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KIERUNKI I FORMY DZIA ANIA SPO ECZNO CI WIEJSKIEJ  
NA PRZYK ADZIE WNIOSKÓW SK ADANYCH DO LOKALNEJ 

GRUPY DZIA ANIA „LIDER W EGO” 
 
 

Jednym z programów wspieraj cych pozytywne przemiany na polskiej 
wsi jest PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
przyj ty w lipcu 2007 roku. W tym programie formu  porz dkuj  dzia ania 
jest podzia  na osie; czwarta o  PROW-u oznaczona zosta a s owem „LEAD-
ER”. Ten angielski wyraz jest skrótowcem pochodz cym od s ów francuskich 
oznaczaj cych „powi zania mi dzy dzia aniami na rzecz rozwoju gospodarki 
wiejskiej”.  

Leader jest metod  dystrybucji rodków na lokalne przedsi wzi cia. T  
drog  w druj  pieni dze w ró nych krajach europejskich – w ró nej skali, cz -
sto powy ej 10% rodków (w Irlandii 25,7%). W Polsce to kwota 787 mln z o-
tych na lata 2007-2013 (4,7% rodków ca ego PROW-u). W celu po danego, 
uspo ecznionego sposobu zagospodarowania tych rodków finansowych uj to 
aktywno  lokalnych si  spo ecznych we w ciwe formy – w lokalne grupy 
dzia ania. 

Janusz Hochleitner w artykule Uwarunkowania rozwojowe lokalnych 
grup dzia ania w województwie warmi sko-mazurskim1 przedmiotem refleksji 
czyni potencja  drzemi cy w lokalnych grupach dzia ania (LGD) w zakresie 
rozwoju spo ecznego naszego województwa. Nie jest to potencja  imponuj cy 
wielko ci : populacja ca ego województwa to ok. 1,5 mln ludzi mieszkaj cych 
w 47 miastach (ok. 60% ludno ci) i ok. 3900 wsiach (ok. 40%). W dodatku ich 
dochody i poziom wykszta cenia nale  do najni szych w Polsce (w klasyfikacji 
województw). Jak w tych warunkach optymalnie (maksymalnie?) skorzysta  
z szans rozwoju obszarów wiejskich, kreowanych przez ró ne programy krajo-
we i mi dzynarodowe?  

                                                
* Dr Ryszard Skawi ski – Wy sza Szko a Gospodarki w Bydgoszczy, Wydzia  Gospodarki Tury-
stycznej w E ku; e-mail: ryszardskawinski@wp.pl 
1 J. Hochleitner, Uwarunkowania rozwojowe lokalnych grup dzia ania w województwie warmi -
sko-mazurskim, „Studia E ckie”, 13 (2011), s. 545-567; artyku  wyczerpuj co przybli a specyfik  
dzia alno ci LGD na Warmii i Mazurach, odwo uj c si  do obszernej literatury; w niniejszym 
artykule zamieszczone zosta y tylko wybrane elementy tego opracowania, istotne ze wzgl du na 
omawiane zagadnienie. 
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W artykule J. Hochleitnera wielokrotnie pojawiaj  si  poj cia zwi zane 
z zakresem i metodologi  dzia  pedagogiki spo ecznej. Ju  na wst pie znajdu-
jemy takie oto zdania:  

„Prawid owy rozwój wsi w tej perspektywie mo liwy jest wówczas, gdy animato-
rem i podmiotem ich realizacji jest spo eczno  lokalna. To ona bowiem wp ywa 
na standard ycia i jego jako , a zarazem przyczynia si  do zachowania to samo-
ci wsi” (s. 545-546).  

Pod tymi zdaniami podpisa by si  ka dy spo ród klasyków polskiej pedagogiki 
spo ecznej. W tek cie napotykamy szereg poj  ze s ownika tej subdyscypliny 
pedagogiki: 

„Pierwszymi beneficjentami pomocy udzielanej w ramach tego programu by y 
LGD, traktowane jako bazy wiejskiego kapita u spo ecznego” (s. 547). 
„Leader jest podej ciem przekrojowym, które ma przyczyni  si  do aktywizacji 
spo eczno ci wiejskich poprzez w czenie partnerów spo ecznych i gospodar-
czych do planowania i wdra ania lokalnych inicjatyw” (s. 550). 
„(...) liderzy LGD maj  dokona  inwentaryzacji wszelkich dóbr na swoim teryto-
rium wraz z kapita em spo ecznym, który powinien by  zaanga owany do realiza-
cji wspólnie opracowanej strategii” (s. 551-552). 
„Ta filozofia dzia ania wpisuje si  w koncepcje drogi do dobrobytu Francisa Fu-
kuyamy, dla którego podstawowym atrybutem i si  jest kapita  spo eczny mie-
rzony poziomem zaufania w danym spo ecze stwie” (s. 552). 
„Od kilku lat wskazuje si  na du y potencja  (...) ekonomii spo ecznej jako meto-
dy przeciwdzia ania negatywnym zjawiskom spo ecznym w postaci ró nych form 
wykluczenia spo ecznego (bezrobocie, bieda, niepe nosprawno  czy nieakcepto-
wanie inno ci) powszechnego zw aszcza w regionach zapó nionych gospodarczo” 
(s. 554). 
Na terenie naszego województwa istnieje obecnie 15 LGD o ró nym za-

si gu terytorialnym i ró nym potencjale ludno ciowym. Obejmuj  one swym 
dzia aniem w ciwie ca e województwo, w podregionie e ckim funkcjonuj  
4 lokalne grupy dzia ania: najmniejsza na terenie jednej gminy (LGD „Razem 
Silniejsi” – Gmina E k), nast pna wykracza nieco poza powiat piski (LGD 
„Mazurskie Morze”; 2 gminy spoza powiatu: Miko ajki i Piecki); kolejna kon-
centruje si  na 2 powiatach, gi yckim i w gorzewskim (Zwi zek Stowarzysze  
na rzecz Rozwoju Gmin Pó nocnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich). 
Potencja  ludno ciowy decyduje o wielko ci rodków, jakimi „dysponuje” LGD 
(populacja od 5 do 150 tysi cy). Jedn  z „du ych” LGD jest Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Dzia ania „Lider w EGO”2. 

Co to jest „Lider w EGO”? 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia ania „Lider w EGO” jest organiza-

cj  pozarz dow , dzia aj  w jednym z subregionów województwa warmi -

                                                
2 Obszerne informacje na temat „Lidera w EGO” znale  mo na na stronie internetowej 
http://www.liderwego.pl/. 
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sko-mazurskiego, który obejmuje trzy powiaty: e cki, go dapski, olecki (st d 
skrót EGO). W granicach obszaru EGO mieszka prawie 160 tysi cy osób, ok. 
95 tysi cy w miastach i ponad 60 tysi cy na wsi. Dzia ania LGD – zgodnie 
z informacjami z witryny internetowej – dotycz  obszaru o cznej powierzchni 
2359 km2, zamieszka ego przez ok. 80 tysi cy osób (10 gmin: Olecko, Go dap, 
Banie Mazurskie, Dubeninki, Prostki, Stare Juchy, Kalinowo, Wieliczki, wi -
tajno, Kowale Oleckie) (zob. Aneks nr 1). 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia ania „Lider w EGO”, dzia aj c na 
rzecz obszarów wiejskich, ma na celu ochron  oraz promocj rodowiska natu-
ralnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych. Na swojej witrynie 
internetowej „Lider w EGO”3 podkre la walory subregionu sprzyjaj ce rozwo-
jowi turystyki oraz rozwijaniu produkcji wyrobów lokalnych i tradycyjnych. 
Jednym z kierunków swej aktywno ci „Lider w EGO” czyni rozwój przedsi -
biorczo ci i poszerzanie kwalifikacji mieszka ców na rzecz pozyskiwania no-
wych róde  dochodu; zamierza ponadto wymienia  informacje oraz do wiad-
czenia z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarz dowymi w interesu-

