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Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi



S³owo o Stowarzyszeniu Gmin
Górnej Narwi:

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi zostaùo zaùoýone w 2000 roku            
i obecnie jest dobrowolnà formà, zrzeszajacà 17 samorzàdów 
malowniczej Doliny Górnej Narwi. W skùad organizacji wchodzà gminy: 
Choroszcz, Dobrzyniewo Duýe, Juchnowiec Koúcielny, Knyszyn, 
Kobylin Borzymy, Krypno, Ùapy, Narew, Narewka, Poswiætne, Sokoùy, 
Suraý, Turoúñ Koúcielna, Tykocin, Wyszki, Zabùudów oraz Zawady. 
Gùównym celem Stowarzyszenia jest zintegrowanie funkcjonowania 
samorzàdów w zakresie ochrony úrodowiska oraz popularyzowania 
walorów przyrodniczo-krajobrazowych dorzecza Górnej Narwi. 
Dziaùania Zarzàdu skupiajà siê gùównie na rozwoju turystyki oraz takich 
form gospodarki, które zagwarantujà poprawê warunków ýycia 
mieszkanców, przy jednoczesnym zachowaniu bogactwa 
przyrodniczego Doliny Górnej Narwi. Zarz¹d realizuje takýe projekty 
aktywizujàce mieszkanców do podejmowania dziaùañ  na rzecz lokalnej 
spoùecznoúci.

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi
ul. Lipowa 4, 18-106 Turoœñ Koœcielna

tel./fax. 85 650 51 38, e-mail: promocjasggn@wp.pl

www.gornanarew.pl
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Projekt wspóùfinansowany ze úrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego.

S³owo o projekcie:

Projekt „Akademia rozwoju lokalnego" by³ realizowany od kwietnia    
do wrzeœnia 2011 roku przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi w ramach 
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykszta³cenia        
i kompetencji w regionach”, Dzia³ania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne             
na obszarach wiejskich”. Projekt by³ skierowany do mieszkañców gmin wiejskich 
takich jak: Dobrzyniewo Du¿e, Juchnowiec Koœcielny, Poœwiêtne, Turoœñ 
Koœcielna, Zawady, Wyszki, Narew, Narewka, Krypno, Kobylin-Borzymy oraz 
Soko³y.

W ramach projektu zrealizowano cykl szkoleniowo-warsztatowy 
obejmuj¹cy:

Modu³ I „LOKALNY LIDER”  - 18 -19 czerwiec 2011
(16 godzin szkoleniowych) tematyk¹ modu³u by³o omówienie cech lidera 
lokalnego, roli lidera w spo³ecznoœci lokalnej oraz metod aktywnego dzia³ania      
na rzecz rozwoju lokalnego. 

Modu³ II „AKTYWNA SPO£ECZNOŒÆ LOKALNA” – 9 lipiec 2011
(8 godzin szkoleniowych) zorganizowany w formie warsztatów, których g³ównym 
tematem by³o praktyczne zastosowanie wiedzy w budowaniu partnerstwa          
oraz metody aktywnego dzia³ania na rzecz rozwoju lokalnego. 

Modu³ III „FUNDUSZE NA ROZWÓJ LOKALNY” – 23 lipiec 2011
(8 godzin szkoleniowych) zakres tematyczny modu³u obejmowa³: sposoby        
oraz Ÿród³a pozyskiwania pozarolniczego Ÿród³a dochodu, pozyskiwanie funduszy 
na rzecz rozwoju lokalnego, projekty edukacyjne na obszarach wiejskich 
wspó³finansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. 

Modu³ IV „MOJA WIEŒ” – 20-21 sierpieñ 2011
(16 godzin szkoleniowych) zakres szkolenia obejmowa³: identyfikacjê lokalnych 
problemów i potrzeb, metody rozwi¹zywania problemów na tle konkurencyjnoœci, 
pobudzanie rozwoju lokalnego oraz integracjê w grupie, która jest podstaw¹ 
wspólnego dzia³ania. 

Projekt zakoñczy³ siê konferencj¹ pn: „LIDEREM JESTEM”,              
która odby³a siê 28 wrzeœnia 2011 w Horodnianiach (gmina Juchnowiec 
Koœcielny).

Akademia Rozwoju 
Lokalnego
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LOKALNY 
LIDER

LIDER AKTYWNY 

NA OBSZARACH WIEJSKICH
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W tej czêœci podrêcznika 

znajdziesz odpowiedzi 

na zagadnienia:

W jakich sytuacjach i kiedy pojawia siê zapotrzebowanie      

na lidera?

Czy wystarczy jedynie chcieæ aby zostaæ liderem?

Jaki jest lider w spo³ecznoœci lokalnej?

Kim jest lider? Jakie s¹ oczekiwania spo³eczne odnoœnie 

cech charakteru, postaw, umiejêtnoœci, skutecznoœci     

czy kompetencji spo³ecznych?

Jakie funkcje w lokalnej spo³ecznoœci pe³ni lider?          

A co zyskuje spo³ecznoœæ?

Bariery, które musz¹ pokonywaæ liderzy w aktualnej 

rzeczywistoœci.
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Lider (od ang. leader) - osoba lub organizacja przewodzàca, stojàca na czele danej grupy. Cechà 
charakterystycznà lidera jest to, ýe ludzie lub organizacje same chcà go naúladowaã oraz ùatwo poddajà siæ 
jego przywództwu [êródùo www.wikipedia.pl].

Robert K. Merton ( amerykañski profesor, socjolog) dokona³  nastêpuj¹cego rozró¿nienia 
wœród liderów:

! ludzie, którzy wywierajà wpùyw w chwili obecnej (tacy, których pozycja spoùeczna jest ustalona); 
! ludzie potencjalnie wpùywowi (wschodzàce gwiazdy, pnàce siæ w góræ po drabinie spoùecznej); 
! ludzie, których wpùyw stopniowo zanika (po osiàgniæciu szczytu, ich spoùeczna pozycja obniýa siæ); 
! ludzie, których wpùyw jest "ukryty" (osoby te posiadajà obiektywne cechy osoby wywierajàcej 

wpùyw, ale nie wykorzystujà tej wùaúciwoúci) [êródùo: www.wikipedia.pl] 

 Posiada osobisty autorytet lub prestiý, jest wpùywowa i z tego tytuùu speùnia okreúlone funkcje 
spoùeczne. Funkcje te nie zawsze majà sformalizowany charakter, czyli nie muszà siæ wiàzaã       
z zajmowaniem eksponowanego stanowiska; 

Zajmuje eksponowane stanowisko w licz¹cych siê, publicznych lub prywatnych organizacjach, 
funkcjonuj¹cych w danym spo³eczeñstwie i z tego tytu³u cieszy siê w nim instytucjonalnym, 
czyli urzêdowym autorytetem lub presti¿em. 

Pe³nione funkcje maj¹ zawsze sformalizowany charakter poza nastêpuj¹cymi sytuacjami: 

kiedy nastêpuje kumulacja autorytetu osobistego i urzêdowego, np. osoba szczególnie 
zas³u¿ona w dzia³alnoœci w danej dziedzinie zostaje powo³ana na stanowisko urzêdowe 
zwi¹zane z wczeœniej prowadzon¹ dzia³alnoœci¹; 
kiedy osoba do uzyskanej posady "dodaje" wypracowany w trakcie jej sprawowania autorytet      
iczêsto zachowuje go nawet wtedy, gdy posadê tê przestaje ju¿ zajmowaæ 
[Ÿród³o:www.wikipedia.pl].

Kim jest Lider?

Liderem mo¿e byæ osoba, która:
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Na dobr¹ sprawê Liderem mo¿e zostaæ prawie ka¿dy, musi tylko tego chcieæ i w³o¿yæ du¿o pracy w swój 
rozwój. Najwiêksze jednak efekty odnosz¹ liderzy, którzy potrafi¹ porwaæ serca i umys³y ludzi, z którymi 
pracuj¹.

Lider jest jak sprzedawca; je¿eli chce skutecznie zarz¹dzaæ musi siê odwo³ywaæ do emocji ludzi. 

Tak, jak ¿aden sprzedawca nie mo¿e zmusiæ klienta do zakupu towaru 
lub us³ugi, tak samo nawet skuteczny lider nie mo¿e zmusiæ ludzi       
do tego by dzia³ali efektywnie.

