzymało 75 
postępowań o wartości 3,7 mln złotych, co stanowi aż 30% wartości operacji podjętych 
przez stowarzyszenie. LGD, mimo uzyskania środków na działanie 421, do 2014 roku 
nie wypłaciła refundacji w tym obszarze. Natomiast w ramach „Funkcjonowania LGD, 
nabywania umiejętności i aktywizacji” pomoc wykorzystywana jest najsprawniej i zreali-
zowała blisko 70% wypłat. 

Jakość życia mieszkańców obszaru objętego działaniem LGD 
Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Obszary wiejskie ulegają ciągłym przeobrażeniom. Mimo widocznych, pozytywnych 
zmian zarówno ilościowych, jak też jakościowych, tereny te są wciąż bardzo zróżnicowane. 
Poprawa jakości życia na wsi to zadanie, które zaliczane jest do kluczowych wymiarów roz-
woju społeczno-ekonomicznego. Realizacja tego celu jest możliwa m.in. przez wzmocnie-
nie potencjału gospodarczego, modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej i tech-
nicznej oraz działania dla środowiska naturalnego. Jakość życia mierzona jest za pomocą 
analizy poziomu życia lub warunkach w jakich żyją ludzie i powinna obejmować jakość 
środowiska zamieszkania człowieka (Michalska-Żyła 2016).

W 2016 roku Stowarzyszenie „Południowa Warmia” przeprowadziło badania mające na 
celu ocenę zadowolenia z 13 dziedzin wpisujących się w codzienne funkcjonowanie spo-
łeczności wiejskiej. Były nimi: bezpieczeństwo publiczne, rynek pracy, aktywność społecz-
na, sport i rekreacja, kultura, historia, tradycje, edukacja, ochrona zdrowia, infrastruktura 
komunalna, turystyka, zarobki mieszkańców, estetyka miejscowości, oferta spędzania wol-
nego czasu, ochrona środowiska naturalnego. Wywiad został przeprowadzony z mieszkań-
cami wszystkich 8 gmin, objętych działaniem Stowarzyszenia, w celu zidentyfikowania tych 
obszarów, które wymagają rozwoju i usprawnień, a także mogłyby stanowić przedmiot za-
interesowania LGD (Lokalna Strategia Rozwoju… 2016). Każdy z elementów respondenci 
oceniali w sześciostopniowej skali.

Z badań wynika, że w przypadku estetyki wsi blisko 50% respondentów było zadowo-
lonych i bardzo zadowolonych, a z pozostałymi ocenami pozytywnymi było to 77%. Dla 
kategorii edukacja raczej zadowoleni, zadowoleni i bardzo zadowoleni ankietowani stano-
wili 82% całej populacji, 77% w przypadku sportu i rekreacji, 75% dla turystyki, 71% dla 
kultury, historii i tradycji, 73% dla ochrony środowiska naturalnego i 71% dla bezpieczeń-
stwa publicznego. 

Uczestnicy badania ocenili stan infrastruktury komunalnej umiarkowanie pozytywnie, 
o czym świadczył największy udział oceny „jestem raczej zadowolony” ze wszystkich 
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wskazanych wymiarów życia społecznego (41%). W przypadku aktywności społecznej 
mieszkańców dominowały średnie oceny z przewagą dobrych (28% ocen dobrych i 11% 
ocen złych). Oferta spędzania czasu wolnego w gminach przynależnych do „Południowej 
Warmii” była średnio zadowalająca według 59% ankietowanych, jednak 28% dobrze oceni-
ło ten obszar. Respondenci mieli najbardziej zróżnicowane opinie na temat służby zdrowia. 
Udział ocen mieszkańców ogólnie zadowolonych wyniósł 52%, w stosunku do ogólnie nie-
zadowolonych 48% (por. wykres 1).

W opinii mieszkańców obszaru LGD, kategorie rynku pracy i zarobków mieszkańców 
stanowiły główne problemy tego rejonu. W przypadku rynku pracy, zaledwie 10% bada-
nych przyznało wysokie oceny. Prawie 70% oceniło ten obszar życia jako niezadowalający. 
Natomiast obszar „zarobki mieszkańców” w strukturze respondentów był jeszcze gorzej 
postrzegany. Ponad 41% z nich było wyraźnie niezadowolonych (por. wykres 1). Zła sytu-
acja na rynku pracy i niskie zarobki określają podstawowe potrzeby mieszkańców obszarów 
wiejskich. Wymaga to szczególnej uwagi stowarzyszenia. Zauważyć przy tym należy, że 
mogły to być czynniki hamujące rozwój tego terytorium. 