cym go zakresie na poziomie krajowym i mi dzynarodowym. Praktycznym 
celem LGD „Lider w EGO” jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru 
EGO (LSR), przez co obszar EGO powinien sta  si  miejscem bardziej przyja-
znym mieszka com i turystom, o bogatym i czystym rodowisku naturalnym. 
Stowarzyszenie pragnie zw aszcza zaktywizowa  spo eczno ci lokalne, wypro-
mowa  terytorium EGO jako miejsce o niezwyk ej przyrodzie oraz rozwin  
inicjatywy podnosz ce jako ycia na obszarze EGO4. Organizacja skupia 
najbardziej aktywnych i zaanga owanych liderów reprezentuj cych trzy sekto-
ry: spo eczny, publiczny i gospodarczy5. 

J. Hochleitner w swym artykule chwali zamys y dzia aczy skupionych 
w LGD „Lider w EGO”:  
                                                
3 http://www.liderwego.pl/index.php?lgd,1, odczyt: 22.06.2012. 
4 Powiela to statut stowarzyszenia w paragrafie 1: „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia ania 
Lider w EGO, zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorz dnym, trwa ym zrzesze-
niem o celach niezarobkowych, maj cym na celu: (1) Dzia anie na rzecz zrównowa onego 
rozwoju obszarów wiejskich. (2) Aktywizowanie i integracj  ludno ci wiejskiej. (3) Podniesienie 
jako ci ycia ludno ci na obszarze dzia ania Stowarzyszenia. (4) Realizacj  Lokalnej Strategii 
Rozwoju Subregionu EGO opracowan  przez Stowarzyszenie. (5) Realizacj  Zintegrowanej 
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Subregionu EGO. (6) Upowszechnianie i wymian  in-
formacji o inicjatywach zwi zanych z aktywizacj  ludno ci na obszarach wiejskich w Subregio-
nie EGO. (7) Ochron  wspólnych interesów cz onków Stowarzyszenia. (8) Tworzenie warunków 
wspó pracy Stowarzyszenia i innych organizacji oraz instytucji dzia aj cych na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich Subregionu EGO”. 
5 Zarz d Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”: Jaros aw Franczuk – Prezes Zarz du, Celina 
Górska – Wiceprezes Zarz du, Janusz Hendzel – Skarbnik, Krzysztof Locman – Sekretarz, Marek 
Chojnowski – Cz onek Zarz du, Anna Podciborska – Cz onek Zarz du, Jerzy Machnacz – Cz o-
nek Zarz du. 
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„W tym miejscu warto wskaza  du y wk ad na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
LGD „Lider w EGO”, który obejmuje trzy powiaty – E k, Go dap i Olecko. 
W misj  tej inicjatywy zosta o wpisane utworzenie „Multi-klastra” w oparciu 
o kombinacj  przewag konkurencyjnych w 3 dziedzinach: rolnictwo, zdrowie i tu-
rystyka. W ten sposób s  zaanga owane w rozwój tego subregionu najlepsze za-
soby: czyste powietrze i zdrowe rodowisko naturalne, kultura oraz produkty 
i us ugi w nim wytwarzane”6.  

„Ma e Projekty” oraz „Odnowa i Rozwój Wsi” 
Uszczegó owienie przedstawionego powy ej sposobu my lenia znajdu-

jemy w katalogu preferowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju operacji, podzie-
lonych zgodnie z kategoriami dofinansowywanych projektów. Takie cztery 
kategorie mo na by sklasyfikowa  w 2 grupach; pierwsza z nich dotyczy spraw 
ogólnych, strategicznych, jak kszta towanie wiadomo ci regionalnej i ekolo-
gicznej, ch ci wspó pracy, pobudzania aktywno ci i przedsi biorczo ci miesz-
ka ców; rozwój lokalnej kultury; podnoszenie atrakcyjno ci turystycznej subre-
giony itp. Dwie kolejne kategorie dotycz  spraw gospodarczych. 

Rada Stowarzyszenia (statutowy organ decyzyjny LGD) rozpatrzy a dzie-
si tki wniosków i zdecydowan  wi kszo  oceni a pozytywnie. Przez 4 lata 
autor tego tekstu uczestniczy  w ocenianiu wniosków i ma ogólne rozeznanie 
w dotychczasowej dzia alno ci „Lidera w EGO”. Nie by o dotychczas ca o-
ciowego spojrzenia na wszystkie rozpatrzone wnioski pod nast puj cymi 

wzgl dami: (1) do jakich wa nych celów spo ecznych odnosz  si  rozpatrzone 
wnioski?, (2) kto wnioski sk ada i czego one dotycz ?, (3) czym odznaczaj  si  
wnioski najwy ej punktowane?, (4) z jakich gmin pochodz  wnioski?, oraz 
(5) czy pomi dzy wymienionymi zagadnieniami zachodz  zauwa alne zwi zki? 

Najobszerniejsz  tematycznie kategori  wydaj  si  tzw. „Ma e Projek-
ty”7. To w kontek cie omawianej w tym artykule tematyki najwa niejsza kate-
goria tak ze wzgl dów ilo ciowych, jak i wzgl dów jako ciowych. W nie 
w obr bie „Ma ych Projektów” naj atwiej mieszcz  si  przedsi wzi cia wynika-

ce z potrzeb wspólnot wiejskich, co w znacznym stopniu wynika z za  
ideowych tej kategorii. Uzupe nieniem „Ma ych Projektów” jest kategoria „Od-
nowa i Rozwój Wsi”. 

Preferowane dla „Ma ych Projektów” operacje wynikaj ce z Lokalnej 
Strategii Rozwoju dla EGO mieszcz  si  w kilku zakresach tematycznych, jak 
turystyka (budowa i oznakowanie ma ej infrastruktury turystycznej, wdro enie 
systemu informacji wizualnej – przygotowanie tablic informacyjnych gospo-
darstw agroturystycznych, zakup i instalacja elektronicznych kiosków informa-
cji turystycznej, przygotowanie bazy danych do kiosków elektronicznych, stwo-
rzenie strony internetowej z baz  danych z zakresu turystyki, odbudowa, odna-

