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Obszary docelowe:
Leader+ jest skonstruowany wokół trzech działań:
• Działanie 1 – Wsparcie zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego o charakterze pilotażo-

wym, opartych na inicjatywach oddolnych.
• Działanie 2 – Wspieranie współpracy między terytoriami wiejskimi.
• Działanie 3 – Tworzenie sieci kontaktów.

Priorytetowe tematy strategiczne:
Tematy strategiczne, określone przez komisję dla Leader+:
• Jak najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym wzmacnianie wartości miejsc;
• Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich;
• Zwiększanie wartości produktów lokalnych, zwłaszcza poprzez ułatwianie małym jednostkom 

produkcyjnym dostępu do rynków poprzez działania kolektywne;
• Wykorzystywanie nowej wiedzy i nowych technologii do zwiększania konkurencyjności pro-

duktów i usług na obszarach wiejskich.

Odbiorcy pomocy i kwalifikujące się projekty:
Pomoc finansowa w ramach Leader+ jest przyznawana partnerstwom: Lokalnym Grupom Dzia-
łania (LGD) – zrzeszającym przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego oraz instytucji  
o charakterze non-profit – których celem jest wdrażanie programów rozwoju lokalnego na swo-
ich obszarach. Leader+ został przygotowany, by pomóc mieszkańcom obszarów wiejskich w roz-
winięciu długoterminowego potencjału swojego regionu. Promuje on wdrażanie oryginalnych, 
zintegrowanych i wysokiej jakości strategii w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, a także 
zachęca do współpracy narodowej i ponadnarodowej. finansowanie jest przyznawane – zgodnie 
z podejściem selektywnym – ograniczonej liczbie obszarów wiejskich w celu najskuteczniejszego 
skoncentrowania zasobów Wspólnoty na najbardziej obiecujących lokalnych strategiach. Procedu-
ry wyboru są otwarte i szczegółowe.

W ramach programu rozwoju lokalnego finansowane mogą być projekty indywidualne, jeśli są 
zgodne ze strategią lokalną. Do finansowania w ramach Leader+ kwalifikują się wszystkie projekty 
kwalifikujące się do finansowania w ramach Europejskiego funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
(EfOGR), Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego (EfRR) i Europejskiego funduszu Spo-
łecznego (EfS).

Na poziomie decyzyjnym LGD, partnerzy ekonomiczni i społeczni oraz stowarzyszenia muszą sta-
nowić co najmniej 50% lokalnego partnerstwa.

Okres trwania programu:
2000–2006

Dotacja wspólnotowa:
Całkowity budżet przeznaczony na programy wynosi 5046,5 mln euro, z tego 2106,3 mln euro 
(2143,5 mln po indeksacji w połowie okresu) pochodzi z Sekcji Orientacji EfOGR, a pozostałą część 
stanowią wkłady publiczne i prywatne.
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Leader+
Magazine

niniejsze czasopismo Komisji europejskiej ma na celu ułatwienie dostępu do informa-
cji dotyczących inicjatywy wspólnotowej Leader+. naszym celem jest rozpowszech-
nianie rzetelnych i aktualnych informacji. Jeśli zostaniemy powiadomieni o błędach, 
dołożymy wszelkich starań, aby je skorygować. Jednakże Komisja nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za informacje zawarte w niniejszym czasopiśmie, szczególnie 
w zakresie danych finansowych związanych z opisanymi projektami, a zwłaszcza  
w odniesieniu do kwalifikowalności wydatków. czytelnicy powinni zatem zachować 
niezbędne środki ostrożności przy posługiwaniu się niniejszymi informacjami, które 
będą wykorzystywać na własną odpowiedzialność.
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Leader+ magazine jest publikowany trzy razy do roku przez Obserwatorium Obszarów 
Wiejskich.

Leader (Powiązania między działaniami na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiej-
skich) jest inicjatywą wspólnotową uruchomioną przez komisję Europejską i koordynowaną 
przez jej Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (zespół f3). Zawar-
tość „Leader+ Magazine” niekoniecznie odzwierciedla poglądy instytucji Unii Europejskiej.

Zespół redakcyjny: Europejskie Obserwatorium Obszarów Wiejskich

Osoba odpowiedzialna prawnie: Uwe Lerbs, komisja Europejska, DG ds. Rolnictwa i Roz-
woju Obszarów Wiejskich, Zespół f3, rue de la Loi 130, B-1040 Bruksela

autorzy artykułów w tym numerze: jednostki sieci krajowych Leader+ oraz lokalne grupy 
działania

Zdjęcia: prawa autorskie do zdjęć posiada komisja Europejska, chyba że na zdjęciu zazna-
czono inaczej

Zdjęcie na okładce: belgijska LGD Pays d’anlier, de la Sûre et de l’attert

Leader+ magazine jest publikowany w dwudziestu oficjalnych językach Unii Europejskiej 
w nakładzie 35 000 egz.

Dodatkowych informacji udziela: Leader+ Contact Point, rue du Marteau 81, B-1000 
Bruksela, Tel: (32 2) 235 20 20, faks: (32 2) 280 04 38, E-mail: contact.point@Leaderplus.org, 
Internet: http://ec.europa.eu/leaderplus
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aby otrzymać dodatkowe egzemplarze 
Leader+ magazine
należy wysłać e-mail na adres: contact.point@leaderplus.org lub przesłać zamów-
ienie faksem lub listownie, wraz z podaniem dokładnych danych oraz określeniem 
liczby egzemplarzy i wersji językowej, na adres:

Leader+ Contact Point
81, rue du Marteau
B-1000 Brussels
BELGIa
Tel.: (32 2) 235 20 20
faks: (32 2) 280 04 38

Można również zamówić prenumeratę publikacji Leader+. aby dopisać swoje 
nazwisko do listy adresowej, należy się zarejestrować on-line przy pomocy formularza 
dostępnego pod adresem: http://ec.europa.eu/leaderplus

Jednym słowem: innowacja w Leader+

Leader+ w akcji

W centrum uwagi
• Wzmocnienie innowacji w Leader+

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
• Włochy – autobus zdrowia: zaspokojenie potrzeb regionu w sferze opieki zdrowotnej
• Luksemburg – Nauka przez zabawę: przygotowanie do życia w prawdziwym świecie 

na szkolnym placu zabaw

Zwiększanie wartości produktów lokalnych
• Grecja – frixa: integracja wysokiej jakości produktów lokalnych
• Niderlandy – Wymiana wiejska w Noord-Beveland

najlepsze wykorzystanie bogactw naturalnych i kulturowych
• francja – Odkrywanie tradycyjnych umiejętności w regionie Haut Jura
• austria – Odtwarzanie przeszłości regionu
• Zjednoczone królestwo – Odkrywanie „Sieci otwartych kościołów”

Wykorzystanie nowej wiedzy i nowych technologii
• Portugalia – W bliskim sąsiedztwie: regionalna strategia informacyjna
• Hiszpania – farmy słoneczne w otoczeniu wiejskim

Współpraca w rozwoju obszarów wiejskich
• Irlandia i Zjednoczone królestwo – Twórcze wykorzystanie mediów cyfrowych: rozwi-

janie umiejętności młodych ludzi
• finlandia i Włochy – Biegi na orientację: łączenie sportu z innowacją

Kobiety i młodzież w Leader+
• Wywiad: Zjednoczone królestwo – Vanessa Vollans, kierownik LGD, East Riding, hrab-

stwo Yorkshire
• Niemcy – Tam Leader+ jest na fali!

nowe państwa członkowskie
• Państwo w centrum uwagi – Leader w Polsce: tworzenie możliwości rozwojowych

Leader+ news:
Seminarium Europejskie Leader+, Grosseto, Włochy: zwiększanie wartości produktów 
lokalnych
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W chwili obecnej wszystkie strategie UE mają na celu zachęcenie do innowacji jako do najlepszej metody stymulo
wania rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy w Europie. Leader ma w tej dziedzinie wieloletnie doświadcze
nie: od początku istnienia, tj. od 1991 r., koncentruje się na znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań problemów 

wsi. Szczycimy się dotychczasowymi osiągnięciami lokalnych grup działania, które są dowodem na skuteczność metody 
Leader we wprowadzaniu innowacji na obszarach wiejskich oraz mogą służyć innym jako źródło wiedzy. Innowacja nie 
jest sprawą łatwą i nie jest to wyłącznie kwestia finansowania. Na obszarach wiejskich często wymaga to połączenia 
lokalnej wiedzy z zewnętrznymi, dobrze skodyfikowanymi formami wiedzy, zasobów „twardych” i „miękkich” oraz dosto
sowania technologii i usług do specyficznych potrzeb populacji wiejskich. Innowacje wiejskie wiążą się ze znajdowaniem 
i lepszym wykorzystywaniem potencjalnej przewagi konkurencyjnej obszarów wiejskich w stosunku do nowoczesnej 
gospodarki i społeczeństw, a także popytu na towary ekologiczne.