W świetle zaprezentowanych powyżej wyników badań należy stwierdzić, że kluczowe 
w obszarze przyszłych priorytetów strategii stają się takie działania, jak: wspierające proces 
tworzenia nowych miejsc pracy, lokalnej przedsiębiorczości oraz podnoszenie kwalifikacji 
mieszkańców gmin wchodzących w skład terytoriów LGD. Ich realizacja mogłaby poprawić 
sytuację wsi.

Wykres 1
Ocena dziedzin funkcjonowania społeczności wiejskiej

Źródło: opracowanie na podstawie: Lokalna Strategia Rozwoju… (2016).
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Opinie mieszkańców dotyczące preferowanych kierunków inwestycyjnych, które nale-
żałoby przeprowadzić w ramach LSR, na poziomie konkretnych działań przedstawiono na 
wykresie 2. 

Wykres 2
Hierarchizacja obszarów wsparcia według liczby wskazań przez respondentów

* NGO – organizacje pozarządowe
**OZE – odnawialne źródła energii
Źródło: jak w wykresie 1.

handel_wew_5-2018.indd   204 30.08.2018   16:19:27



JACEK MICHALAK, EWELINA SOBOTKO, WOJCIECH KOZŁOWSKI 205

Według badanych, do najpilniejszych kierunków działań LGD należy zaliczyć tworze-
nie nowych miejsc pracy oraz inwestycję w infrastrukturę drogową. Ponad 60 uczestników 
badań wskazało również na konieczność rozbudowy i modernizacji sieci wodno-kanaliza-
cyjnej, podejmowanie inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, rozwój ścieżek rowerowych 
oraz organizację imprez. Za mniej pilne działania uznano inwestycje w zakresie tworze-
nia i modernizacji punktów informacji turystycznej oraz tworzenia, remontu i wyposażenia 
izb pamięci. Należy zauważyć, że oczekiwania mieszkańców obszarów wiejskich również 
w przypadku kierunków inwestycyjnych sprowadzają się do podjęcia działań w zakresie 
poprawy sytuacji na rynku pracy. Większy popyt na pracę należy uznać za kluczową sty-
mulantę rozwoju społeczno-gospodarczego i poziomu jakości życia w gminach objętych 
działaniem stowarzyszenia.

Funkcjonowanie Stowarzyszenia „Południowa Warmia”  
w opinii społeczności lokalnej

W 2017 roku przeprowadzono wywiady bezpośrednie z mieszkańcami obszarów wiej-
skich objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”. 
Ich celem było określenie poziomu satysfakcji z funkcjonowania stowarzyszenia. W badaniu 
wzięły udział 92 osoby, z czego zdecydowaną większość ankietowanych stanowiły kobiety 
(80%). Najmłodszy respondent miał 20 lat, a najstarszy 70, średnia wieku badanych wynio-
sła 39 lat. 75% populacji stanowiły osoby powyżej 30. roku życia. 86% uczestników badania 
deklarowało się jako osoby pracujące, a 71% nie należało do organizacji pozarządowych. 

Respondenci dokonywali oceny działalności LGD Stowarzyszenie „Południowa Warmia” 
w skali 6-stopniowej, gdzie 1 oznaczało ocenę bardzo niską, a 6 – ocenę bardzo wysoką. 
Przeprowadzone badania wykazały, że ankietowani wyrażają pozytywną opinię na temat 
działalności LGD, a średnia przyznawanych przez nich ocen wyniosła 4,51 (por. wykres 3). 
W opinii 80% badanych zakres dotychczasowo prowadzonej działalności przez „Południową 
Warmię” zasługuję na ocenę 4 i powyżej, natomiast nikt z nich nie wskazał oceny „bardzo 
złej”, co świadczy o zadowoleniu respondentów z działań Stowarzyszenia.

Ocenie została poddana także aktywność społeczności lokalnej w bieżącym funkcjo-
nowaniu Lokalnej Grupy Działania. Za miary aktywności przyjęto między innymi udział 
w spotkaniach statutowych, pracach poszczególnych organów, szkoleniach oraz współ-
uczestnictwo w aktywnościach promocyjnych. Uczestnicy badania dokonywali ocen swo-
jego stopnia zaangażowania w przedsięwzięcia LGD, na skali 6-stopniowej, gdzie ocena 1 
oznaczała „nie biorę udziału w pracach LGD”, a 6 – „aktywnie działam w strukturach LGD” 
(por. wykres 4). 