Mo¿na bowiem zmusiæ prawie ka¿dego, do prawie wszystkiego, z wyj¹tkiem tego, ¿eby polubi³,                  
to do czego, go zmuszamy. A najbardziej efektywna jest praca ludzi, którzy wykonuj¹ j¹ z pasj¹.

Peter Drucker – ekspert ds. zarzàdzania, badacz procesów organizacji i zarzàdzania w korporacjach         
i organizacjach non-profit - powiedziaù dwie istotne rzeczy:

po pierwsze zauwaýyù, ýe praca niewolnika jest najmniej efektywna, a ochotnika najbardziej;
po drugie powiedziaù menadýerom, którzy chcà osiàgaã efekty „aby traktowali swoich ludzi jak 
wolontariuszy”.

Czy wystarczy 

jedynie chcieæ 

aby zostaæ liderem?
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Od lidera oczekuje siê aby by³ najlepszy lub co najmniej odmienny od pozosta³ych. Osoba „wiod¹ca” 
powinna prezentowaæ postawê ograniczonego zaufania i konstruktywnego krytycyzmu wobec nowych       
i niesprawdzonych norm, zwyczajów, obyczajów oraz wzorów spo³ecznych przy jednoczesnym 
podkreœlaniu przywi¹zania do tych, na których opiera siê tradycja, ³ad spo³eczny i to¿samoœæ zbiorowoœci.

Lider powinien zabieraæ g³os w ka¿dej wa¿nej dla grupy sprawie. Powinien zatem objaœniaæ i definiowaæ 
nowe, nieznane sytuacje na u¿ytek grupy. Lider powinien ujawniaæ i potwierdzaæ, a zatem i przekazywaæ 
swoj¹ wiedzê, specyficzne zdolnoœci, gotowoœæ wspó³pracy dla dobra wspólnego. 

W razie koniecznoœci powinien korzystnie organizowaæ pracê grupy, planowaæ i koordynowaæ 
jej dzia³ania, motywowaæ na etapach: inicjowania, kontynuowania pracy i w sytuacji kryzysu. Powinien 
w umiejêtny sposób kontrolowaæ cz³onków grupy czy œrodowiska.

Postêpowaæ sprawiedliwie - w tym jednak przypadku wymaga to racjonalnego a nie emocjonalnego 
podejœcia do problemów czy oceny osób i wykonywanych przez te osoby dzia³añ.

Lider powinien wchodziæ w czêste bezpoœrednie interakcje z cz³onkami grupy. Wi¹¿e siê to z inicjowaniem 
kontaktów i przyjmowaniem informacji od innych. Pomimo zajmowanej najwy¿szej pozycji bêdzie 
bliskim i dostêpnym dla wszystkich cz³onków grupy (równie¿ tych o niskim statusie). To tak jak dobrze 
zarz¹dzaj¹cy dyrektor - je¿eli zawsze przyjdzie i przywita siê ze wszystkimi pracownikami, nawet tymi 
najni¿szego szczebla, to ka¿dy z pracowników bêdzie mia³ poczucie dowartoœciowania, szacunku. 

Najwa¿niejsze aby by³ lojalny wobec grupy która go na lidera wybra³a.

Z tej perspektywy wykreowany lider osobowy jawi siê jako zarówno najwy¿sza wartoœæ - dobro grupy 
jak i wartoœæ instrumentalna- œrodek realizacji jej celów. Wnosi bowiem na poziom grupowy zasoby 
swojego doœwiadczenia, umiejêtnoœci, zdolnoœci, specyficznych kompetencji intelektualnych                       
i interakcyjnych oraz zbudowane w przesz³oœci zasoby spo³eczne w postaci m.in. sieci zwi¹zków 
spo³ecznych. Tym samym lider mo¿e staæ siê reprezentantem- poœrednikiem pomiêdzy spo³ecznoœci¹         
a otoczeniem, niezbêdnym warunkiem jej sprawnego funkcjonowania i budowania kapita³u spo³ecznego. 

Jaki jest lub jaki powinien byæ

lider w spo³ecznoœci lokalnej?
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Zespó³ cech wiod¹cych:
! ¿yczliwy,
! chêtny do udzielania innym pomocy w ró¿nych ¿yciowych sytuacjach,
! uczciwy,
! niekonfliktowy,
! gotowy do wspó³pracy,
!  tzw.”porz¹dny cz³owiek”.

Cechy pozosta³e tzw. peryferyjne:
! m¹droœæ,
! rozs¹dek, 
! kultura osobista  - a przede wszystkim nie powinien czêsto siê upijaæ, awanturowaæ siê, ¿ywaæ 

wulgaryzmów, nie powinien przynosiæ wstydu rodzinie i znajomym- czyli po prostu nie mo¿e robiæ   
z siebie poœmiewiska.

Jakie s¹ oczekiwania spo³eczne odnoœnie cech charakteru, 
postaw, umiejêtnoœci, skutecznoœci czy kompetencji 
spo³ecznych?

Spo³ecznoœæ, która ju¿ wybra³a swojego lidera oczekuje, ¿e w pewien sposób wp³ynie on lub bêdzie stara³ 
siê wp³yn¹æ na podwy¿szenie jakoœci i standardu ¿ycia na wsi. Bêdzie siê kierowa³ poczuciem dobra              
i korzyœci wspólnych. Bêdzie d¹¿y³ do kszta³towania presti¿u i pozytywnego wizerunku swojej 
spo³ecznoœci na tle innych. Bêdzie kierowa³ siê „dobroci¹ serca” i trosk¹ o ludzi.

W ca³ej tej charakterystyce mo¿emy rozró¿niæ nastêpuj¹ce typy lidera:

•   Lider organizator
•   Lider doradca
•   Lider reprezentacyjny
•   Lider integruj¹co - wspieraj¹cy

Cechy charakteru 

i postawy lidera
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Negatywny wp³yw maj¹ przede wszystkim:

! brak zdolnoœci zorganizowanego i   uporz¹dkowanego dzia³ania w grupie – grupa nie chce siê 
zjednoczyæ, zawsze znajdzie siê tzw. „buntownik”, myœl¹cy jednostkowo, pesymista, dla którego   
nie na „rêkê” jest powodzenie dzia³añ grupy;

! brak osoby lidera, który zechcia³by przej¹æ na siebie odpowiedzialnoœæ za prowadzenie,      
organizacjê i realizacjê dzia³añ;

! ukszta³towane, trwale negatywne stosunki spo³eczne.

Ogólny warunek zapotrzebowania na lidera

Czynnikiem inicjuj¹cym proces krystalizowania roli lidera przez spo³ecznoœæ lokaln¹ i jej podjêcia przez 
konkretn¹ osobê jest ukszta³towanie siê sytuacji spo³ecznego zapotrzebowania na osobê przywódcy,   
który poprzez swoje zaanga¿owanie pomo¿e skutecznie przeprowadziæ obywatelsk¹ inicjatywê               
lub przezwyciê¿yæ problemy ¿yciowe.

Sytuacj¹ tak¹ mo¿e byæ na przyk³ad fakt zak³adania Stowarzyszenia mieszkañców konkretnej 
miejscowoœci, szerzej – gminy, lub jeszcze szerzej – kilku gmin (popularne obecnie Lokalne Grupy 
Dzia³ania).

 

Bariery przeciwdzia³aj¹ce

pojawieniu siê Lidera





STOWARZYSZENIA



14

Jak za³o¿yæ stowarzyszenie?

Kto mo¿e tworzyæ stowarzyszenie?

Stowarzyszenie i prawo.

W tej czêœci podrêcznika 

znajdziesz odpowiedzi 

na zagadnienia:



Do za³o¿enia Stowarzyszenia potrzeba co najmniej piêtnastu za³o¿ycieli i przyjmuje siê, ¿e je¿eli 
liczba cz³onków  Stowarzyszenia spadnie poni¿ej tej liczby powinno ono ulec rozwi¹zaniu.

Stowarzyszenie opiera swoj¹ dzia³alnoœæ na spo³ecznej (nieodp³atnej) pracy swoich cz³onków,   
którzy wspólnie d¹¿¹ do realizacji okreœlonego w statucie celu. Istot¹ stowarzyszenia                              
i najwa¿niejszym jego elementem s¹ wiêc ludzie je tworz¹cy, razem realizuj¹cy wspólny cel. 