Pod względem ekonomicznym innowacja wpływa na skuteczne i komercyjne wykorzystanie nowych idei, w ten sposób 
przyczyniając się do tworzenia zrównoważonego rozwoju i dobrobytu. To, co uważamy za innowacyjne dla określonego 
obszaru wiejskiego, może nie być innowacyjne dla innego. Dlatego też w celu dostosowania ich do lokalnych, terytorial
nych potrzeb ważne jest tworzenie sieci powiązań i interakcji z innymi obszarami strategii, o bardziej sektorowym cha
rakterze, takimi jak: rolnictwo, technologie informacyjne i komunikacyjne, środowisko, transport i energia, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz usługi.

Metoda programu Leader okazała się bardzo użytecznym narzędziem promowania innowacji na wsi, poprzez integrację 
i zwiększanie wartości różnych rodzajów wiedzy sektorowej. Fakt ten nie jest niczym zaskakującym, jako że jest to zasad
niczy aspekt eksperymentalnej metody rozwoju obszarów wiejskich. Projekty Leader+ mogą być innowacyjne w jednym 
z poniższych aspektów lub w dowolnej ich kombinacji: w odniesieniu do poprzedniej metody, w nowych produktach lub 
usługach, w nowych metodach wspólnej pracy w takiej strukturze zarządzania jak LGD czy we współpracy na poziomie 
projektu, w połączeniu różnych sektorów i grup, w połączeniu różnych działań, w badaniu nowych rynków i procesów 
itp. Innowacja stanowi tu podstawę innych elementów strategii rozwoju Leader+ poprzez: zachęcanie uczestników z ob
szarów wiejskich do refleksji nad długofalowym potencjałem obszaru, wdrażanie strategii zintegrowanych, wzmacnianie 
środowiska gospodarczego w celu ochrony miejsc pracy, poprawę możliwości organizacyjnych oraz ogólnie – współpra
cę z wykorzystaniem nowych metod. W efekcie wszystkich tych działań mogą powstać nowe modele rozwoju obszarów 
wiejskich, jakie można zastosować w celu przezwyciężenia problemów dotykających europejskie obszary wiejskie.

Zwykle uważa się, że innowacyjne są wyłącznie projekty związane z „nową wiedzą i nowymi technologiami” oraz firmy 
zajmujące się zaawansowanymi technologiami i najnowszymi wynalazkami. W niniejszym wydaniu Leader+ Magazine 
innowację przedstawiono we wszystkich tematach Leader+ oraz przy szerokim wyborze różnych projektów. Określenie 
to może się odnosić do wyboru „grupy docelowej”, tematu projektu, metody i trybu rozpowszechniania informacji. Na 
przykładzie Niderlandów widzimy, w jaki sposób nowe podejście do rozumienia potrzeb regionu pozwala regionowi 
zaprezentować się w innym świetle. W Luksemburgu włączenie nowej grupy docelowej w rozwój projektu zaowoco
wało polepszeniem jakości życia ostatecznych beneficjentów. Austria to doskonały przykład korzyści osiąganych dzięki 
podjęciu ryzyka w wyborze tematu i metod komunikacji, przykład Francji pokazuje zaś innowację w połączeniu różnych 
pomysłów w obrębie tego samego tematu projektu.

Pojęcie innowacji jest także względne w stosunku do warunków istniejących na danym obszarze. Nowatorski projekt lub 
pomysł jednego regionu wcale nie musi być tak postrzegany gdzie indziej. Dlatego w programie uwzględniono właś
nie sieciowy aspekt inicjatywy Leader, umożliwiający programowi Leader+ dzielenie się wiedzą i przekazywanie jej oraz 
skłanianie innych grup do wykazania się innowacją. Leader+ Magazine jest jednym z elementów struktury sieciowej  
i zachęcamy do jak najpełniejszego wykorzystania go.

Jednym słowem…

Jean-Luc Demarty, dyrektor generalny
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Komisja Europejska

Innowacja w Leader+



Lokalni przewodnicy przy pracy
Państwo członkowskie: Belgia
Region: Walonia
Nazwa LGD: Pays d’Anlier, de la Sûre et de l’Attert

Całkowity koszt projektu: 55 000 euro
UE: 22 500 euro
Inne fundusze publiczne: 22 500 euro
Fundusze prywatne: 10 000 euro

Belgijska LGD Pays d’Anlier, de la Sûre et de l’Attert, dąży 
do rozwijania inicjatyw, które mogłyby zachęcić większą 
liczbę turystów do odwiedzenia tego regionu. Inicjatywa 
Leader+ dała lokalnym biurom turystycznym możliwość 
współpracy i opracowania sześciu cykli szkoleniowych dla 
miejscowych przewodników.

Przyszli przewodnicy przejdą szkolenie teoretyczne 
trwające 50 godzin, obejmujące komunikację, ekologię 
oraz ekosystemy, które z kolei są powiązane z kluczowymi 
elementami regionu: lokalnym dziedzictwem i historią, ga
stronomią, folklorem, lokalnym potencjałem turystycznym 
oraz architekturą. W ramach wizyt w terenie, trwających 
siedem dni, odwiedzą oni każdą z siedmiu gmin regionu.

Celem projektu jest przeszkolenie 90 przewodników: 
każdy, w ramach konkretnej wycieczki, może oprowadzać 
grupę turystów przez jeden dzień lub kilka dni. Podczas 
pierwszych dwóch sesji certyfikat zdobyło 20 przewod
ników. Na szkolenie dla przewodników zapisało się wielu 
chętnych: przeważnie były to bezrobotne kobiety (80%), 
poszukujące pracy sezonowej. Projekt przyciągnął tak
że uwagę organizacji zajmujących się zakwaterowaniem  
i atrakcjami turystycznymi.

Wraz z programem „Lokalni przewodnicy” LGD wpro
wadziła „kartę jakości przewodnika”, która doskonale 
wpisuje się w metodę zachowania jakości stworzoną na 
potrzeby jej innych projektów: poprawa oznakowania re
gionu, stworzenie wycieczek tematycznych oraz zwiększe
nie wartości produktów lokalnych. Dzięki inicjatywie Lea
der+ kilka biur turystycznych współpracuje teraz ze sobą,  
a w drugiej fazie włączyły się one w projekt współpracy 
ponadnarodowej, którego celem jest stworzenie koncep
cji „turystyki rodzinnej”. Projekt przyniósł rezultaty – trzech 
wyszkolonych przewodników już pracuje w miejscowych 
biurach turystycznych.

Kontakt: Geneviève Nivarlet
E-mail: leader+@bastogne.be
Zdjęcie: belgijska LGD Pays d’Anlier, de la Sûre et de l’Attert

Leader+ w AKCJI
Łączność z dziedzictwem 
torfowisk
Państwa członkowskie: Zjednoczone Królestwo, Irlandia, 
Finlandia, Francja
Regiony: Szkocja, Offaly, Perapohjolan Kehitys, Bretania
Nazwa LGD: Lomond & Rural Stirling Leader+

Całkowity koszt projektu: 494 214 euro
UE: 203 378 euro
Inne fundusze publiczne: 197 531 euro
Fundusze prywatne: 93 305 euro

„Łączność z dziedzictwem torfo
wisk” to projekt zorganizowany  
w partnerstwie LGD i agencji krajo
wych z czterech państw członkow
skich, obejmujący: główną LGD 
Lomond and Rural Stirling Leader+ 
(Szkocja), Offaly Leader+ Compa
ny (Irlandia), Perapohjolan Kehitys 
ry (Finlandia) oraz Pays du Centre 
Ouest Bretagne (Francja). Agencje 
partnerskie to Dziedzictwo Przy
rodnicze Szkocji (Scottish Natural 
Heritage), Krajowa Służba Badań 
Geologicznych (National Geologi
cal Survey – Finlandia), Metsahalli

tus (Finlandia), Obszary Naturalne AMV (Francja) i Cicindele 
(Francja).

Torfowiskami w całej Europie zarządza się w różny sposób, 
są one też różnie postrzegane przez żyjących i pracujących 
tam ludzi. Różnice te znajdują odzwierciedlenie w różnych 
sposobach udostępnienia torfowisk zwiedzającym. Ce
lem projektu było partnerskie dzielenie się wiedzą i do
świadczeniami, dzięki czemu można by zmaksymalizować 
wrażenia zwiedzających bez szkody dla samych torfowisk. 
Każdy z partnerów prowadził na swoim terenie działania 
pilotażowe w zakresie innowacyjnych metod zarządzania tor
fowiskami ze szczególnym uwzględnieniem udostępnienia  
i zrozumienia istoty tych wrażliwych miejsc.

Zespół międzynarodowy służył wiedzą fachową w na
stępujących dziedzinach: zwiększanie zaangażowania 
społeczności, ukazanie tematyki torfowisk w kulturze i sztuce, 
pogłębianie zainteresowania i zaangażowania młodzieży  
w sprawy związane z torfowiskami oraz wprowadzenia ta
blic informacyjnych w celu poprawy zrozumienia i ogólnych 
wrażeń ludzi odwiedzających torfowiska. Finansowanie tego 
projektu pozwoli na realizację następujących działań:
• Przeprowadzenie przez każdego z partnerów warsz

tatów szkoleniowych na temat, w którym posiada 
największe doświadczenie.