Badania ujawniły, że 39% ankietowanych nie bierze udziału w przedsięwzięciach 
Stowarzyszenia, a osoby oceniające swoje zaangażowanie na poziomie 1 lub 2 stanowiły 
blisko 50% uczestników badań. Jedynie 4% badanych aktywnie angażuje się w bieżącą dzia-
łalność LGD. Pozwala to na stwierdzenie, że niski stopień uczestnictwa mieszkańców przy-
należących gmin w prace LGD mogą stanowić słabe strony w efektywnym funkcjonowaniu 
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Wykres 3
Ocena działalności LGD Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 4
Ocena aktywności społeczności lokalnej w ramach działań prowadzonych przez LGD 
Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Źródło: jak w wykresie 3.
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Okoliczności, z których wynika, że informacje o inicjatywach Lokalnej Grupy Działania 
dotarły aż do 77% respondentów, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z fundu-
szami UE można uznać za powodzenie stowarzyszenia. Oznacza to, że oddolne inicjatywy 
mogą mieć większe możliwości zawierania kontaktów z tymi osobami, które mogą zostać 
potencjalnymi interesariuszami czy partnerami, którzy będą działać na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Badani, którzy ubiegali się o dotacje unijne (24%) wskazali także elementy, które 

stowarzyszenia. W tym świetle do kierunków zadań realizowanych przez Stowarzyszenie 
„Południowa Warmia” należy zaliczyć konieczność przeprowadzenia różnorodnych form 
zachęt lokalnej ludności wiejskiej do większej aktywności w sprawy Lokalnej Grupy 
Działania. W opinii respondentów najpilniejszymi elementami sfery działania LGD wyma-
gającymi poprawy są: 
 - promocja stowarzyszenia i jego przedsięwzięć, 
 - dostępność informacji o możliwości pozyskania środków,
 - rozszerzenie działalności LGD.

Interesujące jest również to, że zdecydowana większość badanych nigdy nie ubiegała 
się o dotacje finansowe ze środków unijnych (77%). Pozostali najczęściej wskazywali na 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (11%), PO RYBY 2007-2013 (4%) oraz 
inne fundusze (9%) (por. wykres 5).

Wykres 5
Korzystanie z dotacji UE

Źródło: jak w wykresie 3.
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ułatwiały oraz utrudniały proces pozyskania środków. Za pomocne respondenci uznali do-
stępność i kompleksowość informacji, dobrą współpracę z doradcami i opiekunami projek-
tów oraz doświadczenie Lokalnej Grupy Działania. Kluczowymi problemami zgłaszanymi 
przez ankietowanych była nadmierna biurokracja, a w szczególności drobiazgowość oraz 
wytyczne dotyczące niektórych działań, brak specjalistycznej kadry i kontrole na miejscu 
(por. tabela 2).

Tabela 2
Najczęściej wymieniane przez respondentów ułatwienia i trudności związane 
z pozyskaniem środków UE 

Przeszkody, trudności Ułatwienia

−	 nadmierna biurokracja −	 dostępność informacji
−	 brak specjalistycznej kadry −	 dobra współpraca z doradcami i opiekunami projektów
−	 kontrole na miejscu −	 doświadczenie LGD

Źródło: opracowanie własne. 

W opinii badanych zakres działań aktywizujących mieszkańców, w których respondenci 
chcieliby wziąć udział, dotyczyć powinien przede wszystkim organizacji szkoleń i warszta-
tów podnoszących kwalifikację mieszkańców, integracji społeczności wiejskiej, wydarzeń 
kulturalnych, akcji promocyjnych regionu oraz imprez sportowych. Powinny być one wy-
korzystane do zrealizowania wydarzeń, które przyczynią się do zwiększenia zaangażowania 
mieszkańców obszarów wiejskich w bieżącą działalność LGD Stowarzyszenie „Południowa 
Warmia”.

Podsumowanie 

Przykład krajów Unii Europejskiej pokazuje, że program LEADER jest odpowiednim 
sposobem do mobilizacji mieszkańców obszarów wiejskich, dodatkowo przyczyniając się 
do poprawy kondycji społeczno-gospodarczej wsi (Socińska 2015, s. 231). Proces wdra-
żania LSR w „Południowej Warmii” nie został zakończony, a jej cele nie zostały w pełni 
osiągnięte. W tym kontekście, szczególny nacisk należy położyć na umożliwienie wnio-
skodawcom zawarcia umów przed końcem okresu do zakwalifikowania wydatków, przy 
czym konieczne jest stałe monitorowanie procesu weryfikacji określonych projektów przez 
ARiMR. Czynnikami stymulującymi efektywne funkcjonowanie Stowarzyszenia są zwięk-
szenie działań informacyjnych i promocyjnych w celu aktywizacji mieszkańców terytoriów 
wiejskich.