                                                
6 J. Hochleitner, Uwarunkowania rozwojowe..., s. 561. 
7 http://www.liderwego.pl/index.php?male-projekty,28, odczyt: 22.06.2012. 
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wianie obiektów o walorach turystycznych, uruchomienie i wspieranie Gmin-
nych Centrów Informacji), podnoszenie atrakcyjno ci regionu dla mieszka -
ców i go ci (organizacja muzeum maszyn rolniczych, organizacja „ owiska 
okazów ryb”, odnawianie, uporz dkowanie, oznakowanie zabytkowych budow-
li lub obiektów ma ej infrastruktury), inspirowanie oraz promowanie regiona-
lizmu (organizacja dotychczasowych imprez regionalnych, wypromowanie, 
kreowanie i wspieranie nowych produktów turystycznych, jak m.in. „Bitwa pod 
Prostkami”, „Kierunek Go dap”, numizmatycznej wioski tematycznej, jak walu-
ta „EGO” i „EGO centy”, corocznych do ynek, cyklicznych konkursów na 
„najpi kniejsze gospodarstwo agroturystyczne”, inspirowanie organizacji no-
wych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla mieszka ców i tury-
stów, inicjowanie powstawania, wprowadzania na rynek produktów i us ug 
opartych na lokalnych zasobach lub lokalnym dziedzictwie, promowanie ekolo-
gicznych produktów rolnych oraz wyrobów r kodzie a), wspieranie ochrony 
rodowiska oraz podwy szanie wiadomo ci ekologicznej (wprowadzenie 

segregacji mieci, likwidacja dzikich wysypisk mieci, wspieranie dzia  pod-
miotów w obszarze produkcji energii ze róde  odnawialnych, propagowanie 
zdrowego stylu ycia w ród mieszka ców, propagowanie idei zrównowa onego 
rozwoju obszarów wiejskich, rozwój gminnej edukacji ekologicznej oraz dzia-
alno  informacyjno-szkoleniowa dotycz ca ekologii), pobudzanie aktywno-
ci spo ecznej i przedsi biorczo ci (organizacji szkole  w zakresie zak adania 

i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, pomoc doradcza w zakresie pisania 
wniosków o dofinansowanie przedsi wzi , funkcjonowanie Lokalnych Cen-
trów Wolontariatu na terenie gmin obszaru EGO, konkursy na najaktywniejsze 
so ectwo, szkolenia dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej oraz po-
zyskiwania rodków zewn trznych, wspieranie lokalnych animatorów i liderów 
spo ecznych z terenów wiejskich).  

Bardzo podobnych spraw dotyczy kategoria „Odnowa i Rozwój Wsi”8 
(niektóre projekty oceniane w tych 2 grupach sprawiaj  wra enie identycz-
nych); preferowane operacje dotycz  tak e rozwoju turystyki (uporz dkowa-
nie istniej cych i wyznaczenie nowych szlaków turystycznych, tworzenie tema-
tycznych cie ek i szlaków w oparciu o zasoby przyrodnicze, kulinarne, kultu-
rowe, artystyczne i rzemie lnicze, budowa towarzysz cej infrastruktury tury-
stycznej), tworzenia bazy materialnej dla podnoszenia kapita u spo ecznego 
(przygotowanie i urz dzanie wiejskich k pielisk, stanic wodnych, rozwój bazy 
kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, wykorzystanie obiektów zabytkowych do 
realizacji projektów kulturalno-rekreacyjnych, rozbudowa i modernizacja infra-
struktury spo ecznej, w tym szczególnie miejsc integruj cych i aktywizuj cych 
mieszka ców, jak domy „spo eczno ciowe” i wietlice wiejskie, zakup i odna-

                                                
8 http://www.liderwego.pl/index.php?odnowa-i-rozwoj-wsi,29, odczyt: 22.06.2012. 
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wianie obiektów charakterystycznych dla regionu lub tradycji budownictwa na 
cele spo eczne), zagospodarowywanie przestrzeni publicznej (ujednolicenie 
informacji wizualnej na terenie EGO, urz dzanie i porz dkowanie terenów zie-
lonych, parków, miejsc spotka , biwakowania, zagospodarowanie stawów, 
rzek, jezior w celu poprawy estetyki, kszta towanie obszaru przestrzeni publicz-
nej oraz odnawianie zabytków, wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej, 
ekonomicznej i spo ecznej, budowa, przebudowa obiektów na cele promocji 
lokalnych produktów i us ug). 

Wobec powy szego nie dziwi fakt, e oceny poszczególnych projektów 
z obu kategorii dokonywano na tej samej „Karcie oceny zgodno ci operacji 
wed ug kryteriów lokalnych”. Ocenie poddawano nast puj ce atuty przedk ada-
nego projektu: do wiadczenie wnioskodawcy, obszar obj ty oddzia ywaniem 
operacji, realizacja operacji w partnerstwie, wp yw na potencja  turystyczny 
regionu, oddzia ywanie operacji na rodowisko naturalne oraz wp yw na aktyw-
no  spo eczn  mieszka ców. 

Wnioski, które otrzyma y minimum 27 punktów (w tym co najmniej 16 
punktów z kryteriów 4-6) mog y znale  si  na li cie rankingowej projektów 
rekomendowanych do realizacji (zob. Aneks nr 2). 

Rada Decyzyjna LGD „Lider w EGO” w pierwszej kadencji (lata 2009-
2012) rozpatrzy a 81 wniosków z onych w kilku naborach w ramach tzw. 
„Ma ych Projektów” (Dzia anie 413 – wdra anie lokalnych strategii rozwoju 
dla ma ych projektów, tj. Operacji, które nie odpowiadaj  warunkom przyzna-
nia pomocy w ramach dzia ania Osi 3, ale przyczyniaj  si  do osi gania celów 
tej osi). Dziesi  (w ciwie 11) najwy ej ocenionych projektów przedstawia 
Aneks nr 39. 

                                                
9 Podstaw  do sporz dzania zestawie  by y listy rankingowe z witryny internetowej stowarzysze-
nia „Lider w EGO” oraz materia y uzyskane w biurze stowarzyszenia.  
LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY WYBRANYCH DO FINANSOWANIA 
W RAMACH LSR STOWARZYSZENIA LGD „LIDER W EGO” na lata 2009-2015, Dzia anie 
413: Wdra anie lokalnych strategii rozwoju dla ma ych projektów, tj. operacji, które nie odpo-
wiadaj  warunkom przyznania pomocy w ramach dzia ania Osi 3, ale przyczyniaj  si  do osi -
gni cia celów tej osi (http://nazwa.liderwego.pl/old/images/stories/lista_rankingowa_MP.doc, 
odczyt: 11.07.2012). 
LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY WYBRANYCH DO FINANSOWANIA 
W RAMACH LSR STOWARZYSZENIA LGD „LIDER W EGO” na lata 2009-2015, Dzia anie 
413: Wdra anie lokalnych strategii rozwoju” dla ma ych projektów, tj. operacji, które nie odpo-
wiadaj  warunkom przyznania pomocy w ramach dzia ania Osi 3, ale przyczyniaj  si  do osi -
gni cia celów tej osi (http://nazwa.liderwego.pl/old/konkursy/21-konkursy/162-lista-wnioskow-o-
przyznanie-pomocy-wybranych-do-finansowania-w-ramach-lsr-stowarzyszenia-lgd-lider-w-ego-
na-lata-2009-2015, odczyt: 11.07.2012). 
LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY Z ONYCH W KONKURSIE 
I/LIDERWEGO/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2010, Dzia anie 413: Wdra anie lokalnych stra-
tegii rozwoju dla ma ych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadaj  warunkom przyznania 
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ród tych najwy ej ocenionych przedsi wzi  na plan pierwszy wybija-
 si  dzia ania maj ce na celu organizacj  wydarze  na rzecz mieszka ców 

i turystów, podnosz ce atrakcyjno  regionu dla mieszka ców i go ci oraz 
inspiruj ce i promuj ce regionalizm (pikniki historyczne, obchody rocznicy 
powstania miejscowo ci, Dni Rodziny, festiwal regionalny), na drugim miejscu 
lokuj  si  dzia ania przygotowuj ce miejsca spotka  czy imprez ( wietlica wiej-
ska, boisko sportowe). Tematycznie podobne projekty znajdujemy na dalszych 
miejscach – z mniejsz  liczb  punktów, co pozwala przypuszcza , e o wyso-
kiej punktacji decydowa a jako  projektu, umiej tno ci jego autorów. Dwu-
krotnie pierwsze miejsce na li cie rankingowej zaj o przedsi wzi cie z gminy 