• Przeprowadzenie przez każdego z partnerów działań 
pilotażowych w zakresie praktycznego projektu, 
mającego na celu wykorzystanie doświadczeń i uczenie 
się poprzez wymianę.

• Stworzenie najlepszych przewodników na temat 
zarządzania dostępem do torfowisk i zrozumienia ich 
istoty dla wszystkich zarządców torfowisk w Europie. 
Zostaną w nim zawarte wnioski i zalecenia z projektu.

• Organizację przedsięwzięcia dotyczącego rozpow
szechniania informacji.

Kontakt: Anne-Michelle Ketteridge
E-mail: ketteridgea@stirling.gov.uk
Internet: www.lrsleaderplus.org.uk
Zdjęcie: LGD Lomond & Rural Stirling, Leader+
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Stabilne środowisko dla koni
Państwo członkowskie: Szwecja
Region: Sörmland
Nazwa LGD: Våg 21

Całkowity koszt projektu: 752 093 euro
UE: 97 860 euro
Inne fundusze publiczne: 146 802 euro
Fundusze prywatne: 507 431 euro

Niektóre drobne gospodarstwa rolne w Szwecji dysponują 
gruntami o niskiej wydajności, które stanowią doskonałe 
środowisko naturalne dla koni. Jest to także dobra okazja 
do wprowadzenia różnorodności w działalności rolniczej.

Ponieważ działalność związana z wyścigami konnymi 
i skokami na koniach się rozwija, a wielu właścicieli koni 
mieszka w dużych miastach, muszą oni zapewnić koniom 
pomieszczenia i wyżywienie u hodowców i trenerów. Brak 
miejsca zmusza hodowców do trzymania koni na małych 
działkach, a zimą – w stajniach. Idea naturalnej hodowli 
koni, gdzie źrebięta mogą pozostawać z klaczami przez 
dłuższy czas i konie mają dostęp do większych terenów, 
jest od dawna celem Ingvara Fredricsona, emerytowanego 
profesora, specjalisty w zakresie hodowli koni, który uważa, 
że naturalnym nauczycielem źrebięcia jest klacz.

Idea projektu to wykorzystanie gruntów rolnych o niskiej 
wydajności do hodowli koni według objętego certyfikacją 
programu, wspieranego przez inicjatywę Leader+, co zapew
ni właścicielom najlepsze środowisko dla ich koni. Objęty 
certyfikacją program zapewnia koniom szereg korzyści. 
Przede wszystkim mogą się swobodnie poruszać po dużych, 
ogrodzonych pastwiskach lub pozostawać w stajniach,  
a w ramach szkolenia mogą korzystać z ogrodzonych torów  
z naturalnymi przeszkodami. W ten sposób młode konie 
mogą się uczyć samodzielnie, podążając za klaczą. Zas
tosowanie nadajników połączonych ze specjalnymi od
biornikami przy automatach do wydzielania paszy i wody, 
podłączonych do Internetu, zapewnia właścicielom koni 
możliwość śledzenia aktywności źrebięcia na odległość.

Projektem zarządza „Stowarzyszenie skoków na ko
niach”, a został on stworzony w ramach współpracy między 
stowarzyszeniem, grupą rolników a profesorem Ingvarem 
Fredricsonem. LGD Leader+ Våg 21 sfinansowała część pro
jektu i odegrała kluczową rolę w budowaniu partnerstwa 
między różnymi uczestnikami.

Kontakt: Ingvar Fredricson
E-mail: i.fredricson@swipnet.se
Internet: www.hhklubben.se/ENGELSKA/RAM.HTM
Zdjęcie: szwedzka Jednostka Sieci Krajowej

Ponowne odkrywanie jakości 
wina dzięki bioróżnorodności
Państwo członkowskie: Francja
Region: Pays de La Loire
Nazwa LGD: Layon Saumurois

Całkowity koszt projektu (faza 2): 31 600 euro
UE: 14 220 euro
Inne fundusze publiczne: 14 324 euro
Fundusze prywatne: 3056 euro

Projekt ten, którego druga faza przebiega obecnie w ra
mach inicjatywy Leader+, stymuluje rozwój renomowa
nego regionu hodowli winorośli dzięki lokalnemu part
nerstwu prywatnemu i publicznemu, współpracującemu 
z LGD Layon Saumurois. Projekt łączy miejscowych part
nerów o różnym pochodzeniu, którzy – choć mają wspól
ny cel – w normalnych warunkach nigdy by ze sobą nie 
współpracowali. Należą do nich: rolnik uprawiający wino
rośl, miejscowy oddział Ligi Ochrony Ptaków, władze pub
liczne oraz różne agencje rozwoju turystyki.

Działania odbywają się w miejscu, gdzie jakiś czas temu 
zaprzestano wytwarzania wina. Decyzja niezależnego wy
twórcy wina o ponownym wprowadzeniu uprawy winoro
śli i poprawie bioróżnorodności tego miejsca wiązała się 
z badaniem przeprowadzonym w ramach inicjatywy Lea
der+ w pierwszej fazie projektu. Prace rozwojowe konty
nuowano w fazie drugiej, mając na uwadze cel polegający 
na ochronie jakości środowiska. Miejsce poddano także 
kształtowaniu krajobrazu, a po uzyskaniu zgody odpo
wiedniej instytucji publicznej, L’Onivin, zasadzono nowe 
szczepy winorośli. W tym samym czasie, także dzięki fun
duszom uzyskanym w ramach inicjatywy Leader+, praco
wano nad potencjałem turystycznym regionu. Działania 
obejmowały: stworzenie paneli informacyjnych ukazują
cych bioróżnorodność i geologię, folder szkoleniowy pre
zentujący różne cechy miejsca (do wykorzystania w miej
scowych szkołach) oraz działania animacyjne w winnicy 
(we współpracy z miejscowym muzeum wina).

Projekt realizuje równocześnie kilka celów społeczno 
gospodarczych i ekologicznych: poprawa ogólnego wize
runku miejscowego obszaru i winnicy, stworzenie nowej 
oferty turystycznej, ochrona niektórych gatunków flory  
i fauny oraz poprawa jakości miejscowego wina.

Kontakt: Bénedicte Michaud
E-mail: leader-layonsaumurois@layon.org
Zdjęcie: francuska Jednostka Sieci Krajowej
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Wzmocnienie innowacji w Leader+: 
perspektywa fińska

Tytti Siltanen, ekspert tematyczny ini-
cjatywy Leader+, Develooppi Ltd, Fin-
landia. Tytti Siltanen pracowała dawniej 
w ramach inicjatywy Leader II jako kie-
rownik projektu i ewaluator LGD oraz  
w ramach inicjatywy Leader+ jako kie-
rownik jednostki sieci krajowej, a obec-
nie pracuje jako niezależny konsultant.

Wprowadzenie
W ramach programu Leader+ realizuje się szerokie spek
trum projektów, wśród których są projekty bardzo inno
wacyjne, gdzie można znaleźć: terapię ogrodniczą dla 
osób starszych, ubiory szyte z foczej skóry, operę wiejską  
w wykonaniu profesjonalistów i miejscowych mieszkań
ców oraz wiele, wiele innych. Zaprezentowano tu przy
kłady różnych rodzajów innowacji, które odnoszą się do 
metody, realizacji i stosowanej technologii, a które można 
znaleźć w projektach finansowanych w ramach fińskiego 
programu Leader+.

Co to jest innowacja?
Innowacja to fundament metodologii Leader; taki jest cha
rakter projektu Leader jako programu pilotażowego wy
magającego innowacyjnego podejścia do lokalnego roz
woju na obszarach wiejskich. Lokalne programy powinny 
obejmować działania uwzględniające coś nowego, czego 

dotąd nie wypróbowano w danym regionie, a co następnie 
może zostać użyte w innych regionach lub w innych ob
szarach działalności programu Leader. Program Leader po
winien być „laboratorium nowych idei”. Powinniśmy także 
doceniać nowe pojmowanie innowacji w badaniach, gdyż 
można to postrzegać jako wynik interakcji między różnymi 
uczestnikami, co może zostać zakorzenione w specyficz
nym środowisku społecznym, politycznym i ekonomicz
nym. Dynamika innowacji może zostać wyznaczona nie 
tylko przez istniejącą bazę wiedzy, ale w dużym stopniu 
przez skuteczność i wydajność procesów nauczania w ob
rębie systemów innowacji.

Czy w programie Leader istnieje innowacja?
Inicjatywa Leader I (1991–1994) skupiała się na możliwoś
ciach stworzenia sieci jako narzędzia rozwijania obszaru,  
a sieć Leader była uważana za źródło wiedzy i cennych in
formacji. Badania z 1994 r., o których wspomina dokument 

W centrum uwagi
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obserwatorium Leader II „Współpraca ponadnarodowa  
w ramach inicjatywy Leader II”, wykazały, że co najmniej 
jedna LGD w ramach inicjatywy Leader II była zaangażo
wana w jakąś formę współpracy: wymianę doświadczeń, 
transfer innowacji, wspólne przedsięwzięcia handlowe, 
udział w sieci tematycznej itp. Jak wspomniano w tym 
samym dokumencie, głównym środkiem oddziaływania 
współpracy ponadnarodowej w ramach inicjatywy Leader 
II była innowacja.