Poważnymi barierami dla rozwoju obszarów wiejskich objętych działaniem 
„Południowej Warmii” są słabo rozwinięta infrastruktura oraz nieodpowiednio funkcjo-
nujący rynek pracy. Niekorzystny dla mieszkańców tych gmin poziom płac jest kolejnym 
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czynnikiem zmniejszającym szanse na poprawę jakości życia w lokalnym społeczeństwie. 
LGD powinna podjąć działania, które doprowadzą do wyższego poziomu przedsiębior-
czości i aktywności zawodowej. Inwestycje powinny objąć swoim zasięgiem również 
działania na rzecz poprawy stanu dróg, co jest niezbędne w celu wykorzystania potencjału 
turystycznego terytorium.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, wdrażając Lokalną 
Strategię Działania w ramach podejścia LEADER, prowadziła działania mające na celu po-
prawę atrakcyjności życia lokalnej społeczności, o czym świadczy zadowolenie mieszkań-
ców z funkcjonowania LGD. W dalszej perspektywie konieczne są działania na rzecz roz-
woju obszarów wiejskich w perspektywie gospodarczej, społecznej i kulturowej. Połączenie 
trzech sektorów − publicznego, pozarządowego i prywatnego − umożliwia wykorzystanie 
lokalnego potencjału, który może posłużyć interesom społeczności i być realizowany w spo-
sób demokratyczny i partnerski.
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Evaluation of Functioning of Local Action Group – Association  
of “South Warmia”

Summary 

The increase of the socio-economic potential of the region is connected with the 
improvement of its competitiveness and so with the quality of life of its inhabitants. 
In the process of rural development, NGOs with a local dimension play an impor-
tant role, complementing the activities of public sector institutions, while stimulat-
ing the involvement of rural society in improving the attractiveness of a given area. 
This paper deals with the territorial partnership that was implemented under the 
LEADER axis 4 adopted in the Rural Development Programme for 2007-2013. The 
research was conducted using the direct interview method, in which the research 
tool was the author’s questionnaire. The main objective was to evaluate the level 
of satisfaction of rural residents with the results of projects co-founded by RDP as 
regards the implementation of the objectives of functioning of the LAG – Associa-
tion of “South Warmia”. Local community positively evaluate action conducted by 
Association, which contributes to the quality of life of residents of rural areas. The 
article is of the research nature. 

Key words: Local Action Groups, rural area development, LEADER.

JEL codes: Q13, R58, P32

Оценка функционирования Локальной группы действий – 
Общества «Южная Вармия»

Резюме

Рост социально-экономического потенциала региона связан с повышением 
его конкурентоспособности, что, в свою очередь, связано с качеством жизни его 
жителей. В процессе развития сельской местности существенную роль игра-
ют неправительственные организации местного характера, которые дополняют 
действия учреждений публичного сектора, одновременно стимулируя вовле-
ченность сельского населения в повышение привлекательности определенного 
пространства. В работе отнеслись к территориальному партнерству, которое 
было реализовано в рамках оси 4 LEADER, принятой в Программе развития 
сельской местности на 2007-2013 гг. Обследование провели с использованием 
метода прямого интервью, в котором исследовательским инструментом был 
авторский вопросник анкеты. Его цель – оценить уровень удовлетворения жи-
телей села мерами, финансируемыми ПРСМ по достижению принятых целей 
функционирования Локальной группы действий, Общества «Южная Вармия». 
Местные жители положительно оценивают действия общества, которые спо-
собствуют повышению качества жизни сельского населения.

Ключевые слова: локальные группы действий, развитие сельской местности, 
LEADER.

Коды JEL: P32, R58, Q13

handel_wew_5-2018.indd   210 30.08.2018   16:19:28



JACEK MICHALAK, EWELINA SOBOTKO, WOJCIECH KOZŁOWSKI 211

Artykuł zaakceptowano do druku w kwietniu 2018 roku

Afiliacja:
dr inż. Jacek Michalak
dr hab. Wojciech Kozłowski
mgr Ewelina Sobotko
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Analizy Rynku i Marketingu
ul. Oczapowskiego 4
10-282 Olsztyn
e-mail: michalak@uwm.edu.pl
e-mail: ewelina.sobotko@uwm.edu.pl
e-mail: wojciech.kozlowski@uwm.edu.pl

handel_wew_5-2018.indd   211 30.08.2018   16:19:28