Cz³onkowie stowarzyszenia samodzielnie decyduj¹, jakie cele chc¹ realizowaæ, okreœlaj¹ programy 
dzia³ania i struktury organizacyjne. 

Najwy¿sz¹ w³adz¹ stowarzyszenia jest walne zebranie cz³onków. Cz³onkowie stowarzyszenia mog¹ 
podj¹æ decyzjê o rozwi¹zaniu stowarzyszenia.

Zarówno stowarzyszenie, jak i fundacja uzyskuje osobowoœæ prawn¹ z chwil¹ rejestracji w Krajowym 
Rejestrze S¹dowym. Ustawodawca potraktowa³ fundacje w sposób uprzywilejowany, poniewa¿ zwolni³ je 
z wszelkich op³at s¹dowych, zwi¹zanych z wpisem do Krajowego Rejestru S¹dowego niezale¿nie od tego, 
czy wnosz¹ one o rejestracjê tylko w rejestrze organizacji spo³ecznych, czy równie¿ w rejestrze 
przedsiêbiorców. Stowarzyszenia natomiast, od dnia 29 czerwca 2003 r., zosta³y zwolnione z op³at 
s¹dowych, zwi¹zanych z wpisem do rejestru stowarzyszeñ. 

Nadal jednak stowarzyszenia chc¹ce prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ musz¹ ponieœæ koszty rejestracji 
w rejestrze przedsiêbiorców, a tak¿e og³oszenia tego wpisu w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym. 
Równie¿ uzyskanie statusu organizacji po¿ytku publicznego wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ poniesienia 
kosztów og³oszenia informacji o wpisie w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym.

Stowarzyszenia
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Stowarzyszenie to dobrowolne, samorz¹dne, trwa³e zrzeszenie, tworzone w celach niezarobkowych     
(art. 2 ust.1). Swoj¹ pracê opiera na dzia³alnoœci spo³ecznej swoich cz³onków – z tym, ¿e do pracy                  
w  Stowarzyszeniu mo¿e zatrudniæ pracowników (art. 2 ust. 3).

Prawo tworzenia stowarzyszeñ maj¹ obywatele polscy, maj¹cy pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych 
(osoby, które ukoñczy³y 18 lat i nie s¹ ubezw³asnowolnione) i nie s¹ pozbawieni praw publicznych          
(art. 3 ust. 1).

Ma³oletni poni¿ej 16 lat mo¿e nale¿eæ do stowarzyszenia, jeœli wyra¿¹ na to zgodê jego 
przedstawiciele ustawowi (np. rodzice), nie mo¿e jednak korzystaæ z biernego i czynnego prawa 
wyborczego. Natomiast ma³oletni w wieku 16-18 lat, maj¹cy ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci 
prawnych, mo¿e nale¿eæ do stowarzyszenia oraz korzystaæ z biernego i czynnego prawa wyborczego, 
ale w sk³adzie zarz¹du danego stowarzyszenia wiêkszoœæ musz¹ stanowiæ osoby o pe³nej zdolnoœci   
do czynnoœci prawnych.

Cudzoziemiec, nie maj¹cy zameldowania na terytorium Polski, mo¿e wst¹piæ do stowarzyszenia, 
którego statut przewiduje tak¹ mo¿liwoœæ. Cudzoziemcy maj¹cy zameldowanie w naszym kraju 
mog¹ tworzyæ stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi obywateli polskich (art. 4).

Stowarzyszenie zwyk³e nie mo¿e zatem ubiegaæ siê o ró¿nego rodzaju dofinansowania unijne na realizacjê 
dzia³añ statutowych.

Kto mo¿e tworzyæ

stowarzyszenia?
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Stowarzyszenie zarejestrowane musi powo³aæ co najmniej 15 osób, które „uchwalaj¹ statut 
stowarzyszenia i wybieraj¹ komitet za³o¿ycielski” (art. 9). Z praktycznego punktu widzenia warto 
zaznaczyæ, ¿e wstêpny projekt dobrze jest  przygotowaæ wczeœniej czyli przed zwo³aniem zebrania 
za³o¿ycielskiego i dostarczyæ go do  wgl¹du wszystkim cz³onkom przysz³ego stowarzyszenia.

STATUT musi zawieraæ takie podstawowe informacje           
o stowarzyszeniu, jak (art. 10):

! nazwê (odró¿niaj¹ca dane stowarzyszenie od innych organizacji, instytucji itp.),
! teren dzia³ania i siedzibê,
! cele i sposoby ich realizacji,
! sposób nabycia/przyczyny utraty cz³onkostwa, prawa i obowi¹zki cz³onków,
! w³adze stowarzyszenia, sposób ich wyboru, kompetencje (w tym zasady dzia³ania: Walnego  

Zebrania Cz³onków, Zarz¹du Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej),
! sposób reprezentowania, zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹tkowych, warunki wa¿noœci uchwa³,
! sposób uzyskiwania œrodków finansowych i p³acenia sk³adek cz³onkowskich,
! zasady wprowadzania zmian w statucie,
! sposób rozwi¹zania siê stowarzyszenia.

Na czele Stowarzyszenia stoi jego Prezes – czyli wybierany przez nas Lider organizowanej w³aœnie grupy.

Stowarzyszenie rejestrowe

17





PARTNERSTWO
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Czym jest partnerstwo?

Jakie s¹ typy partnerstwa?

Jakie s¹ fazy rozwoju i sk³ad partnerstwa?

W tej czêœci podrêcznika 

znajdziesz odpowiedzi 

na zagadnienia:



Co to jest partnerstwo?

21

Wg s³ownika jêzyka polskiego PW:
Wspó³uczestniczenie w czymœ, bycie partnerem

Wg s³ownika Encyklopedycznego Mi³oœæ L. Starowicza
Partnerstwo, wspó³czesny model relacji miêdzy partnerami obejmuj¹cy wspó³dzia³anie

Wg. Wikipedii
Partnerstwo- to wspó³praca, wzajemnoœæ, zaufanie, pomoc

Wg. ONZ ( z raportu na Zgromadzenie Ogólne w 2003 r.) 
Partnerstwo jest powszechnie rozumiane jako dobrowolna i kooperacyjna relacja 
pomiêdzy ró¿nymi stronami, w której wszyscy uczestnicy zgadzaj¹ siê pracowaæ razem, 
aby osi¹gn¹æ wspólny cel lub podj¹æ specyficzne zadanie i dzieliæ ryzyko, 
odpowiedzialnoœæ, zasoby, kompetencje i korzyœci.

 Przyk³adowe wyra¿enia ze s³owem PARTNERSTWO
! Partnerstwo strategiczne
! Partnerstwo lokalne
! Partnerstwo publiczno- prywatne
! Partnerstwo projektowe
! Partnerstwo jednostek samorz¹du lokalnego
! Partnerstwo dla Pokoju
! Partnerstwo Edukacyjne/ na rzecz walki z bezrobociem/ bezdomnoœci¹
! Partnerstwo dla edukacji (na rzecz szko³y)
! Partnerstwo w ma³¿eñstwie



Wg.Fundacji Partnerstwo dla Œrodowiska
Grupa partnerska ( na rzecz zrównowa¿onego rozwoju) jest dobrowolnym, otwartym,  formalnym     
lub nieformalnym porozumieniem co najmniej 3 partnerów - instytucji i osób reprezentuj¹cych                 
co najmniej 2 sektory ( z trzech: publiczny, prywatny, pozarz¹dowy),  który zachowuj¹c autonomiê, 
wspólnie realizuj¹ praktyczne d³ugofalowe dzia³ania na rzecz okreœlonego regionu, doskonal¹c je                 
i monitoruj¹c oraz dziel¹c koszty,  odpowiedzialnoœæ, ryzyko, korzyœci.

Partnerstwo strategiczne- wg. Encyklopedii Zarz¹dzania
PS- dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ. Z jednej strony mamy do czynienia z trudnymi warunkami 
konkurowania w z³o¿onym i  dynamicznym otoczeniu, a z drugiej – zapotrzebowaniem na nawi¹zywanie 
trwa³ych,  obustronnie korzystnych i opartych na zaufaniu (lojalnoœci) stosunków z  kontrahentami 
(dostawcami, odbiorcami,  kooperantami, sojusznikami, itp.).