W sektorze turystycznym w ramach inicjatywy Leader II 
nowe podejścia znalazły się głównie w koncepcji turystyki 
regionalnej, jak również w nowych metodach organizacji 
i nowych typach działań opartych na tradycji. W ramach 
produkcji żywności i produktów rolnych innowacja nie 
ograniczała się do metod, technik, produktów i punktów 
sprzedaży, innowacja miała zasadnicze znaczenie w roz
wiązaniu problemu ryzyka powiązanego z nowymi pro
duktami. W wypadku tematu środowiska i dziedzictwa 
skutki przyjmowania wspólnego podejścia były mniej wi

doczne w grupach ekologicznych niż w przypadku trady
cyjnych organizacji „wdzierających się” na obszary dotknię
te problemami ekologicznymi. Technologia informatyczna 
sama w sobie była bardzo innowacyjna, obejmując różne 
rodzaje wiedzy, metod i technik. Sposób, w jaki wykorzy
stano technikę w metodzie regionalnej, był równie ważny.

Fińskie doświadczenia pochodzą z programu Leader II  
i programów późniejszych, po przystąpieniu Finlandii do UE. 
W przypadku dwóch programów (Leader II i Leader+) inno
wacja uległa zmianie, zwłaszcza pod względem uzyskania 
większej liczby innowacyjnych wyników w sferze usług socjal
nych, turystyki, przemysłu rybnego oraz nauczania i eduka
cji. W programie Leader+ uzyskaliśmy nowatorskie rezultaty  
w różnych rodzajach innowacji technicznych, na przykład od
nośnie do nowych technik usuwania śniegu z ulic, stworzenia 
sieciowego narzędzia uzyskiwania informacji na miejscu oraz 
przetwarzania odpadów z produktów rolnych. Innowacyjne 
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działania obejmowały także: tworzenie dzieł sztuki z elemen
tów przyrodniczych, zbieranie tworzyw sztucznych z gospo
darstw rolnych w celu ich przetworzenia oraz pogłębianie 
zaangażowania młodych ludzi w danym obszarze dzięki 
specjalnemu sponsorowaniu. Wykonywanie różnych rzeczy 
w sposób innowacyjny ilustrują: nowa współpraca między 
przedsiębiorstwami i szkołami, marketing usług u nowych 
partnerów oraz skłanianie osób starszych do sprawowania 
roli dziadków wobec dzieci niekoniecznie będących ich krew
nymi. Wiele innowacji można zatem uznać za innowacje spo
łeczne.

Według pośredniej oceny fińskiego programu Leader+ 
(2005) – 75% fińskich liderów projektów uznało, że inicjatywa 
Leader wprowadziła nowe rodzaje działań na ich terenie. 60% 
fińskich członków rad LGD uważa, że projekty wprowadzają 
coś nowego.

Większość fińskich menedżerów inicjatywy Leader uważa, 
że program pilotażowy Leader obejmuje najtrudniejsze do 
przestrzegania zasady inicjatywy Leader. Grupy programu 
Leader interpretowały innowację i pilotaż jako nową metodę, 
produkt lub usługę, które nie zostały jeszcze wypróbowane 
przez lidera projektu i są nowe dla obszaru lub wsi. Jak to wy
gląda w przypadku kierowników projektów? Czy ludzie mogą 
sami realistycznie oceniać swoje innowacje?

Współpraca jako ważny kanał innowacji
Współpraca to kluczowe słowo dla „zwiększania innowacji 
i wiedzy”. To oznacza intensywniejszą współpracę w ob
szarze samej LGD oraz między innymi obszarami, zarówno 
krajowymi, jak i ponadnarodowymi. Odnosi się to do pro
jektów, członków rad, LGD, władz oraz poziomu krajowe
go. Nie należy także zapominać o tym, że jesteśmy częścią 
dużej rodziny Leader. W UE istnieją 73 programy Leader+ 
i 893 LGD. Aby wzmocnić innowację, musimy tworzyć 
własną wiedzę, jak również absorbować nową wiedzę ze 
źródeł zewnętrznych. To oznacza zwiększenie wzajemne
go wsparcia i wymianę nowych pomysłów. Rozpowszech
nianie wiedzy może się odbywać na różne sposoby i być 
realizowane przez różne podmioty. Niezbędne jest rozwi
janie takich narzędzi, jak Internet, intranet i kultura, które 
wspierają komunikację krajową i międzynarodową. Ważne 
jest także pozyskiwanie personelu i członków rad posiada
jących różną wiedzę fachową, jak również wykazujących 
chęć uczestniczenia w różnych seminariach i korzystania 
z wiedzy specjalistów. Istnieje wiele krajowych i między
narodowych narzędzi, takich jak seminaria, czasopisma 
i biuletyny, z których moglibyśmy korzystać w większym 
stopniu i w sposób bardziej zdyscyplinowany.

Problemy związane z innowacją i współpracą
Ponieważ współpraca obejmuje partnerów z różnych kul
tur i o różnym doświadczeniu, jest ona procesem pełnym 
potencjalnych trudności. Już na początku partnerzy mogą 
mieć różne oczekiwania co do współpracy. LGD stają przed 
takimi problemami wewnętrznymi, jak niewystarczająca 
koordynacja czy nieodpowiedni partnerzy, ale czasem po

jawiają się przyczyny zewnętrzne, jak opóźnienia admini
stracyjne lub kiepskie systemy wsparcia. Zarówno metody 
zarządzania projektami, jak i stosowane metody mogą po
móc w przezwyciężeniu problemów.

Zgodnie ze sprawozdaniem zatytułowanym „Współ
praca ponadnarodowa w ramach inicjatywy Leader II”,  
opublikowanym w 2001 r. przez obserwatorium Leader II, 
LGD często skupiały się na najpilniejszych i łatwych do 
rozwiązania problemach (na przykład obwinianiu czynni
ków zewnętrznych), podczas gdy bardzo często przyczyna 
problemu była bardziej związana z podejściem lub meto
dologią oraz zarządzaniem samym projektem.

Wewnętrzne problemy we współpracy ponadnarodo
wej w ramach inicjatywy Leader II miały miejsce na pozio
mie partnerstwa ponadnarodowego (bariery językowe, 
różnice kulturowe, różne oczekiwania i poziom zaanga
żowania itp.), treści projektu (definiowanie celów, dzia
łań i czynności, metodologii i czasu), problemy związane  
z zarządzaniem (koordynacja, podział obowiązków, moni
torowanie i ocena itp.) oraz połączenie poziomów lokal
nych i ponadnarodowych). Przeszkody zewnętrzne były 
związane z problemami finansowymi, prawnymi i admini
stracyjnymi, jak również z problemami wynikającymi z nie
wydajnego systemu wsparcia czy z niejasnych procedur.

Zwykle najważniejszym sposobem wymiany wiedzy  
w obrębie organizacji i sieci jest wymiana w ramach przy
padkowych, nieformalnych rozmów i formalnych spotkań. 
Mogą także pojawić się problemy komunikacyjne z powodu: 
ograniczeń czasowych, terminologii i języka, braku chęci do 
dzielenia się wiedzą, niewystarczających umiejętności języko
wych czy kontaktowania się z niewłaściwymi osobami.

Kilka pomysłów na dobrą praktykę
Po pierwsze, ważne jest stworzenie odpowiedniego part
nerstwa. Znalezienie właściwych partnerów i stworzenie 
skutecznych więzi tworzy pozytywną atmosferę pracy  
i ułatwia wyraźny transfer i wymianę wiedzy. Możliwe jest 
także znalezienie właściwego partnera dla projektu z wy
korzystaniem cennych narzędzi krajowych i ponadnarodo
wych dostępnych w ramach programu Leader II przez: na
wiązane kontakty, bazy danych, Internet, seminaria tema
tyczne itp. Pierwsze spotkanie z partnerami jest naprawdę 
ważne: spotkanie się z potencjalnymi partnerami możliwie 
najszybciej, otwarte wyrażanie chęci współpracy, przezna
czenie na pierwszych spotkaniach wystarczającej ilości 
czasu, żeby poznać się nawzajem, swobodna wymiana 
pomysłów na temat projektu w ramach „burzy mózgów”, 
wykazywanie kreatywności w metodach budowania za
ufania między partnerami. Należy pamiętać, że wyszkoleni 
mediatorzy pozwalają na uzyskanie najlepszych wyników 
z całego materiału wyjściowego.