wi tajno: tworzenie miniklastra pod nazw  „Mleczna wie  Gi e”. Projekt ten 
musia  zachwyci  swoj  oryginalno ci , skoro uzyska  niemal komplet punk-
tów. Nietypowy jest równie  projekt GOK-u ze Starych Juch dotycz cy organi-
zacji „uniwersytetu” dla mieszka ców gminy oraz ca ego subregionu. General-
nie w ród „Ma ych Projektów” ocenionych pozytywnie i rekomendowanych 
przewa y ilo ciowo i jako ciowo wnioski pochodz ce z jednostek samorz du 
terytorialnego (z gmin, 1 wniosek z Powiatu Go dapskiego) oraz jednostek or-
ganizacyjnych samorz du terytorialnego (domy lub centra kultury) – 43 wnioski 
na 67 wszystkich. Pozosta e wnioski (24) wp ywa y od stowarzysze , fundacji 
oraz parafii (wyspecjalizowa y si  w tym zw aszcza dwie parafie, w Judzikach, 
gm. Olecko, oraz w Ro sku Wielkim, gm. Prostki) (zob. Aneks nr 4). 

Interesuj ca jest grupa wniosków, które nie uzyska y rekomendacji Rady 
LGD ze wzgl du na niezgodno  z LSR, bezwzgl dnie nisk  jako  projektu 
                                                
pomocy w ramach dzia ania Osi 3, ale przyczyniaj  si  do osi gni cia celów tej osi 
(http://nazwa.liderwego.pl/old/konkursy/21-konkursy/153-lista-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-
zoonych-w-konkursie-nr-iliderwegoprow-leader41413-mp2010, odczyt: 11.07.2012). 
LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH 
KONKURSU NA „MA E PROJEKTY”. LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 

ONYCH W KONKURSIE NR I/LIDERWEGO/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2009 wraz 
z ilo ci  punktów uzyskanych w procedurze oceny zgodno ci operacji z Lokaln  Strategia Roz-
woju (http://nazwa.liderwego.pl/old/konkursy/21-konkursy/99-lista-rankingowa-projektow-
wybranych-do-realizacji-w-ramach-konkursu-na-mae-projektyq, odczyt: 11.07.2012). 
Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady nr I/…../11 (Go dap, 11.08.2011) LISTA WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE POMOCY WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR STO-
WARZYSZENIA LGD „LIDER W EGO” na lata 2009-2015, Dzia anie 413: Wdra anie lokal-
nych strategii rozwoju dla ma ych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadaj  warunkom przy-
znania pomocy w ramach dzia ania Osi 3, ale przyczyniaj  si  do osi gni cia celów tej osi. Do-
kument udost pniony w siedzibie LGD „Lider w EGO”, 19-400 Olecko, Plac Wolno ci 2. 
Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady nr II/1/11 (Olecko, 25.01.2012) LISTA WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE POMOCY WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR STO-
WARZYSZENIA LGD „LIDER W EGO” na lata 2009-2015, Dzia anie 413: wdra anie lokal-
nych strategii rozwoju dla ma ych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadaj  warunkom przy-
znania pomocy w ramach dzia ania Osi 3, ale przyczyniaj  si  do osi gni cia celów tej osi. Do-
kument udost pniony w siedzibie LGD „Lider w EGO”, 19-400 Olecko, Plac Wolno ci 2. 
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(ocena poni ej 27 punktów) lub wzgl dnie nisk  jako  projektu (niska pozycja 
w rankingu, stawiaj ca wniosek poza limitem rodków przewidzianych dla da-
nego naboru)10. Takich wniosków by o 14. W tej grupie przewa y wnioski 
pisane przez osoby prywatne i organizacje spo eczne (9 wniosków, jak np. za-
kup przyczepy sanitarnej, Go dapski Wieczór Kabaretowy, Portal Internetowy 
„W Krainie EGO”, szkolenie „Przedsi biorczo  i ekologia – odnie  sukces 
w turystyce”, wyposa enie wietlicy wiejskiej przy OSP w Lenartach, „R ko-
dzie o dla najm odszych”, edukacja w zakresie kultury wizualnej – fotografia, 
film; Zbigniew Herbert  –  Rysunki  z  podró y bliskich – Olecko,  Mazury i  Su-
walszczyzna); 5 wniosków pochodzi o z samorz dowych jednostek organiza-
cyjnych.  

Dwa kolejne aneksy (Aneks nr 5 i Aneks nr 6) odnosz  si  bezpo rednio 
do aktywno ci spo ecznej na obszarze EGO. Aneks nr 5 przestawia wszystkie 
wnioski „spo eczne”, tj. z one przez osoby lub instytucje spoza jednostek 
samorz du terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, oraz ich ocen .  

ród wnioskodawców w 13 przypadkach mamy do czynienia ze stowa-
rzyszeniami (52,2%), a w 7 przypadkach z parafi  (29,2%). W istocie to zaled-
wie kilka stowarzysze  (4 typowo wiejskie) oraz dwie ma e i raczej niebogate 
parafie, które wyspecjalizowa y si  w pozyskiwaniu rodków zewn trznych. 
Ranking poszczególnych wniosków pokazuje, e spo eczni wnioskodawcy sta-
raj  si  o odpowiedni poziom swoich wniosków, a kolejne z regu y oceniane s  
coraz wy ej (mo e o tym tak e decydowa  kryterium do wiadczenia zawarte 
w karcie oceny) (zob. Aneks nr 6). 

Rozk ad wniosków „spo ecznych” z poszczególnych gmin nie jest rów-
nomierny. Na szczególn  uwag  zas uguje Gmina Olecko, z której ponad 80% 
wniosków (10) ma jako autorów czynniki spo eczne. Z Gminy Go dap takich 
wniosków wp yn o 5, co stanowi 33,3%. Obie te gminy s  gminami miejsko-
wiejskimi, wnioski z tych gmin stanowi  62,5% wszystkich wniosków spo ecz-
nego autorstwa. Z gmin wiejskich wyró niaj  si  Stowarzyszenie „Mazurska 
Kraina”, które z o 3 niezwykle wysoko ocenione wnioski (100% wniosków 
z gm. wi tajno) oraz Parafia z Ro ska Wielkiego, która z a 3 coraz wy-
ej oceniane wnioski (60% wniosków z gm. Prostki). Interesuj ca jest konse-

kwentna polityka Gminy Wieliczki: wnioski sk adane s  przez instytucje samo-
rz dowe, spotykaj  si  z wysok  ocen , dotycz  przede wszystkie inwestycji 
w urz dzenia spo ecznej u yteczno ci. 