Partnerstwo lokalne –wg.CAL
To porozumienie instytucji publicznych, przedsiêbiorstw, organizacji samorz¹dowych, chc¹cych 
wspólnie dzia³aæ na rzecz rozwoju  regionu, na rzecz dobra wspólnego (w oparciu o kontrakt/ umowê). 
Rozwija siê stopniowo, daje pocz¹tek partnerstwom  projektowym, publiczno- prywatnym, bran¿owym, 
regionalnym. 

Partnerstwo lokalne –wg.RCWIP
Partnerstwo lokalne polega na aktywizowaniu ca³ych spo³ecznoœci i zachêcaniu ich do wspó³pracy przy 
definiowaniu lokalnych problemów i rozwi¹zywaniu ich na poziomie osiedla, gminy, miasta czy powiatu. 
Œwiadomoœæ, ¿e oddolne inicjatywy mo¿na zrealizowaæ, a lepsze efekty osi¹ga siê poprzez wspó³pracê         
a nie spory, motywuje do wytê¿onej pracy i podejmowania nowych zadañ.

Partnerstwo publiczno-prywatne, wg. Encyklopedia Gazety Prawnej
(ang. Public Private Partnerships) to instytucja polegaj¹ca na wspó³pracy miêdzy jednostk¹ publiczn¹        
a podmiotem prywatnym, która oparta jest na umowie o charakterze  komercyjnym.

Rodzaje partnerstw
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Rodzaje partnerstw
Uzale¿nione od celu partnerstwa, s³u¿¹ce:

! Poszerzeniu potencja³u œrodowiska;
! Wzmacnianiu konkurencyjnoœci;
! Rozwi¹zaniu problemów;
! Zarz¹dzaniu przyjêt¹ strategi¹.

Wyró¿niæ nale¿y równie¿ rodzaje partnerstw:
! Na rzecz rozwoju;
! Na rzecz rynku pracy/ wspierania przedsiêbiorczoœci;
! Na rzecz wspierania turystyki;
! Na rzecz wspierania aktywnoœci;
! Na rzecz integracji;
! Na rzecz edukacji.

Aby móc wprowadzaæ zmiany w ¿ycie naszej spo³ecznoœci 
lokalnej, mo¿na: 

! dzia³aæ samemu w granicach swojej w¹sko pojêtej kompetencji, korzystaj¹c g³ównie z dostêpnych    
i nigdy nie wystarczaj¹cych œrodków publicznych; 

! rozwi¹zywaæ problemy, ale korzystaæ przy tym ze wsparcia innych ni¿ lokalnych œrodków; 
! realizowaæ zadania samorz¹du lokalnego, dysponuj¹c jego œrodkami i uprawnieniami; 
! inicjowaæ powstawanie zespo³ów problemowych, które ³¹cz¹ zasoby sektorów: publicznego, 

pozarz¹dowego i gospodarczego. 

W zale¿noœci od wyboru jednego z powy¿szych sposobów realizacji celów dobra 
wspólnego, odpowiednio zawê¿amy lub poszerzamy kr¹g potencjalnych 
wspó³pracowników i sojuszników – grono partnerów, a tak¿e formy wspó³pracy                     
i organizacji.

Partnerstwo i wspó³praca
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Typy partnerstw zale¿¹ od:
! z³o¿onoœci celów – istnieje gradacja z³o¿onoœci celów partnerstwa, pocz¹wszy         

od prostej wymiany informacji, a¿ do skomplikowanych zadañ i dzia³añ wspólnego 
rozwi¹zywania problemów;

! natê¿enia powi¹zañ – stopieñ, w jakim organizacje s¹ ze sob¹ zwi¹zane 

wyra¿a siê ich wspólnymi celami, zadaniami, regu³ami decyzyjnymi oraz zaanga¿owaniem 
zasobów;

! formalnoœci umów – zakres formalnoœci pomiêdzy organizacjami 

cz³onkowskimi dotyczy regu³ i umów na temat struktur dzia³ania, taktyki oraz procedur. 
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Sieæ, wspó³dzia³anie, federacja
Sieæ 

! Mo¿na przystêpowaæ do niego, b¹dŸ rezygnowaæ bez wiêkszych trudnoœci, 
! Modele procesów i struktury sieci s¹ bardzo nieformalne. Organizacje cz³onkowskie                        

nie rezygnuj¹ ze swojej autonomii. 
! Podzia³ zasobów odbywa siê w wiêkszoœci w dziedzinie idei, wiadomoœci, sprawozdañ, 

komunikatów, itd. 
! Trudno „dostrzec” to sieciowe istnienie, gdy¿ mo¿e ono nie wymagaæ ¿adnej oddzielnej 

przestrzeni, takiej jak biuro czy budynek. Przy tym dana organizacja mo¿e byæ cz³onkiem 
wielu ró¿nych sieci bez wiêkszego zaanga¿owania.

Wspó³dzia³anie 
! Organizacje charakteryzuj¹ bli¿sze zwi¹zki, s¹ uznawane za koalicje. Zadania wykraczaj¹ poza 

dzielenie siê informacjami.
! Cz³onkostwo w nich jest bardziej stabilne. Wa¿ne jest kto wstêpuje do partnerstwa 
! Procesy zachodz¹ce w koalicji i jej struktury s¹ bardziej sformalizowane, ustnie lub pisemnie. 
! Ka¿dy musi zgodziæ siê na pewn¹ utratê autonomii, co mo¿e wp³yn¹æ na ich wewnêtrzne zasady 

dzia³ania. 
! Przy koalicji oczekuje siê od ka¿dego cz³onka poœwiêcenia jakiejœ czêœci aktywów: czasu, 

personelu, funduszy lub urz¹dzeñ.
! Wymagaj¹ bardziej namacalnych procesów i struktur, a czêsto choæby  œrodków.

Federacje 
! Organizacje cz³onkowskie s¹ œciœle powi¹zane.
! Cel jest konkretny, czêsto z³o¿ony i dalekosiê¿ny. 
! Cz³onkostwo jest bardzo stabilne. Pozyskiwanie i utrata cz³onków staje siê powa¿nym 

problemem i mo¿e spowodowaæ istotne zmiany w partnerstwie, ³¹cznie z jego fiaskiem. 
! Modele procesów i struktury federacji prawie zawsze s¹ wyra¿one na piœmie, niejednokrotnie 

jako dokumenty prawne. 
! Znaczn¹ czêœæ autonomii oddaje siê na rzecz wspó³pracy, a reprezentanci dzia³aj¹cy                          

w partnerstwie otrzymuj¹ du¿¹ w³adzê podejmowania decyzji.
! Zaanga¿owanie œrodków na rzecz tej formy partnerstwa mo¿e byæ bardzo du¿e, co wymaga 

dok³adnej analizy  zanim organizacja zdecyduje siê wzi¹æ w nim udzia³. 
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G³ówne modele partnerstw
Model bezpoœredniej realizacji
Model us³ug agencyjnych
Poœrednictwa
Wielop³aszczyznowy
Parasolowy
liniowy

Model bezpoœredniej realizacji
! zak³ada, ¿e partnerzy powo³uj¹ osobny podmiot prawny, np. spó³kê, fundacjê, stowarzyszenie, 

który staje siê „partnerstwem”;
! w tym, wypadku partnerstwo opracowuje nie tylko cele strategiczne, projektuje i opracowuje 

programy, ale tak¿e zajmuje siê pozyskiwaniem œrodków finansowych i  bezpoœredni¹ realizacj¹ 
projektów.

Us³ugi agencyjne
! odrêbna osobowoœæ prawna;
! partnerstwo tak¿e opracowuje cele i przygotowuje projekt, ale nie zajmuje siê ju¿ ich bezpoœredni¹ 

realizacj¹;
! ró¿nica z modelem poprzednim polega na etapie wdra¿ania projektów. Realizacji przedsiêwziêæ    

na podstawie podpisanych umów, dokonuj¹ inne wyznaczone podmioty.

Model poœrednictwa
! partnerstwo mo¿e posiadaæ osobowoœæ praw¹, ale nie jest to warunek konieczny;
!  kluczowym dla istnienia partnerstwa jest zaœ struktura formalna;
! partnerstwo koncentruje siê na formu³owaniu polityk i opracowuje cele strategiczne;
! przy pozyskiwaniu œrodków partnerstwo prowadzi jedynie lobbing i popiera wnioski o œrodki 

finansowe, programy i projekty, które realizuj¹ partnerzy indywidualnie lub w grupie (wybieraj¹c 
lidera projektu).