Po drugie, treść projektu musi być właściwa. Należy wy
raźnie odróżniać projekt podstawowy i czynności powiązane 
i łączyć cele z potrzebami. Najbardziej skuteczne i innowa
cyjne projekty są stymulowane potrzebami. Należy zdefi
niować wyraźne cele operacyjne, prowadzące do wyraźnych  
i mierzalnych wyników. Należy uzgodnić cele krótko i dłu
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goterminowe. Zdefiniowanie realistycznego planu działania 
oznacza: podjęcie decyzji dotyczących czynności, sprawienie, 
by działania były jak najbardziej konkretne, umożliwienie po
ziomego i pionowego rozwoju projektu, wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za te działania oraz objaśnienie, jak należy 
oceniać działania i składać sprawozdania na ich temat. Należy 

także wybrać odpowiednią me
todologię. Inną propozycją jest 
stworzenie tematycznych grup 
roboczych.

Podstawowe znaczenie 
ma również proces zarządza
nia i przejrzysta koordynacja 
projektu. Model zarządzania  
i koordynacji należy wybrać w 
ramach szczegółowej dyskusji, 
dochodząc w ten sposób do 
konsensusu na temat metod 
zarządzania. Obejmuje to spo
rządzenie szczegółowych do

kumentów i ocenę efektywności wybranej metody zarzą
dzania. Zadaniami należy dzielić się na początku projektu 
i w jego trakcie. Działania należy monitorować i oceniać 
zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.

W przypadku rozwoju obszarów wiejskich bardzo waż
ne jest, by projekt zawsze miał oddziaływanie lokalne. Pro
jekty, jak również LGD, powinny tworzyć wartość dodaną, 
opierając się na lokalnych potrzebach. Dobrym sposobem 
dokonania tego jest szerokie i przejrzyste promowanie 
uzyskanych wyników na poziomie lokalnym.

Czynniki zewnętrzne odnoszą się do właściwego usta
nowienia struktur finansowych, prawnych i administracyj
nych oraz wsparcia. Integracja innych źródeł finansowania 
i koordynacja to wymóg dodatkowy. Rozpowszechnianie 
właściwych praktyk i planowanie ciągłości projektów za
inicjowanych w ramach inicjatyw Leader I, II oraz Leader+ 
ma zasadnicze znaczenie.

Wszystkimi problemami można zarządzać w normal
nych warunkach. Jednym z najważniejszych elementów 
jest podejście do wymiany informacji i współpracy. Jeśli 
wartość informacji lub współpracy nie jest jasna, trudno 
będzie motywować i angażować innych.

Innowacja w obrębie LGD i skupienie się na 
oddziaływaniu
Rada LGD stanowi dużą korzyść dla rozwoju obszarów 
wiejskich w danym regionie. Przewodzenie LGD (ustalanie 
strategii i celów, jakość realizacji, integralność, rozwój per
sonelu, ocena wyników) w połączeniu z tworzonymi zaso
bami (pieniądze, ochotnicy, świadomość, tworzenie moż
liwości rozwojowych) to czynnik kluczowy dla ustalenia, 
czy oddziaływanie na rozwój terenów wiejskich jest zrów
noważone. Najlepsze rady skupiają się na oddziaływaniu. 
Skuteczność rady i podejmowane przez nią decyzje mogą 
mieć przeważające znaczenie. Zrównoważone oddziały
wanie może być postrzegane jako rzeczywiste zmiany na 
terenach wiejskich: rozwój, bezpieczeństwo finansowe, 
poprawa reputacji oraz większa liczba ludzi szczęśliwie ży
jących i pracujących na terenach wiejskich.

Rada powinna być zróżnicowana: różni ludzie, różne 
umiejętności, cechy demograficzne i dziedziny. Rady po
winny ustanawiać standardy. Czego należy wymagać od 
członka rady? Jak należy rozwijać potencjał rady? Wiele 
uwagi należy poświęcić podstawowej reprezentacji elekto

ratu, obecności, liczebności rady czy osobistemu wkładowi 
członków. Należy także przyjrzeć się takim elementom, jak 
uczestnictwo, przywództwo, rozwój zasobów czy chęć 
zareklamowania rozwoju terenów wiejskich. Budowanie 
zaangażowania rady to podstawowy warunek sukcesu  
i odnosi się w równym stopniu do członków rady i perso
nelu LGD. Skuteczne rady także oceniają same siebie celem 
zapewnienia rozwoju i odnowy, czyli są autoinnowacyjne.

Potrzeba większej kreatywności i podejmowania 
ryzyka
Kreatywność składa się z wielu elementów: zdolności prezen
towania i promowania idei, odwagi intelektualnej, zdolności 
do odmiennego i pozytywnego myślenia, poszanowania 
pomysłów innych oraz aktywnego poszukiwania nowych  
i ważnych informacji. Najwięksi innowatorzy z tych elemen
tów tworzyli swoją filozofię życiową. Ludzie nie tylko rodzą 
się twórczy, lecz także tacy się stają. Możliwe jest zwiększenie 
kreatywności u ludzi i zbudowanie ich potencjału bycia inno
wacyjnymi. Należy dać sobie czas na podjęcie własnych de
cyzji, uważnie i aktywnie słuchać innych, pomagać i zachęcać 
ludzi do tworzenia i ulepszania swoich pomysłów, otwarcie 
pytać i wykazywać zainteresowanie znalezieniem najlepsze
go rozwiązania problemu. Jednym ze sposobów jest wzięcie 
udziału w kursach stymulujących kreatywność.

Niezbędna jest także większa odwaga przy przydzie
laniu finansowania projektów specjalizujących się w dzia
łaniach pilotażowych i nowych metodach. Władze także 
powinny wykazywać większą elastyczność w dziedzinie 
przepisów, a program Leader+ powinien być w więk
szym stopniu uważany za narzędzie finansowania ryzyka.  
W związku z tym należy stworzyć metody pozwalające na 
pomiar wyników innowacji.

Innowacja ma znaczenie zasadnicze
Nowe idee lub metody działania można odkryć przez przy
padek lub mogą być one częścią procesu rozwoju. Nowe in
nowacje rodzą się z ciekawości, kreatywności i współpracy. 
Jeśli partnerzy w projekcie nie mają jasnego wyobrażenia  
o celach projektu, ich osiągnięcie stanie się raczej niemożli
we. Dzieje się tak także w przypadku, gdy kierownicy projek
tu nie mają wystarczających zasobów przypisanych do swe
go projektu, zwłaszcza pod względem godzin pracy i czasu, 
gdyż wówczas kreatywność jest nieomal niemożliwa.

Jednakże nikt nie jest sam w radzeniu sobie z proble
mem innowacji. Pomoc oferują często inni kierownicy 
projektu, inne LGD, członkowie rad LGD, władze itp., któ
rzy jako partnerzy mogą zaoferować oraz tworzyć wiedzę  
i innowację w sposób systematyczny. To oni zdobyli kom
petencję i doświadczenie podczas pracy w różnych projek
tach i mogą przyczynić się do procesu innowacji.

Konkludując, innowacja jest niezbędna, gdyż w przy
szłości niezbędne będą nowe metody, produkty i usługi. 
Innowacja stała się nie tylko ważnym tematem w kontek
ście rynku i przedsiębiorstwa, ale także w kontekście wzro
stu i rozwoju regionalnego. Program Leader to doskonałe 
narzędzie wypróbowania czegoś nowego. Powinien być 
postrzegany jako narzędzie do ulepszania innowacji i two
rzenia lepszej przyszłości. Innowacja jest ważna dla wszyst
kich i należy poświęcać jej coraz więcej uwagi. Podejmując 
ryzyko wypróbowania czegoś nowego, zmieniania prze
pisów hamujących innowację i podejmując współpracę  
w celu zwiększenia innowacji, ryzykujemy w programie Le
ader tylko tyle, że się uda!
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Wprowadzenie
LGD Moli.G.A.L. składa się z czterech organizacji publicz
nych i trzech prywatnych i działa w regionie Molise na 
południu Włoch, gdzie współpracuje z wieloma organiza
cjami regionu, także administracyjnymi, gospodarczymi  
i kulturalnymi.

W regionie dominuje rolnictwo i branża usługowa, zaś 
produkcja, handel i rzemiosło mają mniejsze znaczenie. 
Turystyka odgrywa większą rolę wyłącznie na wybrzeżu  
i terenach górskich.

Starzejąca się populacja ma niskie dochody, jest nie
co odizolowana i wykazuje niskie wydatki na kulturę, 
sport i rozrywkę w przeliczeniu na jedną osobę. Sytua
cję pogarsza kiepska infrastruktura związana z usługami 
i szlakami komunikacyjnymi, a dodatkowe utrudnienie 
stanowi górzysty teren. Ta kombinacja czynników do
prowadziła do spadku jakości życia na dużych obsza
rach tego terytorium.

Innowacja w planie lokalnym
Mając na uwadze uwarunkowania lokalne, LGD Moli.G.A.L. 
poświęciła całe przedsięwzięcie „Poprawa jakości życia i 
potencjału organizacyjnego społeczności lokalnych” swo
jemu lokalnemu planowi rozwoju. Ogólne cele tego przed
sięwzięcia można określić następująco:
• poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich 

i zmniejszenie izolacji,
• rozwój i poprawa możliwości zatrudnienia, w tym  

w specyficznych obszarach zawodowych, dla młodych 
ludzi i kobiet,

• poprawa jakości środowiska postrzeganego przez 
mieszkańców.
Pierwszy z powyższych punktów został dodatkowo po

dzielony na działania obejmujące: usługi medyczne (w tym 
badania i usługi diagnostyczne na terytorium), pomoc spo
łeczna i usługi, usługi transportowe, usługi edukacyjne oraz 
aktywacja usług informacyjnych i telematycznych.