                                                
10 Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady nr I/3//11 Lista wniosków w przyznanie pomocy uznanych za 
niezgodne z lokaln  strategi  rozwoju LGD „Lider w EGO” na lata 2009-2015. Dokument do-
st pny w siedzibie LGD w Olecku. 
Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady nr I/4//11. Lista wniosków w przyznanie pomocy uznanych za 
niezgodne z lokalna strategi  rozwoju LGD „Lider w EGO” na lata 2009-2015. Dokument do-
st pny w siedzibie w Olecku. 
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W pa dzierniku 2012 roku zosta  uko czony Raport badania ewalu-
acyjnego Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Dzia ania „Lider 
w EGO”, zrealizowany na zlecenie tej organizacji przez wyspecjalizowan  
firm 11. To opracowanie zwiera informacje o dalszych losach zaakceptowanych 
przez organ decyzyjny stowarzyszenia wniosków. Po zakwalifikowaniu wnioski 
o przyznanie pomocy (wraz z kompletem za czników) przekazywane s  do 
dalszej oceny: Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – wnioski 
w odniesieniu do 2 dzia , tj. „Ró nicowania w kierunku dzia alno ci nierolni-
czej” oraz „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsi biorstw”, albo do Urz du Mar-
sza kowskiego (UM) w przypadku dzia : „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Ma e 
projekty” (ARiMR pe ni równie  funkcj  agencji p atniczej dla wszystkich 
dzia  PROW 2007-2013). 

W zakresie „Ma ych projektów” po kolejnej ocenie, dokonanej ju  
w UM, podpisano umowy z nast puj cymi wnioskodawcami ( cznie 36): 

Rok 2009 (7 umów) 
Rzymskokatolicka Parafia p.w. w. Szczepana w Ró sku Wielkim, na 

II Mi dzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Ró sku 
Wielkim; Gmina Kalinowo, na zagospodarowanie cie ki spacerowej w Pisani-
cy; Stowarzyszenie Pomocy Spo ecznej i Ochrony Zdrowia im. w. ukasza, na 
rozwój aktywno ci i integracji mieszka ców miejscowo ci Olecko; Gmina Wie-
liczki, na Dzie  Rodziny w Gminie Wieliczki, Gminny O rodek Kultury 
w Kalinowie na wi to Plonów Sypitki 2010 – wydarzenie rozwijaj ce aktyw-
no  spo eczno ci lokalnej poprzez kultywowanie obrz dów ludowych i trady-
cji; Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich na wydarzenie „Plon nie-
siemy, plon” Do ynki 2010; Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, 
na wydarzenie „Kowaliada” w 600-lecie Bitwy pod Grunwaldem.  

Rok 2010 (9 umów) 
Gmina Wieliczki na odbudow  boisk sportowych w miejscowo ci Krupin 

i Sobole; Gminny O rodek Kultury w Kalinowie, na Dzie  Gminy Kalinowo – 
wydarzenie rozwijaj ce aktywno  spo eczno ci lokalnej; Gmina Kalinowo, na 
miejsce spotka  i zabaw w Wysokim; Gminne Centrum Kultury w Kowalach 
Oleckich, na zakup wyposa enia do wietlicy wiejskiej w Sokó kach; GOK 
w Starych Juchach, na organizacj  IV Pikniku Ja wieskiego w Starych Juchach 
w dniach 7.08-8.08.2010 roku adresowanego do mieszka ców Gminy Stare 
Juchy, mieszka ców gmin z obszaru EGO oraz turystów odwiedzaj cych obszar 
EGO; Gminny O rodek Kultury Prostki, na Dni Prostek w EGO; Samodzielny 

                                                
11 A. Tkocz, Raport badania ewaluacyjnego Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Dzia a-
nia „Lider w EGO”, wersja z pa dziernika 2012, opracowanie dost pne w biurze LGD „Lider 
w EGO”, w Olecku, Plac Wolno ci 2 



RYSZARD SKAWI SKI 402

Publiczny Zespó  Zak adów Opieki D ugoterminowej, na aktywne dzia anie na 
rzecz poprawy kwalifikacji; Gminny O rodek Kultury w Baniach Mazurskich, 
na Baniowskie Lato – cykl pi ciu plenerowych imprez kulturalnych i sportowo-
rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy Banie Mazurskie; Rzymsko-
katolicka Parafia pw. w. Szczepana w Ro sku Wielkim na „Pastora ki Ro-

skie”.  

Rok 2011 (1 umowa) 
Gmina Kalinowo, na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzy-

mach.  

Rok 2012 (19 umów) 
Gmina Go dap, na zagospodarowanie miejsca rekreacji wypoczynku we 

wsi Jab skie w gminie Go dap; Gmina Go dap, na doposa enie bazy rekre-
acyjno-sportowej rodka Sportu i Rekreacji w Go dapi; Gmina Wieliczki, na 
remont wietlicy w Kleszczewie; Gminny O rodek Kultury w Kalinowie, na 

wi to Plonów Kalinowo 2011”; Gmina Prostki na XIV „Dni Prostek 
w EGO”; Mi dzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni”, na „Sportowe 
Olecko”; Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, na „Kowaliad  2012 
– Kowale Oleckie zielonymi p ucami regionu”, Rzymskokatolicka Parafia pw. 
w. Szczepana w Ro sku Wielkim, na IV mi dzynarodowy festiwal muzyki 

organowej i kameralnej w Ró sku Wielkim; Fundacja Rozwoju Regionu 
Go dap, na doposa enie punktu informacji turystycznej w Go dapi poprzez za-
kup i wykonanie materia ów promocyjnych w celu kreowania wizerunku 
uzdrowiska Go dap; osoba prywatna, Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”, 
na budow  placu zabaw przy przedszkolu „Jedyneczka” w Olecku; Gminne 
Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, na zakup wyposa enia do wietlicy 
wiejskiej w Sto nem; Dom Kultury w Go dapi, na wydarzenie „Kartaczewo 
2012 – Festiwal Pogranicza”; Dom Kultury w Go dapi, na wydarzenie „Kultu-
ralna Podró  Bez Granic”; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare 
Juchy, na organizacj  VI Pikniku Ja wieskiego w Starych Juchach w dniu 
4.08.2012 roku adresowanego do mieszka ców Gminy Stare Juchy, mieszka -
ców gmin z obszaru EGO oraz turystów odwiedzaj cych obszar EGO; Gmina 
Wieliczki, na remont terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowo ci Szeszki; 
Gminny O rodek Kultury w Kalinowie, na wydarzenie „Majówka z Gmin  
Kalinowo”, Gmina Kalinowo, na boiska do streetballa w Gminie Kalinowo; 
Gminny O rodek Kultury w Kalinowie, na wydarzenie „ wi to Plonów 2012”; 
Gminny O rodek Kultury w Kalinowie, na wyposa enie Gminnego O rodka 
Kultury w Kalinowie. 
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„Odnowa i rozwój wsi”12 
 kategori  mo na potraktowa  jako uzupe niaj  w stosunku do po-

przedniej. Poniewa  z ono w tym zakresie zaledwie kilkana cie wniosków, 
w Aneksie nr 7 zosta y zamieszczone wszystkie. Projekty opiewaj  na znacznie 
wy sze kwoty ni  w „Ma ych Projektach” i dominuj  tu wyra nie urz dy gmin: 
11 wniosków na 14 wszystkich. Zwraca uwag  równie  to, e w ród 11 wnio-
sków, mieszcz cych si  w limicie (najwy ej ocenionych), a  10 to wnioski 
z urz dów gmin. Tematycznie wyst puj  tu g ównie zadania inwestycyjne pod-

te z my  o jako ci ycia mieszka ców wsi: stworzenie 3 wietlic, 2 boisk, 
terenu rekreacyjnego, k adki, deptaka, alei.  