�ród³a 
Materia³y metodyczne KOFES,  autor: Marek Hola, 2006
Materia³y metodyczne Stowarzyszenia CAL; Biuletyn PARTNERSTWO- rola i proces tworzenia ; autorzy :Wejcman, 
Gra¿yna Gnatowska , 2006
Partnerstwo w rozwoju lokalnym; materia³ Fundacji Wspomagania Wsi , 2003
Partnerstwo dla rozwoju spo³ecznego, Fundusz Wspó³pracy, autorzy: S.Habana-Hafner,H.B.Reed, 1994 
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Fazy rozwoju partnerstw

! Budowanie to¿samoœci (wiêcej wewn¹trz)- czas na negocjacje i ustalenie celu dzia³ania, 
budowanie relacji miêdzy cz³onkami- atmosfera, ustalanie kierunku, zasad dzia³ania, procedur, ew. 
podpisanie porozumienia.

! Efektywna praca (wiêcej na zewn¹trz)- konsolidacja, wdra¿anie dzia³añ; ocena/ ewaluacja, 
wprowadzanie zmian.

Sk³ad partnerstw

! Etap inicjowania- zaproszenie pierwszych uczestników, ukonstytuowanie.
! Etap dzia³ania- pojawianie siê nowych, odejœcie starych.

Partnerstwo i jego fazy
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Materia³y i fundusze – 
ich posiadanie oznacza mo¿liwoœæ sprawowania kontroli i wp³ywania na po¿¹dane zmiany. Oprócz 
œrodków finansowych ta forma w³adzy polega na wykorzystywaniu sprzêtu i wyposa¿enia, lokali                   
i budynków oraz innych zasobów danego udzia³owca.

Pozycja prawna – 
udzia³owcy, którzy s¹ blisko zwi¹zani z w³adzami publicznymi maj¹ swoisty autorytet wynikaj¹cy z ich 
formalnej pozycji, gwarantuj¹cy oficjalne poparcie innych autorytetów dla „naszej wspólnej pracy”.

Status – 
czasami jest to formalny status lidera, pomocny zw³aszcza przy ró¿nego typu negocjacjach z innymi 
udzia³owcami i partnerami. Czasem wa¿na dla partnerstwa osoba nie pe³ni obecnie ¿adnej eksponowanej 
funkcji, ma jednak takie doœwiadczenie z przesz³oœci. Ze statusem ³¹czy siê inny wymiar w³adzy - dostêp      
i posiadanie wa¿nych informacji, które innym jest nie³atwo zdobyæ.

Dojœcia – 
niektórzy z udzia³owców maj¹ po¿¹dany przez partnerstwo wp³yw na ró¿nych decydentów i posiadane 
przez nich œrodki finansowe, organizacyjne, materialne. Czasami dojœcia wynikaj¹ z pozycji prawnej, 
czasami ze statusu, czasami zwi¹zane s¹ z indywidualnymi doœwiadczeniami i powi¹zaniami 
poszczególnych osób. 

Umiejêtnoœci – 
cz³onkowie mog¹ posiadaæ ró¿ne umiejêtnoœci potrzebne dla rozwoju partnerstwa, odmienne od tych, 
które zwi¹zane s¹ ze statusem. Tak¹ przewag¹ nad innymi mo¿e byæ umiejêtnoœæ twórczego myœlenia.

Osobowoœæ – 
w³adza jest zdolnoœci¹ wywierania wp³ywu na innych, st¹d po¿¹dane w partnerstwie mo¿e byæ posiadanie 
charyzmy, energii, pewnego magnetyzmu, czy dowcipu. Z osobowoœci¹ zwi¹zana jest te¿ w³adza 
dysponowania czasem, który mo¿e byæ spo¿ytkowany na rzecz partnerstwa.  

W zdefiniowaniu partnerów nale¿y uwzglêdniæ:

28



! Sposób g³osowania
! Struktura zarz¹dzania i kontroli
! Sposób wy³aniania cia³ wykonawczych
! Model a realizacja celów
! Sposób finansowania
! Skutecznoœæ
! Reprezentatywnoœæ
! Ocena wp³ywu poszczególnych cz³onków na podejmowane decyzje
! Przep³yw informacji wewn¹trz
! Standardy dzia³ania
! Na ile wzmacnia i kogo (lub os³abia)
! Potencjalni cz³onkowie

Co nale¿y uwzglêdniæ 

w porozumieniu?
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Wzór umowy

Umowa dotyczy z³o¿enia wniosku w ramach konkursu o numerze 2/1.5 SPO RZL

Celem Partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu pt. „ Ku przysz³oœci”

Sygnatariusze deklaruj¹ znajomoœæ zasad realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu  
Spo³ecznego.

Wnioskodawc¹ w Projekcie jest Fundacja Zieloni, natomiast Stowarzyszenie Jeden Œwiat pe³ni rolê 
Partnera.

Fundacja Zieloni bêdzie odpowiadaæ za finansowe i merytoryczne zarz¹dzanie projektem. Zajmie siê 
tak¿e promocj¹ projektu.  Oœrodek Jeden Œwiat udostêpni sale na szkolenia i warsztaty oraz wytypuje 
uczestników projektu spoœród pensjonariuszy Oœrodka. W Oœrodku w tym celu zostanie zatrudniony 
koordynator.

Fundacja Zieloni oraz Stowarzyszenie Jeden Œwiat  zobowi¹zuj¹ siê do wniesienia wk³adu w³asnego   
w wysokoœci 1% kosztów kwalifikowanych projektu. Ze strony Stowarzyszenia Jeden Œwiat  zostanie 
wniesiony wk³ad rzeczowy w postaci udostêpnienia sal na przeprowadzenie warsztatów i kursów 
jêzyka angielskiego oraz komputerowego. Fundacja Zieloni wniesie wk³ad w³asny w postaci œrodków 
finansowych (1% wartoœci projektu).

 Wszelkie decyzje w Partnerstwie bêd¹ podejmowane na podstawie konsensusu. 

Kontrola realizacji projektu le¿y w gestii Wnioskodawcy.

Sygnatariusze niniejszej umowy zobowi¹zuj¹ siê do jej przestrzegania.

Umowê sporz¹dzono w 3 egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje Wnioskodawca projektu, 
1 egzemplarz Partner projektu oraz 1 egzemplarz Instytucja Wdra¿aj¹ca.

                Pieczêæ instytucji                                                                    Piecz¹tka imienna i podpis

Umowa zawarta w dniu 01.06.2006 roku w Bia³ymstoku pomiêdzy:
 - Fundacj¹ Zieloni ul. ………., 01-540 Warszawa reprezentowan¹ przez Pani¹ Dyrektor……………..........., 
a
- Stowarzyszeniem Jeden Œwiat , ul…………., 00-151 Warszawa reprezentowanym przez Pana.......………….. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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POZYSKIWANIE
 FUNDUSZY

 NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO



W tej czêœci podrêcznika 

znajdziesz odpowiedzi 

na zagadnienia:

Z jakich programów mo¿na finansowaæ projekty?

Sposoby i warunki aplikowania po fundusze zewnêtrzne.
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Ministerstwo Polityki Spo³ecznej 

- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO

Rz¹dowy program dotacyjny, do organizacji nie nastawionych na zysk.

Wsparcie:

! indywidualnych dzia³añ inicjowanych przez organizacje pozarz¹dowe w zakresie realizacji 
zadañ publicznych, 

! wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno - spo³ecznego, 
! wspólnych dzia³añ podejmowanych w ramach partnerstw wewn¹trz sektora pozarz¹dowego, 
! promocji dobrych praktyk, modelowych rozwi¹zañ w zakresie funkcjonowania zasady 

pomocniczoœci, standardów wspó³pracy, kszta³towania demokratycznego ³adu spo³ecznego.
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MRiRW - 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013

Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent
Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorz¹du 
terytorialnego, koœció³ lub inny zwi¹zek wyznaniowy, organizacja pozarz¹dowa maj¹ca status organizacji 
po¿ytku publicznego(w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego 
i wolontariacie).