WŁOCHY

Autobus zdrowia: zaspokojenie potrzeb 
regionu w sferze opieki zdrowotnej
Projekt ten dociera do samego serca społeczności wiejskich, by utrzymać zdrowotną jakość życia

David Mastrecchia, INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria)

Informowanie o znaczeniu 
profilaktycznej opieki 
zdrowotnej
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Akcja jest godna uwagi ze względu na specyficzny cha
rakter, oryginalność oraz wrażliwość na autentyczne prob
lemy terenów wiejskich, gdyż jest to coś wymagającego 
większego zaangażowania ze strony wszystkich biorących 
udział w rozwoju terenów wiejskich, nie tylko obecnie, lecz 
także w przypadku przyszłych programów Leader.

W szczególności rozpatrywany projekt jest pierwszą 
taką interwencją i wiąże się ze świadczeniem nowych 
usług medycznych, badaniami i diagnostyką na terytorium 
objętym działaniami LGD.

Informacje o projekcie
Projekt MoliseSalute (MoliseZdrowie) „MOLISAL” jest 
wynikiem współpracy między: Università Cattolica del 
Sacro Cuore (Katolicki Uniwersytet Świętego Serca), Cen
trum Badawczym Campobasso, Instytutem Neurome
dycznym IRCCS Pozzilli a Lokalną Grupą Działania Moli.
G.A.L. Opiera się on na założeniu, że poważnym schorze
niom, takim jak choroby układu sercowonaczyniowego, 
można zapobiec, zmieniając złe praktyki związane ze 
stylem życia lub podtrzymując dobre, a zatem ma po
tencjalnie olbrzymią wartość dla społeczności. Udoku
mentowane badania wykazują, że tradycyjny śródziem
nomorski styl życia, spotykany także w regionie Molise, 
jest skuteczny w zapobieganiu wielu z tych poważnych 
schorzeń. Projekt może więc nie tylko zwalczać choroby, 
ale też poprawić jakość życia w szerszym sensie.

Równie ważne jak w przypadku aspektów patologicz
nych jest zajęcie się problemami, przed jakimi stają pacjen
ci i ich rodziny, kiedy trzeba przeprowadzać badania ciągłe 
w znacznej odległości od miejsca zamieszkania: jednym ze 
sposobów rozwiązania tego problemu jest telemedycyna.

Mając na uwadze te zagadnienia, projekt podzielono 
na dwie części:
• style życia, schorzenia układu krążenia i nowotwory: 

analiza, zapobieganie i porozumienie ze społeczeń
stwem;

• ocena technik telemedycyny stosowanych na danym 
terytorium.

Cele projektu
Projekt ma kilka celów:
• odkryć i ocenić główne nawyki związane ze stylem życia, 

które mogą mieć wpływ na zagrożenie wystąpienia scho
rzeń układu krążenia i nowotworów złośliwych u przed
stawicieli populacji Molise objętej działaniami LGD,

• odkryć zakres wiedzy mieszkańców na temat zapobie
gania chorobom,

• ocenić indywidualne zagrożenia chorobami,
• wypróbować i utrzymać typową tradycyjną dietę.

Pierwsza część projektu rozpoczęła się w czerwcu 2005 r.  
i była realizowana z wykorzystaniem autobusu zdrowia. 
Brał w niej udział zespół około 10 lekarzy, koordynowany 
przez profesora Giovanni de Gaetano z Università del Sac
ro Cuore w Campobasso, który pracuje nad badaniami kli
nicznymi populacji wiejskiej w regionie Molise.

Serię ośmiu spotkań zwanych Giornata della Salute (Dni 
Zdrowia) zorganizowano tak, by miały miejsce w możliwie 
największej liczbie gmin objętych programem badaw
czym. Wyboru dokonano w porozumieniu z burmistrzami, 
uwzględniając specyficzne cechy demograficzne danego 
obszaru oraz możliwość wykorzystania danej gminy jako 
punktu odniesienia dla innych, sąsiednich gmin.

Przeprowadzenie tych działań było możliwe dzięki ak
tywnej współpracy administracji prowincji Isernia, służb 
administracyjnych gmin oraz lekarzy rodzinnych. Dostęp
ne były odpowiednie miejsca do przeprowadzania badań 
diagnostycznych oraz środki transportu, dzięki którym 

Piękny krajobraz to lepsza jakość życia
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mieszkańcy sąsiednich społeczności mogli dotrzeć do 
ośrodków zdrowia.

Dni Zdrowia poprzedzała intensywna kampania komu
nikacyjna i informacyjna dotycząca działań związanych  
z projektem, prowadzona w miejscowej prasie, jak również 
na plakatach w gminach.

Uzyskanie wyników
Podczas Dni Zdrowia mieszkańcy otrzymali szczegółowe 
ulotki i inne materiały informacyjne dotyczące zapobiega
nia poważnym schorzeniom i poprawy stylu życia. Jednak
że najważniejszym elementem projektu był fakt, że mieli 
oni bezpośredni kontakt z prowadzącymi badania i z le
karzami z laboratoriów Università del Sacro Cuore. Aspekt 
ten stanowił o wysokiej jakości projektu i niewątpliwie 
zmniejszał przepaść, która często istnieje między pacjen
tami a lekarzami.

Uczestniczący w projekcie mieli także okazję zbadać 
bezpłatnie niektóre swoje parametry biometryczne i kli
niczne (wagę, wzrost, obwód w talii, ciśnienie krwi, poziom 
cukru i cholesterolu). Badaniom towarzyszyła krótka ankie
ta na temat ich obecnego stanu zdrowia i stylu życia.

Po zakończeniu badania każdy uczestnik otrzymywał, 
poza wynikami innych badań, mapę zagrożeń dla układu 
krążenia (Carta del rischio cardiovascolare), która wskazy
wała przyszłe zagrożenia wystąpienia u nich takich scho
rzeń. W ten sposób pacjenci wraz ze swymi lekarzami  
i z pomocą Carta del rischio będą mogli omówić najlepsze 
strategie dotyczące profilaktyki.

Projekt, przeprowadzany pod kierunkiem LGD, zakoń
czyły ósme Giornata della Salute w dniu 9 października 
2005 r., po przeprowadzeniu łącznie 700 badań biome
trycznych i klinicznych na populacji wiejskiej, co było za
razem początkiem naukowej części projektu (jest to inna 
faza tego samego projektu).

Wyniki innowacyjnej opieki zdrowotnej
Bliskie związki między promowaniem zapobiegawczej 
opieki zdrowotnej a badaniami naukowymi wykazują za
równo innowacyjny charakter, jak i przydatność projektu.

Dane zebrane przez komputerowy system utworzony 
specjalnie do celów projektu były natychmiast analizowa
ne, dając obraz rzeczywistego stanu zdrowia mieszkańców 
badanego terytorium Molise. Zebrane informacje o istnie
jących schorzeniach, rodzaju diety i stylu życia są podsta
wowymi czynnikami dla określenia ryzyka zachorowania  
i najlepszych metod profilaktycznych.

Wyniki zostały udostępnione władzom działającym na 
tym terenie, aby mogły one określić inicjatywy i działania 
niezbędne do zmniejszenia czynników ryzyka i rozwiąza
nia problemów zdrowotnych uwidocznionych w poszcze
gólnych gminach.

W ogólnym zarysie inicjatywa ta wzbudziła duże za
interesowanie miejscowej ludności, która stała się celem 
szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej, zmierzającej 
do zwiększenia świadomości na temat różnych zagadnień 
zdrowotnych. Do sukcesu tej inicjatywy przyczynił się także 
entuzjazm i profesjonalizm miejscowych lekarzy biorących 
w niej udział. Jest to także dowód na to, że inicjatywa Lea
der+ działa na obszarach, które często są zaniedbywane, 
a które generują ważne i pozytywne skutki, zarówno dla 
postrzegania przez mieszkańców wsi przydatności polityk 
rozwoju, jak i kierowania działań adresowanych do takich 
peryferyjnych obszarów.

Autobus zdrowia

Państwo członkowskie: Włochy
Region: Molise
Nazwa LGD: Moli.G.A.L.

Liczba mieszkańców: 48 695
Powierzchnia: 1321 km²
Całkowity koszt projektu: 222 222 euro
UE: 66 666 euro
Inne fundusze publiczne: 66 666 euro
Fundusze prywatne: 88 890 euro
Czas trwania projektu: 2000–2006

Kontakt: Nicola di Niro
Adres: Via Zurlo 5, 86100 Campobasso
Telefon, faks: (39 0874) 69 94 61
E-mail: moligal2@tin.it
Internet: www.moligal.it

Zdjęcia: włoska Jednostka Sieci Krajowej
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Wprowadzenie
W RoodtSyr, w gminie Betzdorf, znajdującej się w regio
nie Leader+ Lëtzebuerger Musel, powstaje nowa centralna 
szkoła podstawowa. Władze gminne przekazały odpowie
dzialność za zbudowanie nowego kompleksu szkolne
go komisji na rzecz przyszłej szkoły. W związku z tym, że 
Betzdorf należy do zrzeszenia klimatycznego Klimabünd
nis1, było oczywiste, że nowa szkoła będzie musiała speł
nić aktualne budowlane kryteria ekologiczne, więc nowy 
szkolny plac zabaw nie mógł być zbudowany z betonu.