Na realizacj  operacji w ramach dzia ania „Odnowa i rozwój wsi” prze-
znaczono najwi ksz  cz  bud etu LSR – 40%, czyli 3 746 150 z , jednak do 
ko ca 2012 roku UM podpisa  zaledwie trzy umowy z beneficjentami, tj.: ze 
Stowarzyszeniem Mieszka ców i Przyjació  Wsi Zawady E ckie „MUKSZTY”, 
na budow wietlicy wiejskiej w Zawadach E ckich; z Gmin  Kalinowo, na 
zagospodarowanie terenu wokó  budynku Urz du Gminy w Kalinowie wraz 
z przebudow  ci gu pieszego, oraz z Gmin  Prostki, na budow  2 odcinków 
i o wietlenia 3 odcinków trasy turystyczno-przyrodniczej „Szlakiem Kmicica” 
w miejscowo ci Prostki13. 

„Ró nicowanie w Kierunku Dzia alno ci Nierolniczej”  
oraz „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsi biorstw” 

Dwie kategorie odnosz ce si  do spraw gospodarczych maj  nazwy 
„Ró nicowanie w Kierunku Dzia alno ci Nierolniczej”14 oraz „Tworzenie 
i Rozwój Mikroprzedsi biorstw”15. Pierwsza z nich obejmuje operacje takie, jak 
produkcja ekologicznych produktów rolnych oraz wyrobów r kodzie a, 
                                                
12 Lista wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania w ramach LSR Stowarzy-
szenie LGD „Lider w EGO” w latach 2009-2012. Dzia anie 313: Wdra anie lokalnych strategii 
rozwoju dla operacji, które odpowiadaj  warunkom przyznania pomocy w ramach dzia ania 
„Odnowa i rozwój wsi” (http://nazwa.liderwego.pl/old/konkursy/21-konkursy/189-lista-
wnioskow-o-przyznanie-pomocy-wybranych-do-finansowania-w-ramach-lsr-stowarzyszenia-lgd-
lider-w-ego-na-lata-2009--2015, odczyt: 11.07.2012). 
Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady nr I/…../11 (Go dap, dnia 11 sierpnia 2011r.), LISTA WNIO-
SKÓW O PRZYZNANIE POMOCY WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH 
LSR STOWARZYSZENIA LGD „LIDER W EGO” na lata 2009-2015, Dzia anie 313: Wdra a-
nie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadaj  warunkom przyznania pomocy 
w ramach dzia ania „Odnowa i rozwój wsi” dost pny w siedzibie LGD w Olecku. 
13 A. Tkocz, Raport badania ewaluacyjnego Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Dzia a-
nia „Lider w EGO”, opracowanie dost pne w biurze LGD „Lider w EGO”, w Olecku, Plac Wol-
no ci 2 
14 http://www.liderwego.pl/index.php?roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej, od-
czyt: 22.06.2012. 
15 http://www.liderwego.pl/index.php?tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw,31, odczyt: 
22.06.2012. 
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wspieranie rolników chc cych rozpocz wiadczenie us ug turystycznych 
(m.in. doradztwo), przyczynianie si  do wzrostu aktywno ci gospodarczej 
rolników w zakresie przetwórstwa i dystrybucji p odów rolnych oraz 
odnawialnych róde  energii, a tak e tworz cych i rozwijaj cych baz  
noclegow , wspieranie rozwoju pszczelarstwa i przetwórstwa produktów 
pszczelarskich, promocji i wspierania wprowadzania w gospodarstwach rolnych 
nowych i alternatywnych ga zi i kierunków produkcji, inne okre lone 
w dzia alno ci osi 3 Leader, wynikaj ce z potrzeby i celów LSR.  

W kategorii drugiej, oznaczonej nazw  „Tworzenie i Rozwój Mikro-
przedsi biorstw”, mie ci si  utworzenie zintegrowanej sieci wypo yczalni 
sprz tu sportowego na obszarze EGO, wsparcie mikroprzedsi biorstw dzia a-

cych w sektorze turystycznym oraz zwi zanych z kultur , sportem i rekreacj , 
inne okre lone w dzia alno ci osi 3 Leader, wynikaj ce z potrzeby i celów LSR, 
organizacji przetwórstwa produktów lokalnych oraz uruchamiania us ug 
prozdrowotnych w ramach multiklastra EGO, rozwoju us ug szkoleniowo-
doradczych na rzecz wspierania przedsi biorczo ci na terenach wiejskich, 
rozwoju rzemios a lub r kodzielnictwa z wykorzystaniem zasobów lokalnych 
(przyrodniczych, historycznych i kulturowych), tworzenie lub wsparcie mikro-
przedsi biorstw wytwarzaj cych produkty energetyczne z biomasy. 

Dla obu tych kategorii stosowano t  sam  kart  oceny, której kryteria 
przybli a Aneks nr 8. 

Trudno szerzej komentowa  aktywno  spo eczno ci z obszaru EGO 
w dziedzinie gospodarki na podstawie z onych wniosków. Mo na mie  na-
dziej , e Aneks nr 9 i Aneks nr 10 nie daj  pe nego obrazu przedsi biorczo ci 
mieszka ców terenów obj tych dzia alno ci  LGD „Lider w EGO”. 

Wnioski podsumowuj ce 
Utworzeniu Lokalnej Grupy Dzia ania „Lider w EGO” towarzyszy o wie-

le spotka , podczas których sformu owano wizj  obszaru EGO przy wiecaj  
dzia aniom stowarzyszenia. Wizj  obszaru EGO tak zarysowano: „Obszar 
EGO przyjazny rodowisku, mieszka com i turystom”. Misja stowarzysze-
nia zosta a okre lona nast puj co: „Lokalna Grupa Dzia ania „Lider 
w EGO” jest inicjatorem rozwoju obszaru w oparciu o aktywno  i przed-
si biorczo  mieszka ców, przy racjonalnym wykorzystaniu lokalnych 
zasobów rodowiska naturalnego”. Powiaty go dapski, olecki i e cki powinny 
zatem stawa  si  coraz lepiej zadbanym, czystszym i zdrowszym rodowiskiem 
ycia tutejszych mieszka ców oraz wypoczynku turystów. Tak ukierunkowany 

rozwój wspiera  si  mia  na zaradno ci tutejszych mieszka ców, racjonalnie 
wykorzystuj cych zasoby rodowiska naturalnego.  
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W celu oceny stopnia realizacji przyj tych strategii rozwojowych w LGD 
„Lider w EGO” przyj to 23 wska niki. Stopie  ich zaawansowania na koniec 
2012 roku by  zró nicowany16: 

1. Nie zrealizowano powzi , które przyczynia yby si  do realizacji 
5 wska ników: (a) zostanie przeprowadzonych min. 12 szkole  z zakresu pro-
wadzenia dzia alno ci gospodarczej oraz pozyskiwania rodków z UE, (b) zo-
stanie przeszkolonych min. 100 osób, które zdob  wiedz  i kwalifikacje 
z zakresu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej oraz pozyskiwania rodków 
z UE, (c) zostanie za onych min. 2 podmioty gospodarcze produkuj ce yw-
no  ekologiczn  lub wytwarzaj ce produkty energetyczne z biomasy, (d) zo-
stanie przeprowadzonych min. 9 szkole  z zakresu edukacji ekologicznej, 
(e) zostanie przeszkolonych min. 110 osób z w/w zakresu. 