Kryteria dostêpu
! gminy wiejskiej lub
! gminy miejsko-wiejskiej, z wy³¹czeniem miast licz¹cych powy¿ej 5 tys. mieszkañców, lub
! gminy miejskiej, z wy³¹czeniem miejscowoœci licz¹cych powy¿ej 5 tys. mieszkañców,

Programy Operacyjne - uwagi
œledzenie informacji na www o og³oszeniu konkursu projektów w ramach PO

http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/

- najwiêcej szczegó³ów co do kryteriów dostêpu (wysokoœæ wsparcia, terminy itd.) w tzw. dokumentacji 
konkursowej
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budowy, przebudowy, remontu lub wyposa¿enia obiektów:
a)   pe³ni¹cych funkcje publiczne, spo³eczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
b) s³u¿¹cych promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa      

historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
kszta³towania obszaru przestrzeni publicznej;
budowy remontu lub przebudowy infrastruktury zwi¹zanej z rozwojem funkcji turystycznych, 
sportowych lub spo³eczno-kulturalnych;
zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym 
budynków bêd¹cych zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków 
bêd¹cych zabytkami lub miejsc pamiêci;
kultywowania tradycji spo³ecznoœci lokalnej oraz tradycyjnych zawodów

Ogólny zakres (PROW)
1.

2.
3.

4.

5.

6.



Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
Tryby projektów:
W ramach PO KL przewiduje siê mo¿liwoœæ realizacji projektów w dwóch g³ównych trybach: systemowym 
i konkursowym. W trybie systemowym projekty s¹ realizowane przez beneficjentów imiennie 
wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowi¹cych jego uszczegó³owienie. 
Natomiast w trybie konkursowym projekty bêd¹ mog³y realizowaæ wszystkie podmioty m.in.:

! instytucje rynku pracy, 
! instytucje szkoleniowe, 
! jednostki administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, 
! przedsiêbiorcy, 
! instytucje otoczenia biznesu, 
! organizacje pozarz¹dowe, 
! instytucje systemu oœwiaty i szkolnictwa wy¿szego, 
! inne podmioty.
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Priorytet 9 Rozwój wykszta³cenia 

i kompetencji w regionach.  
Priorytet realizowany bêdzie na poziomie regionalnym.  

Celem tego priorytetu jest zwiêkszenie dostêpnoœci kszta³cenia oraz podniesienie poziomu wykszta³cenia 
regionalnych zasobów ludzkich.

Cel ten ma byæ realizowany poprzez finansowanie nastêpuj¹cych dzia³añ: upowszechnianie edukacji 
przedszkolnej, rozszerzenie oferty poradnictwa edukacyjno – zawodowego w szko³ach, realizacjê 
programów skierowanych do osób doros³ych, umo¿liwiaj¹cych uzupe³nianie lub podwy¿szanie 
kwalifikacji formalnych (ogólnych i zawodowych), us³ugi doradcze i informacyjne w zakresie kszta³cenia 
ustawicznego. 

W tym priorytecie szczególn¹ szansê bêd¹ mia³y NGO realizuj¹ce programy w rodzaju ‘Ma³a Szko³a’        
lub ‘Ma³e Przedszkole’ oraz wszelkie inne zajmuj¹ce siê realizacj¹ lub przygotowaniem projektów 
edukacyjnych. 



Na ten priorytet alokowano najwiêcej œrodków w ca³ym POKL. 

Celami priorytetu s¹: 
podniesienie poziomu aktywnoœci zawodowej i zatrudnienia oraz zapewnianie równego dostêpu               
do zatrudnienia wszystkim osobom doœwiadczaj¹cym ró¿nego rodzaju dyskryminacji na rynku pracy. 

Planuje siê dofinansowanie nastêpuj¹cych dzia³añ: 
! us³ug i instrumentów aktywizacji zawodowej w regionie, skierowanych do ró¿nych grup lub osób 

nie pozostaj¹cych w zatrudnieniu lub poszukuj¹cych pracy (w tym przede wszystkim                        
do kobiet, osób m³odych, niepe³nosprawnych, osób po piêædziesi¹tym roku ¿ycia),

! upowszechnianie elastycznych form zatrudnienia oraz alternatywnych metod organizacji pracy,
! dzia³ania wspieraj¹ce podnoszenie, uzupe³nienie lub zmianê kwalifikacji zawodowych, zgodnie 

ze specyfik¹ lokalnego rynku pracy,
! rozwijanie ró¿norodnych form wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym i poszukuj¹cym 

pracy, 
! tworzenie warunków dla rozwoju przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia rozwój form 

zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i miejsc pracy dla osób z dysfunkcjami utrudniaj¹cymi 
integracjê,

! wsparcie wolontariatu jako formy integracji osób z grup zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym,
! poradnictwo psychologiczne, psychospo³eczne i zawodowe prowadz¹ce do integracji spo³ecznej       

i zawodowej, 
! akcje i kampanie promocyjno-informacyjne w zakresie równoœci szans, mobilnoœci                             

i elastycznoœci zawodowej oraz promowania aktywnych postaw na rynku pracy,
! promowanie i wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii spo³ecznej,
! wsparcie dla tworzenia i dzia³alnoœci podmiotów aktywizuj¹cych osoby zagro¿one wykluczeniem 

spo³ecznym,

Lista dzia³añ przeznaczonych do wsparcia jest szersza; nawet jednak z zamieszczonej 
powy¿ej mo¿na wnioskowaæ, ¿e wiêkszoœæ dzia³añ koresponduje z du¿¹ czêœci¹ celów 
realizowanych przez NGO w Polsce.

Priorytet 7 Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

oraz promocja integracji spo³ecznej. 
Priorytet realizowany bêdzie na poziomie regionalnym.  
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Sposoby oraz Ÿród³a pozyskiwania 

pozarolniczego Ÿród³a dochodu:
Pozarolnicza dziaùalnoúã gospodarcza na terenach wiejskich peùni istotne funkcje:

! zapewnia dodatkowe dochody ludnoúci wiejskiej,
! tworzy nowe miejsca pracy i zmniejsza bezrobocie,
! aktywizuje lokalnà ludnoúã oraz przyczynia siæ do poprawy warunków ýycia na wsi.

Úrodowisko wiejskie ma wiele korzystnych cech do rozwoju Przedsiæbiorczoúci: 

! sà tam duýe zasoby taniej siùy roboczej,
! tañsze tereny do prowadzenia dziaùalnoúci gospodarczej. 

Dywersyfikacja funkcji gospodarczych na obszarach wiejskich oznacza równieý korzystne zmiany:
! struktury spoùeczno-zawodowej mieszkañców wsi,
! wiæksze zróýnicowanie êródeù dochodów ludnoúci dajàce moýliwoúã ùàczenia pracy w 

gospodarstwie rolniczym i poza nim. 



Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiêbiorstw:

Zakres pomocy:

Inwestycje przeprowadzone w zwiàzku z uruchomieniem lub rozwojem dziaùalnoúci dodatkowej                
w zakresie:

! usùug dla gospodarstw rolnych lub leúnictwa,
! usùug dla ludnoúci,
! sprzedaý hurtowa i detaliczna,
! rzemiosùo i rækodzielnictwo,
! robót i usùug budowlanych oraz instalacyjnych,
! usùug turystycznych zwiàzanych ze sportem, rekreacjà i wypoczynkiem,
! usùug transportowych,
! usùug komunalnych,
! przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leúnych,
! magazynowania i przechowywania towarów,
! wytwarzania materiaùów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie sùomy, odpadów 

ùàkowych, leúnych itp.),
! rachunkowoúã, doradztwo lub usùugi informacyjne. 

Kryteria dostêpu:

O pomoc mo¿e siê ubiegaæ osoba fizyczna, która:
! podejmuje albo wykonuje we w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jako mikroprzedsiêbiorca 

OKREŒLONE W ZA£¥CZNIKU ALBO WYTWARZANIE PRODUKTÓW ENERGETYCZNYCH       
Z BIOMASY,

! jest obywatelem pañstwa cz³onkowskiego UE,
! jest pe³noletni i nie ukoñczy³ 60 roku ¿ycia,
! nie podlega przepisom o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników w pe³nym zakresie,
! biznes plan przewiduje utworze co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem 

rzeczowym operacji,
! w okresie ostatnich 2 lat beneficjent nie uzyska³ pomocy w ramach PO KAPITA£ LUDZKI          

2007-2013 – dzia³anie „Wsparcie oraz promocja przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienie",
! ma miejsce zamieszkania w terenie:

- gminy wiejskiej lub
- gminy miejsko- wiejskiej, z wy³¹czeniem miast licz¹cych powy¿ej 5 tys mieszkañców,
- gminy miejskiej, z wy³¹czeniem miejscowoœci licz¹cych pow 5 tys. mieszkañców. 