Aby uwzględnić opinie osób zaangażowanych w budo
wę nowej szkoły, stworzono grupę roboczą „Szkolny plac 
zabaw”. Grupa ta, która składała się z: członków komisji 
na rzecz przyszłej szkoły, stowarzyszenia rodziców, grona 
nauczycielskiego, grona nauczycielskiego zajmującego się 
nauczaniem specjalnym, strażnika leśnego oraz ogrodni
ka gminnego, spotkała się po raz pierwszy w październiku 
2003 r. Opierając się na założeniu, że nie wszystkie dzieci 
mają te same potrzeby rekreacyjne, grupa podzieliła szkol
ny plac zabaw na cztery różne strefy aktywności: miejsce 
do gier z piłką, miejsce, gdzie dzieci mogły zrelaksować się 
w ciszy i spokoju, strefę rozwijania umiejętności twórczych 
oraz teren naturalny, na którym mogłyby znaleźć się drze
wa i różnorodna roślinność. Ostatni punkt jest bardzo waż

1 Klimabündnis (http://www.klimabuendnis.org/start.htm) to stowa
rzyszenie promujące odnawialne źródła energii, racjonalne wykorzy
stanie energii, czysty transport itp.

ny, gdyż na ten czynnik dzieci nieposiadające placu zabaw 
często narzekają.

Definicja koncepcji
Karta ottawska (WHO 1986) głosi, że ogólne zdrowie  
i dobrobyt ludzi tworzy się w ich środowisku oraz poprzez 
przeszłe doświadczenia w miejscach, gdzie żyją, pracują, 
uczą się i bawią. Szkolny plan zabaw, ze wszystkimi inter
akcjami społecznymi, ma trwały wpływ na życie dzieci. 
Dlatego też grupa robocza „Szkolny plac zabaw” chciała 
uwzględnić aspekty zdrowotne, w szczególności podnieść 
świadomość zagrożenia narkotykami.

Dlatego też koncepcja nowego placu zabaw dla dzieci 
przedstawiona władzom miejskim i architektowi była na
stępująca:
• plac zabaw nie powinien być prostokątnym betono

wym placem,
• nie powinien być wypełniony kosztownymi huśtawka

mi i zjeżdżalniami,
• z placu zabaw będą mogły korzystać zarówno dzieci  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak i dzieci ze 
szkoły podstawowej,

• różne obszary dla różnych potrzeb dzieci,
• plac zabaw ma być zorganizowany pod hasłem świado

mości zagrożeń związanych z narkotykami,
• dzieci powinny brać udział w jego planowaniu i realiza

cji,

LUKSEMBURG

Nauka przez zabawę: przygotowanie 
do życia w prawdziwym świecie na 
szkolnym placu zabaw
Tworzenie szkolnego planu zabaw uwzględnia kwestie ekologiczne, dzięki czemu powstaje 
„klasa” pozwalająca na zdobywanie dorosłych umiejętności

Projektowanie placu zabaw… …i ostatni sprawdzian wszystkich niezbędnych elementów
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• należy spełnić wszystkie wymogi dotyczące bezpie
czeństwa,

• podczas przerw szkolnych należy zminimalizować wan
dalizm i agresję.

Znaczenie placu zabaw dla rozwijania 
charakteru
W szkołach poświęca się coraz więcej uwagi zagrożeniom 
związanym z paleniem tytoniu, alkoholem czy narkoty
kami oraz zrozumieniu, że dzieci o niskiej samoocenie  
i niskich umiejętnościach społecznych łatwo ulegają nacis
kom lub po prostu wpływom grupy rówieśniczej, wskutek 
czego popadają w nałogi. W tej sferze osoby zajmujące się 
edukacją mogą odegrać ważną rolę, pomagając dzieciom 
w wykształceniu odpowiednich umiejętności społecznych 
w celu budowania poczucia pewności siebie. Można to 
uzyskać dzięki stworzeniu odpowiedniego miejsca, takie
go jak plac zabaw, gdzie dzieci mogą swobodnie i spon
tanicznie się bawić, w bezpiecznym środowisku, zgodnie  
z własnymi zasadami.

Dzieci muszą nauczyć się radzić sobie z emocjami, a ba
wiąc się, mogą wyrażać emocje zarówno negatywne, jak  
i pozytywne. Relaksacja jest kluczowym elementem szkol
nego placu zabaw. Większość dzieci znajduje przyjemność 
w ćwiczeniach i uprawianiu sportu, a jest to dobry sposób 
na pozbycie się nadmiaru energii. Badania wykazują tak
że, że ćwiczenia fizyczne poprawiają poziom koncentracji  
i wydłużają okres skupienia uwagi podczas lekcji.

Z tego też powodu, aby zagwarantować zaspokojenie 
różnych potrzeb dzieci, proponowany nowy plac zabaw 
podzielono na cztery strefy: (zabawa, relaks, twórczość 
oraz strefa przyrodnicza), które umożliwiają dzieciom 
kształcić ciało, umysł i ducha poprzez zabawę i interakcję 
z rówieśnikami.

Uczestnictwo dzieci w realizacji projektu
Władze miejskie zwykle współpracują z architektami  
w celu zaprojektowania i zbudowania szkolnego placu za
baw spełniającego potrzeby dzieci zgodnie z najnowszymi 
wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa. Oznacza to, że 
dzieciom przekazuje się plac zabaw, z którego mogą od 
razu zacząć korzystać. Wskutek tego dzieci otrzymują go
towy produkt, nie będąc zaangażowane ani w jego projek
towanie, ani realizację. Innowacyjnym aspektem tego pro
jektu było uznanie, od samego początku, że opinie dzieci  
i ich zaangażowanie są ważne.

Takie zaangażowanie dzieci jest ważne z kilku powo
dów. Pozwala im na myślenie w sposób krytyczny i nie
zależny, poza tym spojrzenie dziecka jest dość odmien
ne (bardziej swobodne i spontaniczne) niż dorosłego, co 
oznacza, że dzieci mogą 
dostarczyć nowych po
mysłów, postrzegając 
problemy w inny spo
sób. Angażowanie dzieci  
w dyskusję i proszenie ich 
o opinię oznacza także, że 
traktuje się je poważnie.

Warsztaty  
z uczestnictwem dzieci
Po osiągnięciu pierwsze
go konsensusu władze 
miejskie Betzdorfu, archi

tekt i grupa robocza „Szkolny plac zabaw” podjęły decyzję 
o zorganizowaniu warsztatów z dziećmi.

Podczas pierwszej fazy nauczyciele z RoodtSyr praco
wali z dziećmi, udając się na obecny plac zabaw i zadając 
uczniom dwa pytania:
• Co ci się podoba w szkolnym placu zabaw?
• Co ci się nie podoba w szkolnym placu zabaw?

Wyniki ankiety zostały wywieszone na szkolnej tabli
cy, gdzie każdy mógł się z nimi zapoznać, i stały się pod
stawą do dyskusji podczas warsztatów. Organizowano je  
w sobotnie poranki w maju, czerwcu i lipcu 2004 r., a w 
każdym z nich uczestniczyło około 50 dzieci. Na zakończe
nie pierwszych warsztatów dzieci brały udział w podróży 
w wyobraźni, podczas której wyobrażały sobie ulubione 
miejsce na szkolnym placu zabaw, a potem rysowały je na 
samym placu.

Podczas innych warsztatów poproszono dzieci o zbu
dowanie idealnego placu zabaw w postaci czterech trój
wymiarowych modeli. Wyniki tych warsztatów wykazały, 
że dzieci doskonale wiedzą, jak powinien wyglądać ich 
plac zabaw. Dzięki zaangażowaniu w projekt dzieci mogą 
identyfikować się ze swoim przyszłym szkolnym placem 
zabaw, więc wzrasta prawdopodobieństwo, że będą go 
szanować, kiedy zostanie ukończony w 2007 r.