2. W przypadku 5 innych wska ników stopie  ich realizacji by  bardzo 
ma y: (a) do 2015 roku zostanie utworzonych min. 25 nowych miejsc pracy 
zwi zanych z turystyk  i wypoczynkiem (12%); (b) zostanie uruchomionych 
min. 6 nowych mikroprzedsi biorstw (17%); (c) min. 13 rolników zdywersyfi-
kuje ród o dochodów w swych gospodarstwach (8%); (d) zostanie zrealizowa-
nych min. 13 projektów zwi zanych z dywersyfikacj róde  dochodów w go-
spodarstwach rolnych (8%); (e) zostanie utworzonych min. 20 nowych miejsc 
pracy (15%). 

3. Pi  wska ników, których stopie  realizacji by  najwy szy: (a) min. 
400 osób we mie udzia  w imprezach propaguj cych zdrowy tryb ycia (500%), 
(b) do 2015 roku min. 5 obiektów zostanie doposa onych w sprz t i infrastruk-
tur  turystyczn  (480%), (c) do 2015 roku min. 300 osób skorzysta z nowej 
infrastruktury technicznej, ekonomicznej, spo ecznej (433%), (d) do 2015 roku 
zostanie zorganizowanych min. 10 imprez wykorzystuj cych walory kulturowe 
subregionu (320%), (e) do 2015 roku ok. 3.000 osób b dzie uczestnikami im-
prez promuj cych obszar EGO (302%). 

W odniesieniu do problemów sformu owanych we wst pie mo na by 
przyj  nast puj ce spostrze enia: 

1. Aktywno  spo eczn  mieszka ców terenów wiejskich subregionu 
EGO najlepiej obrazuj  tzw. „Ma e Projekty” oraz projekty z zakresu „Odnowy 
i Rozwoju Wsi”. 

2. Pod wzgl dem liczby sk adanych wniosków przewa aj  gminy miej-
sko-wiejskie (Go dap, Olecko), najwi ksze pod wzgl dem liczby mieszka ców, 
zasobów materialnych oraz potencja u spo eczno-kulturalnego.  

                                                
16 A. Tkocz, Raport badania ewaluacyjnego Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Dzia a-
nia  „Lider  w  EGO”, wersja z pa dziernika 2012, opracowanie dost pne w biurze LGD „Lider 
w EGO”, w Olecku, Plac Wolno ci 2. 
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3. Z najmniejszych ludno ciowo gmin wiejskich liczba sk adanych wnio-
sków jest ma a tak w liczbach bezwzgl dnych, jak w relacji do liczby miesz-
ka ców. Wyj tek stanowi  ma e gminy Stare Juchy i Wieliczki.  

4. Na terenach wiejskich w obszarze dzia ania Stowarzyszenia „Lider 
w EGO” aktywno  spo eczn  mog  skutecznie skupia  parafie. 

5. Mo liwo  sk adania wniosków przez urz dy oraz inne jednostki orga-
nizacyjne samorz dów mo e grozi  zdominowaniem konkursów przez projekty 
stamt d p yn ce. W dzia alno ci LGD „Lider w EGO” mo na zauwa  tak  
przewag : w zakresie „Ma ych Projektów” wnioski „urz dowe” stanowi  64% 
wszystkich, a wnioski „spo eczne” 36%. W przypadku projektów wi kszych, 
w kategorii „Odnowa i Rozwój Wsi”, ta przewaga jest znacznie wi ksza i si ga 
90% do 10%. 

6. W powy szych kategoriach pod wzgl dem tematycznym nie ma za-
sadniczej ró nicy pomi dzy wnioskami sk adanymi przez organizacje spo eczne 
i instytucje publiczne. Koncentruj  si  one na urz dzaniu wietlic i boisk wiej-
skich (remont, modernizacja, wyposa enie), na organizacji imprez okoliczno-
ciowych i regionalnych (do ynki, rocznice, uroczyste dni, imprezy sportowe, 

koncerty itp.) oraz na rozwoju turystyki. 
7. W kategoriach gospodarczych („Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsi -

biorstw”, „Ró nicowanie w Kierunku Dzia alno ci Nierolniczej”) liczba wnio-
sków jest niewielka, a ich oceny nie s  wysokie; znacznie wy ej oceniane s  
wnioski dotycz ce zagadnie  spo ecznych („Ma e Projekty”, „Odnowa i Roz-
wój Wsi”); mo e to wiadczy  o ma ej przedsi biorczo ci mieszka ców tere-
nów obj tych dzia aniami Stowarzyszenia „Lider w EGO”. 

Polska pedagogika spo eczna jako subdyscyplina naukowa ma ju  sto lat. 
Podstawowe idee pedagogiki spo ecznej zosta y nast puj co sformu owane 
przez jej twórczyni  na gruncie polskim, Helen  Radli sk :  

„Pedagogika spo eczna jest nauk  praktyczn , rozwijaj  si  na skrzy owaniu 
nauk o cz owieku, biologicznych i spo ecznych z etyk  i kulturoznawstwem (teo-
ri  i histori  kultury) dzi ki w asnemu punktowi widzenia. Mo na go najkrócej 
okre li  jako zainteresowanie wzajemnym stosunkiem jednostki i rodowiska, 
wp ywem warunków bytu i kr gu kultury na cz owieka w ró nych fazach jego y-
cia, wp ywem ludzi na zapewnienie bytu warto ciom przez ich przyj cie i krze-
wienie oraz przetwarzanie rodowisk si ami cz owieka w imi  idea u”17.  

W ci gu ostatniego wieku ta idea w zasadzie nie zmieni a si , zmieni y si  re-
alia: metody i formy diagnozy oraz pracy pedagogicznej, beneficjenci, si y spo-
eczne (ludzkie), dysponenci rodków, same rodki ( ród a, wielko , sposoby 

pozyskiwania), j zyk opisu zjawisk spo ecznych. Dzia alno  Stowarzyszenia 
„Lider w EGO” wpisuje si  w tradycj  polskiej pedagogiki spo ecznej zw asz-
cza w tym zakresie, w jakim próbuje wspiera  mieszka ców ubogiego i zanie-
                                                
17 H. Radli ska, Pedagogika spo eczna, Ossolineum, Wroc aw-Warszawa-Kraków 1961, s. 361. 
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dbanego subregionu w dziele poprawy w asnymi si ami rodowiska ycia i pra-
cy.  

Na razie efekty tej dzia alno ci nie s  mo e na miar  oczekiwa , a jed-
nym z powodów – jak si  wydaje – jest zak adana przez program „Leader” 
mo liwo  sk adania wniosków przez urz dy samorz dowe oraz jednostki or-
ganizacyjne samorz dów. Urz dnicy, maj cy z regu y szersz  wiedz  i wi ksze 
umiej tno ci w zakresie tzw. „pozyskiwania rodków zewn trznych”, mog  
zdominowa  konkursy swoimi wnioskami, zw aszcza e w gremiach oceniaj -
cych i w adzach LGD tak e przewa aj  urz dnicy. Czy ograniczenie mo liwo-
ci sk adania wniosków do kr gu organizacji spo ecznych zach ci oby urz dy 

samorz dowe do pobudzania aktywno ci obywatelskiej? Na to pytanie trudno 
odpowiedzie  jednoznacznie. Pytany o uwarunkowania obecnej sytuacji prezes 
Zarz du LGD „Lider w EGO”, Jaros aw Franczuk18, wskazuje na niekorzystne 
powi zanie 2 elementów: s abo ci finansowej lokalnych organizacji pozarz -
dowych i trudnych wymaga  programu w nie w zakresie finansowym: orga-
nizacje najpierw musz  w 100% pokry  wszystkie koszty realizowanego 
projektu, a nast pnie zwróci  si  o ich zwrot. Obecnie tylko nieliczne organiza-
cje spo eczne mog  zmierzy  si  z takimi wyzwaniami. To wyja nia, dlaczego 
odwa nie i skutecznie aplikuj  np. parafie, gdzie proboszczowie i rady parafial-
ne mog  liczy  na stabilne dochody, a tak e ewentualn  pomoc wy szych in-
stancji ko cielnych. To tak e wyja nia aktywno  urz dów gmin oraz innych 
samorz dowych jednostek organizacyjnych – dysponuj  okre lonymi rodkami 
publicznymi i maj  mo liwo  zaci gania kredytów na wydatki maj tkowe. 
W obecnej sytuacji mo liwo  sk adania wniosków przez samorz dy gminne 
wydaje si  zatem korzystna dla rozwoju lokalnych spo eczno ci. 