38



39

Co to jest fundusz so³ecki i jak go otrzymaæ?

Sà to pieniàdze w budýecie gminy zagwarantowane dla soùectwa na wykonanie przedsiæwziæc sùuýàcych 
poprawie ýcyie mieszkañców (Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o fundusz soùeckiem - Dz.U.nR 52 POZ. 
420).

! Wysokoúã funduszu soùeckiego jest uzaleýniona od zamoýnoúci gminy; 
! Wysokoúã úrodków przypadajàcych na soùectwo oblicza siæ za pomocà wzoru zawartego w ustawie   

o funduszu soùeckim; 
! Uchwalony wniosek (przez zebranie wiejskie) powinien okreúlaã cele wraz z uzasadnieniem 

sùusznoúci podjætych dziaùañ; 
! Wniosek powinien byã zùoýony do 30 wrzeúnia roku poprzedzajàcego rok, w którym dane soùectwo 

chce otrzymaã pieniàdze; 
! Do 31 lipca wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje soùtysów o wysokoúci úrodków, które bædà 

do wykorzystania przez dane soùectwo w nastæpnym roku. 

Úrodki z funudszu soùeckiego moýna przeznaczayã na m.in.:

! budowæ lub remont placu zabaw dla dzieci; 
! naprawæ chodników; 
! dbanie o porzàdek we wsi (np. postawienie koszy na úmieci); 
! posadzenie drzew, krzewów; 
! wyremontowanie wiaty przystankowej.

Fundusz so³ecki

SO£TYS



Planowane w projekcie dzia³ania musz¹ zostaæ skonsultowane z ekspertem zajmuj¹cym siê dan¹ 
dziedzin¹ ochrony ró¿norodnoœci biologicznej. Pomocne przy tym bêdzie skorzystanie z list ekspertów, 
które mo¿na pobraæ wraz z formularzem wniosku. 

Organizacje sk³adaj¹ce wniosek musz¹ mieæ swoj¹ siedzibê na terenie gminy, w której projekt bêdzie 
realizowany. Nie mo¿na zg³aszaæ projektu, który ma zostaæ zrealizowany na terenie kilku gmin 
jednoczeœnie lub na obszarze wiêkszym ni¿ 6 tyœ. mieszkañców.

W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ organizacje pozarz¹dowe (zarejestrowane lub w trakcie rejestracji), 
organizacje religijne, parafie, kluby sportowe (opisane w Art.3.3.4. Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku 
publicznego i o wolontariacie) niepubliczne instytucje opiekuñczo-wychowawcze, spó³dzielnie socjalne, 
œwietlice wiejskie. Ka¿da organizacja mo¿e z³o¿yæ tylko jeden wniosek.
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Konkurs dotacyjny realizowany we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkañców „Ochrona 
bioró¿norodnoœci nasz¹ szans¹ - 2011”czyli jak w sposób zrównowa¿ony chroniæ zagro¿one gatunki 
zwierz¹t i roœlin i ich siedliska oraz rodzime rasy zwierz¹t hodowlanych i rodzime gatunki roœlin 
uprawnych i ozdobnych.

Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y zg³osiæ projekt, którego celem bêdzie aktywizacja spo³eczna 
mieszkañców wsi i ma³ych miasteczek po³¹czona ze zrównowa¿on¹ ochron¹ zagro¿onych gatunków 
zwierz¹t i roœlin oraz ich siedlisk lub rodzimych ras zwierz¹t hodowlanych i rodzimych gatunków roœlin 
uprawnych i ozdobnych. 

Dzia³ania te maj¹ aktywizowaæ i anga¿owaæ mieszkañców we wspólne dzia³ania podnosz¹ce ich jakoœæ 
¿ycia i promuj¹ce ich ma³¹ ojczyznê.
 
Dzia³ania podejmowane w ramach projektu maj¹ przyczyniaæ siê do odradzania lub zachowania 
ró¿norodnoœci gatunkowej i siedliskowej. W dzia³aniach tych nale¿y wykorzystaæ lokalne zasoby 
przyrodnicze, kulturowe, organizacyjne i materialne.

Dodatkowo punktowane bêd¹ dzia³ania o charakterze przedsiêwziêæ ekonomicznych przynosz¹cych 
wymierne i trwa³e efekty finansowe. 

Ochrona ró¿norodnoœci biologicznej nasz¹ szans¹.

Fundacja Wspomagania Wsi organizuje corocznie kilka konkursów grantowych dla:

! organizacji pozarz¹dowych, 
! szkó³, 
! przedszkoli, 
! rad parafialnych z ma³ych miast i wsi.

Konkursy grantowe 

Fundacji Wspomagania Wsi FWW



Po¿yteczne ferie

Nasza œwietlica, nasz klub

W ramach konkursu finansowane by³y projekty realizowane przez organizacje lokalne w czasie ferii 
zimowych, przeznaczone dla dzieci i m³odzie¿y ze wsi do 6 000 mieszkañców ze szczególnym 
uwzglêdnieniem dzieci z by³ych PGR-ów, rodzin gorzej sytuowanych, obszarów o wysokim stopniu 
bezrobocia. 

W ramach konkursu mo¿na uzyskaæ dotacjê na utworzenie i prowadzenie œwietlicy lub wiejskiego klubu. 
Konkurs jest skierowany do mieszkañców popegeerowskich wsi i osiedli (organizacji dzia³aj¹cych             
w osiedlach i wsiach). Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y zg³osiæ projekt, którego celem bêdzie poprawa 
jakoœci ¿ycia i edukacji oraz stworzenie dostêpu do informacji mieszkañcom popegeerowskich wsi          
lub osiedli. 

Wnioski, które pozytywnie przesz³y ocenê formaln¹ zosta³y poddane ocenie merytorycznej wed³ug 
kryteriów podanych w opisie warunków konkursu. Komisja mia³a wyj¹tkowo trudne zadanie, poniewa¿ 
tym razem na konkurs zg³oszono du¿o dobrych projektów. Zarz¹d Fundacji Wspomagania Wsi 
postanowi³ zwiêkszyæ bud¿et konkursu o 500 000 z³ , czyli przeznaczyæ na nagrody 1 500 000 z³ zamiast 
planowanego jednego miliona. 
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Organizacje, które uzyskaj¹ dotacjê bêd¹ zobowi¹zane do umieszczenia opisu projektu w Atlasie Inicjatyw 
znajduj¹cym siê w Witrynie Wiejskiej  .

Nie bêd¹ rozpatrywane wnioski organizacji, które nie wywi¹za³y siê z umów o dotacje zawartych                  
z Fundacj¹ Wspomagania Wsi lub innymi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczy projektów             
w trakcie realizacji). 

UWAGA! Wnioski, które nie zawieraj¹ wszystkich wymaganych           
w formularzu informacji, nie s¹ rozpatrywane.

Wyniki konkursu s¹ og³oszone na stronie www.fww.org.pl oraz portalu internetowym 

prowadzonym przez Fundacjê Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl

www.witrynawiejska.org.pl

http://www.witrynawiejska.org.pl/


Nasza wieœ - nasz¹ szans¹

Czyli co mo¿na zrobiæ za 10 000 z³otych, by podnieœæ jakoœæ ¿ycia w naszej wsi, gminie, osiedlu 
popegeerowskim? Celem konkursu by³a aktywizacja spo³eczna i gospodarcza mieszkañców wsi i ma³ych 
miasteczek, maj¹ca ograniczaæ przyczyny ubóstwa i bezradnoœci mieszkañców wobec trudnych sytuacji 
¿yciowych, aktywizowaæ ich i anga¿owaæ we wspólne dzia³ania podnosz¹ce jakoœæ ¿ycia. 

Na czym polega udzia³ w konkursie i kto mo¿e w nim 
uczestniczyæ:
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y zg³osiæ projekt, którego celem bêdzie aktywizacja spo³eczna                  
i gospodarcza mieszkañców wsi i ma³ych miasteczek. 

Dzia³ania podejmowane w ramach projektu maj¹ tworzyæ lub przyczyniaæ siê do tworzenia: nowych 
miejsc pracy lub/i nowych mo¿liwoœci pozyskiwania dochodów lub obni¿ania kosztów ¿ycia mieszkañców 
miejscowoœci, w których projekt bêdzie realizowany. Dzia³ania te maj¹ ograniczaæ przyczyny ubóstwa        
i bezradnoœci wobec trudnych sytuacji ¿yciowych oraz aktywizowaæ i anga¿owaæ mieszkañców we wspólne 
dzia³ania podnosz¹ce ich jakoœæ ¿ycia. 

W konkursie wspierane bêd¹ dzia³ania, które bêd¹ mia³y charakter przedsiêwziêæ ekonomicznych, 
przynosz¹ce wymierne i trwa³e efekty. W dzia³aniach tych nale¿y wykorzystaæ lokalne zasoby ludzkie, 
œrodowiskowe, organizacyjne i materialne. 

Na konkurs mo¿na zg³aszaæ równie¿ propozycje dzia³añ maj¹cych charakter przedsiêwziêæ 
ekonomicznych, przynosz¹ce wymierne i trwa³e efekty, które bêd¹ wp³ywaæ na poprawê stanu œrodowiska 
naturalnego. 

Organizacje sk³adaj¹ce wniosek musz¹ mieæ swoj¹ siedzibê na terenie gminy, w której projekt bêdzie 
realizowany. Nie mo¿na zg³aszaæ projektu, który ma zostaæ zrealizowany na terenie kilku gmin 
jednoczeœnie. 

W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ organizacje pozarz¹dowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, 
organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuñczo-wychowawcze, komitety spo³eczne, kluby 
pracy, spó³dzielnie socjalne, organizacje m³odzie¿owe, œwietlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy 
odnowy wsi, a tak¿e so³ectwa, parafie, ochotnicze stra¿e po¿arne, ko³a gospodyñ wiejskich. Ka¿da 
organizacja mo¿e z³o¿yæ tylko jeden wniosek. 

Maksymalna kwota, o któr¹ mo¿na siê ubiegaæ wynosi 10.000 z³otych, minimalna 4.000 z³otych. 

Organizacje, które uzyskaj¹ dotacjê bêd¹ zobowi¹zane do umieszczenia opisu projektu w Atlasie Inicjatyw 

Wiejskich umieszczonym w witrynie wiejskiej www.witrynawiejska.org.pl . 

Nie bêd¹ rozpatrywane wnioski organizacji, które nie wywi¹za³y siê z umów o dotacje zawartych                   
z Fundacj¹ Wspomagania Wsi lub innymi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczy projektów               
w trakcie realizacji).
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Pozosta³e programy sektorowe

Program Operacyjny 

Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)

Celem PO RPW, który obejmuje dzia³aniem województwa: podkarpackie, lubelskie, 

podlaskie, warmiñsko-mazurskie oraz œwiêtokrzyskie jest przyspieszenie tempa rozwoju tych obszarów. 

G³ównymi priorytetami programu jest wsparcie infrastruktury uczelni wy¿szych, infrastruktury 
teleinformatycznej, infrastruktury drogowej(w zakresie komunikacji miejskiej), podniesienie 
atrakcyjnoœci inwestycyjnej terenów objêtych programem, wspieranie innowacji, wparcie wspólnej 
promocji regionów i dodatkowo wsparcie inwestycji w centra kongresowo-wystawiennicze. 

Równie¿ w ramach tego program przygotowano œrodki dla NGO, aczkolwiek w porównaniu z poprzednim 
programem bêd¹ one bardzo skromne. 

Organizacje bêd¹ mog³y szukaæ œrodków w ramach priorytetu 1 Nowoczesna gospodarka - dzia³ania 3, 
na wsparcie w³asnej infrastruktury badawczo-rozwojowej. A tak¿e w ramach dzia³ania 4 tego samego 
priorytetu – na promocjê w wspó³pracê miêdzyregionaln¹. Równie¿ w priorytecie 2 Wojewódzkie 
oœrodki wzrostuNGO mog¹ byæ jednym z beneficjentów dzia³ania dotycz¹cego rozwoju infrastruktury 
wystawienniczo- konferencyjnej oraz promocji, aczkolwiek program nie precyzuje, w jaki sposób 
organizacje mog³yby w³¹czyæ siê w takie dzia³ania.
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Biblioteka + Infrastruktura bibliotek
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
realizowany przez Instytut Ksi¹¿ki .

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych (w tym standardów 

estetycznych) poprzez modernizacjê lub stworzenie niezbêdnej infrastruktury zapewniaj¹cej 
u¿ytkownikom dogodne warunki korzystania z us³ug bibliotek.

Dofinansowywane dzia³ania:
! remont, modernizacja, adaptacja lub rozbudowa istniej¹cego budynku blblioteki g³ównej lub filii 

podnosz¹ca standard obiektu,
!  budowa biblioteki lub filii biblioteki g³ównej.

Kto mo¿e wzi¹æ udzia³ w konkursie:
Gminne biblioteki publiczne bêd¹ce samodzielnymi instytucjami kultury (art. 19, ust 2 ustawy                     
o bibliotekach Dz.U. z dnia 28 lipca 1997 r.):

! wszystkich gmin wiejskich,
! wszystkich gmin miejsko-wiejskich,
! z gmin miejskich do 15 tys. mieszkañców. 

Bud¿et:
Minimalna kwota wnioskowana wynosi 20.000 z³. Maksymalna kwota wnioskowana dla nowej inwestycji 
wynosi 1 mln z³. 
Obowi¹zkowe jest z³o¿enie wniosku poprzez portal systemu EBOI. 
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Dotacje Fundacji Kronenberga

Granty dla organizacji pozarz¹dowych na projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki spo³ecznej.

Dofinansowane dzia³ania:
Dotacje mog¹ zostaæ przyznane na projekty w dwóch obszarach tematycznych:

! edukacja: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, 
twórczoœæ artystyczna dzieci i m³odzie¿y,

! rozwój lokalny: polityka spo³eczna, nauka przedsiêbiorczoœci.
Dofinansowanie mo¿e zostaæ przeznaczone m.in. na warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, 
organizowanie pracowni edukacyjnych.
Wnioski mog¹ mieæ zasiêg lokalny (jedno województwo) i ponadlokalny (dwa, trzy lub wiêcej 
województw).

Kto mo¿e ubiegaæ siê o fundusze:
O dotacje mog¹ ubiegaæ siê fundacje, stowarzyszenia, szko³y, domy kultury, biblioteki oraz jednostki 
samorz¹du terytorialnego dzia³aj¹ce na rzecz dobra publicznego.

Wysokoœæ dofinansowania:
Fundacja nie okreœla maksymalnej ani minimalnej kwoty przyznawanych dotacji.
Wk³ad w³asny nie jest formalnie wymagany, jednak zwiêksza szansê na realizacjê projektu zgodnie z jego 
za³o¿eniami, co z kolei zwiêksza szansê na uzyskanie dofinansowania z Fundacji.
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Polsko Amerykañska Fundacja Wolnoœci

Seniorzy w akcji

Równaæ szanse
O dotacje do 7 000 z³ projekty minimum 6-miesiêczne, mog¹ ubiegaæ siê 
organizacje pozarz¹dowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki                
oraz nieformalne grupy doros³ych, które chc¹ za³o¿yæ organizacjê pozarz¹dow¹  
, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkañców.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans 
na dobry start w doros³e ¿ycie m³odzie¿y w wieku gimnazjalnym                             
i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z ma³ych miejscowoœci.

Przedsiêwziêcie ma na celu aktywizacje spo³eczna seniorów. 
Realizowane jest na dwóch p³aszczyznach: konkursu 
grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego osoby 
starsze tworz¹ i prowadz¹ projekty na rzecz lokalnego 
œrodowiska oraz integracji miêdzypokoleniowej, a tak¿e 
poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie 
szkoleñ i konferencji s³u¿¹cych wymianie doœwiadczeñ. 

Realizator programu:
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ê" 

46



ZDJÊCIA



48



49



50





Publikacja wspóùfinansowana ze úrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego.
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