Na bazie do wiadcze  pierwszej kadencji dzia alno ci Stowarzyszenia 
LGD „Lider w EGO” mo na zauwa , e atwiej zbudowa  spo ecznym wy-
si kiem boiska i wietlice ni  stworzy  wi zi sprzyjaj ce wspólnotowemu dzia-
aniu. Jednak te urz dzenia mog  by  krokiem ku wytworzeniu wi zi spo ecz-

nych i budowie kapita u spo ecznego.  
 

                                                
18 Wywiad z Jaros awem Franczukiem z dnia 01.02.2013. 



RYSZARD SKAWI SKI 408

ANEKSY 
 

ANEKS NR 1: 
Gminy z obszaru dzia ania LGD „Lider w EGO” i ich mieszka cy 

 
ród o: Opracowanie w asne na podstawie stron internetowych gmin (dane w przybli eniu, zaokr glone). 

 
 

ANEKS NR 2: 
Karta oceny zgodno ci operacji wed ug kryteriów lokalnych dla „Ma ych Projektów”  

oraz „Odnowy i Rozwoju Wsi” (fragment)19 

 

                                                
19 http://nazwa.liderwego.pl/old/images/stories/karta_oceny_odnowa.doc, odczyt: 22.06.2012. 
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ANEKS NR 3: 
„Ma e Projekty” ocenione najwy ej 
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ród o: Opracowanie w asne na podstawie materia ów LGD „Lider w EGO”. 

 
 

ANEKS NR 4: 
Liczba i ocena „Ma ych Projektów” z poszczególnych gmin 

 
ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów LGD „Lider w EGO”. 

 
 

ANEKS NR 5: 
„Ma e Projekty” z one przez organizacje spo eczne 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów LGD „Lider w EGO”. 
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ANEKS NR 6: 
Liczba i ocena wniosków „spo ecznych” z podzia em na gminy 

 
ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów LGD „Lider w EGO”. 

 
 

ANEKS NR 7: 
Wnioski w kategorii „Odnowa i Rozwój Wsi” 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów LGD „Lider w EGO”. 

 
 

ANEKS NR 8: 
Kryteria oceny operacji w obr bie „Ró nicowania w Kierunku Dzia alno ci Nierolniczej”  

oraz „Tworzenia i Rozwoju Mikroprzedsi biorstw” (fragment karty oceny)20 

 

                                                
20 http://nazwa.liderwego.pl/old/images/stories/karta_oceny_mikro.doc, odczyt: 22.06.2012. 
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ANEKS NR 9: 
Wnioski w kategorii „Ró nicowanie w Kierunku Dzia alno ci Nierolniczej” 

 

 
ród o: Opracowanie w asne na podstawie materia ów LGD „Lider w EGO” 21. 

                                                
21 Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady nr V/70/10Olecko, z dnia 25.11.2010. LISTA WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE POMOCY WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR STO-
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ANEKS NR 10: 
Wnioski w kategorii „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsi biorstw”22 

 

                                                
WARZYSZENIA LGD „LIDER W EGO” na lata 2009-2015, Dzia anie 311: Wdra anie lokal-
nych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadaj  warunkom przyznania pomocy w ramach 
dzia ania „Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej” 
(http://nazwa.liderwego.pl/old/images/stories/lista_rankingowa_RDN.doc, odczyt: 11.07.2012). 
LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY WYBRANYCH DO FINANSOWANIA 
W RAMACH LSR STOWARZYSZENIA LGD „LIDER W EGO” na lata 2009-2015, Dzia anie 
„Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej” NR KONKURSU: 
II/LIDERWEGO/PROW-LEADER/4.1/413-311RDN/2010 
(http://nazwa.liderwego.pl/old/konkursy/21-konkursy/154-lista-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-
zoonych-w-konkursie-nr-iiliderwegoprow-leader41413-311rdn2010, odczyt: 11.07.2012). 
Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady nr II/2/11. LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 
WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR STOWARZYSZENIA LGD „LI-
DER W EGO” na lata 2009-2015, Dzia anie 413: Wdra anie lokalnych strategii rozwoju dla 
operacji, które odpowiadaj  warunkom przyznania pomocy w ramach dzia ania 311 „Ró nicowa-
nie w kierunku dzia alno ci nierolniczej”. Dokument dost pny w siedzibie LGD w Olecku. 
22 LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY Z ONYCH W KONKURSIE NR 
III/LIDERWEGO/PROW-LEADER/4.1/413-312TRM/2010. LISTA WNIOSKÓW O PRZY-
ZNANIE POMOCY WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR STOWARZY-
SZENIA LGD „LIDER W EGO” na lata 2009-2015 Dzia anie „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsi biorstw” (http://nazwa.liderwego.pl/old/konkursy/21-konkursy/155-lista-
wnioskow-o-przyznanie-pomocy-zoonych-w-konkursie-nr-iiiliderwegoprow-leader41413-
312trm2010, odczyt: 11.07.2012). 
Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady nr I/…../11 (Go dap, 11.08.2011) LISTA WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE POMOCY WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR STO-
WARZYSZENIA LGD „LIDER W EGO” na lata 2009-2015, Dzia anie „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsi biorstw”. Dokument dost pny w siedzibie w LGD w Olecku. 
Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady nr I/…../11 LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 
NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR LDG „LIDER W EGO” na lata 
2009-2015. Dokument dost pny w siedzibie LGD w Olecku. 
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ród o: Opracowanie w asne na podstawie materia ów LGD „Lider w EGO”. 
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*** 
 

DIRECTIONS AND FORMS OF THE ACTIVITY OF THE RURAL COMMUNITY  
BY THE EXAMPLE OF APPLICATIONS  

TO THE LOCAL ACTION GROUP “LEADER IN EGO” 
 

SUMMARY 
In the Warmia and Mazury region there are actually 15 local action groups (LAG) of different 
territorial and population potential. By their activity they cover the whole territory of the Warmia-
Mazury voivodeship, while in the Elk subregion is embraced especially by 4 LAG: “Stronger 
Together,” “Mazurian Sea,” the Union of Associations for the Communal Development of the 
Northern Area of the Great Mazurian Lakes, and “Leader in EGO.” The article concentrates on 
the activity of “Leader in EGO” LAG, where “EGO” is an acronym which stands for the names of 
three small subregions: Elk, Goldap, and Olecko. The author delivers analyses of the results of the 
“Leader in EGO” LAG participation in such social development programs as: “Small Projects,” 
“The Renovation and Development of Village,” “The Diversification in Non-Agricultural Activ-
ity,” and “The Creation and Development of Micro-Entrepreneurship.” 
 
KEY WORDS: social pedagogy, European Funds, Polish Government Funds, Elk, Goldap, 
Olecko. 