Szkolny plac zabaw

Państwo członkowskie: Luksemburg
Region: Moselle
Nazwa LGD: Lëtzebuerger Musel

Liczba mieszkańców: 32 569
Powierzchnia: 261 km²
Całkowity koszt projektu: 17 817 euro
UE: 1782 euro
Inne fundusze publiczne: 7127 euro
Fundusze prywatne: 8908 euro
Czas trwania projektu: 2004–2006

Kontakt: Pascale KrombachArend
Adres: 23, route de Trèves BP 57
L6701 Grevenmacher
Telefon: (352) 75 01 39
Faks: (352) 75 88 82
E-mail: info@muselleader.lu
Internet: www.schoulhaff.lu, www.leader.lu

Zdjęcia: luksemburska Jednostka Sieci Krajowej
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GRECJA

Frixa: integracja wysokiej jakości 
produktów lokalnych
Region górski tworzy długofalowy plan oparty na lokalnych synergiach, 
by przeciwdziałać recesji gospodarczej

Wprowadzenie
Frixa to typowa górska wioska w gminie Skillountos,  
w okręgu Ilia (północnozachodni Peloponez). Większość 
z około 500 mieszkańców wioski zajmuje się rolnictwem, 
a uprawia się tu głównie oliwki. Jednakże dochody z go
spodarstw rolnych spadają z roku na rok, wskutek czego 
obserwuje się stały odpływ mieszkańców, wyjeżdżających 
w poszukiwaniu innej pracy.

Region ten ma jednak wiele mocnych punktów dzięki bo
gactwom kulturalnym i przyrodniczym. Bliskość (26 km) sta
rożytnej Olimpii, miejsca, gdzie w starożytności odbywały się 
igrzyska olimpijskie, zapewnia dostęp do ważnych stanowisk 
archeologicznych i zabytków. Rzeka Alfos, która przepływa 
przez ten region, umożliwia ciekawe spędzanie wolnego cza
su, np. spływ kajakiem czy pontonem, kemping.

W ramach inicjatywy Leader II, a następnie Leader+, zrea
lizowano kilka projektów, które wykorzystują miejscowe za
soby naturalne i kulturalne. Zapewniły one poprawę jakości 
życia w regionie i umożliwiły powrót części lokalnej popula
cji. W ramach inicjatywy Leader+ skoncentro
wano się na rozwijaniu potencjału starożytnej 
Olimpii w ramach aktywizacji okolicznych ob
szarów górskich, a udało się to dzięki zmobili
zowaniu jednego z najważniejszych zasobów: 
endogennego zasobu ludzkiego.

Zarówno gmina, jak i LGD Olympia Deve
lopment SA, wykazywały aktywność, próbu
jąc zaangażować miejscową ludność, która 
przeprowadziła się do miast, poprzez pro
pozycje, które stworzyły nowe miejsca pracy  
i zapewniły dodatkowe dochody.

Łączenie powiązanych ze sobą 
projektów
W ramach projektu Leader II zrealizowano w 
regionie wiele inwestycji, które już dały po
czątek procesowi regeneracji, a trzy projekty 
otrzymały dalsze finansowanie w celu konty
nuowania procesu.

Jednym z takich projektów był obóz dla 
dzieci „Olimpia”1, który kontynuowano w ra
mach inicjatywy Leader+ w celu zwiększenia 
jego potencjału i zakresu działań, co miało 
prowadzić do uwzględnienia zarówno pro
pozycji edukacyjnych, jak i rekreacyjnych.

Dalsze dwa projekty opierają się na sfinansowanym 
przez inicjatywę Leader II zakładzie produkcji olejków aro
matycznych (eterycznych). Pozwala on na destylowanie 
olejków eterycznych z rosnących w okolicy roślin aroma

1 Projekt ten opisano już w rozdziale Leader+ w akcji, Leader+ 
Magazine, edycja 2.

tycznych, a mianowicie: oleju eterycznego z pomarańczy, 
wody różanej z pomarańczy, olejku eterycznego z cytryny, 
wody różanej z cytryny, olejku eterycznego z szałwii, wody 
różanej z szałwii, olejku eterycznego z rumianku oraz wody 
różanej z rumianku.

Miejscowe olejki aromatyczne są przetwarzane w nowoczesnym 
zakładzie

→

Jedna z serii naturalnych kremów dostępnych dla klientów



Integracja wysokiej jakości 
produktów lokalnych

Państwo członkowskie: Grecja
Region: Grecja Zachodnia
Nazwa LGD: Olympia Development SA
Liczba mieszkańców: 56 598
Powierzchnia: 1556 km2

Obóz dziecięcy
Całkowity koszt projektu: 436 615 euro
UE: 151 765 euro
Inne fundusze publiczne: 89 723 euro
Fundusze prywatne: 195 127 euro

Kosmetyki z olejków aromatycznych:
Całkowity koszt projektu: 265 470 euro
UE: 92 914 euro
Inne fundusze publiczne: 53 094 euro
Fundusze prywatne: 119 462 euro

Pakowanie roślin aromatycznych:
Całkowity koszt projektu: 72 334 euro
UE: 26 911 euro
Inne fundusze publiczne: 11 131 euro
Fundusze prywatne: 34 292 euro

Kontakt: Anastasia Gavou 
Adres: Krestena Skillountos, GR270 55
Telefon: +30 26250 24 990, 24 991
Faks: +30 26250 24991
E-mail: anol@otenet.gr
Internet: www.anol.gr

Zdjęcia: grecka Jednostka Sieci Krajowej

Laboratorium kosmetyczne, sfinansowane w ramach 
inicjatywy Leader+, wykorzystuje te olejki w charakterze 
surowca do produkcji wielu kosmetyków, więc zostało zało
żone blisko źródła surowców. Planuje się wprowadzenie na
stępujących produktów kosmetycznych: kremu z antyutle
niaczami, kremu „Kwiat nocy”, kremu „Chryssalis”, kremu der
matologicznego oraz pasty do zębów pielęgnującej dziąsła. 
Produkty te będą sprzedawane w sieci aptek w całej Grecji.

Zbieranie, selekcja i pakowanie aromatycznych roślin 
to kolejne działania związane z roślinami zawierającymi 
olejki eteryczne. Pracę tę wykonują lokalni mieszkańcy 
i jest ona dla nich źródłem dodatkowego dochodu. Poza 
przygotowaniem surowca dla zakładu produkcji olejków 
eterycznych cała firma przetwarza i pakuje rocznie około: 
15 000 kg oregano, 10 000 kg herbaty, 2000 kg rumianku, 
4000 kg szałwii i 200 kg mięty pieprzowej. Produkty te są 
rozprowadzane na rynku krajowym i zagranicznym.

Nieprzerwany proces
Poza oczywistą synergią związaną z dwoma powyższymi dzia
łaniami jednostki produkcyjne pozwalają na prowadzenie 
zajęć edukacyjnych na temat ochrony środowiska dla dzieci  
z pobliskiego obozu dziecięcego „Olimpia”. Na przykład dzieci 
mogą odwiedzać poszczególne jednostki i obserwować cały 
proces produkcji, od zbioru aromatycznych roślin, ich selekcji 
i pakowania, do produkcji olejków i kosmetyków. W różnych 
jednostkach produkcyjnych są małe salki wystawowe, gdzie 
można obejrzeć produkty, jak również pomieszczenia, gdzie 
odbywają się seminaria i prezentacje.

Wszystkie te działania stworzyły synergię i perspekty
wy zwiększenia sprzedaży miejscowych produktów. Na 
przykład mała tłocznia oliwy, która już istniała, teraz – bez 
żadnego wparcia finansowego ze strony inicjatywy Lea
der+ zaczęła butelkować miejscową oliwę. Wśród innych 
sprzedawanych miejscowych produktów można wymienić 
miód, lokalne wypieki i słodycze.

Innowacyjny impuls dla regionalnej gospodarki
Dzięki tym stosunkowo niewielkim inwestycjom, z za
pewnieniem finansowania w ramach inicjatywy Leader II  
i Leader+, wprowadzono zrównoważone wykorzystanie 
zasobów lokalnych regionu: naturalnych i ludzkich. Po
zwoliło to odwrócić spadkowy trend gospodarki w regio
nie dzięki działaniom o charakterze lokalnego ekonomicz
nego efektu mnożnikowego.

Wszystkie firmy biorące udział w projektach przestrze
gają „lokalnego paktu jakości”, który stanowi część miej
scowego programu rozwoju. Powstał on w celu utworze
nia sieci przedsiębiorstw i promowania produktów wyso
kiej jakości, jak również świadczenia wysokiej jakości usług 
turystycznych. Ważna jest uzyskana przez region wartość 
dodana. Jak dotąd utworzono 33 placówki sezonowe i 2 sta
łe. Osiągnięto to w dużym stopniu dzięki integracji piono
wej tych projektów z miejscową gospodarką.

Równocześnie inwestycje przeprowadzane w ramach 
inicjatyw Leader II i Leader+ wykazują takie aspekty inno
wacyjne, jak: oryginalny sposób wykorzystania miejsco
wych produktów, wzrost jakości produktów tradycyjnych 
i wytwarzanie nowych, rozwój turystyki alternatywnej 
związanej z zasobami naturalnymi i środowiskowymi.

Jednakże główna cecha innowacyjna wiąże się ze zorgani
zowaną współpracą i stworzeniem sieci oraz wynikłymi z nich 
możliwościami, które powstały dla dalszego rozwoju turysty
ki oraz wytwarzania pełniejszego wachlarza produktów.
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NIDERLANDY

Wymiana wiejska w Noord- 
-Beveland
Odmienny sposób mobilizacji lokalnych zasobów i skupienia się na strategii zwiększania 
wartości miejscowych produktów – co dotyczy również samego regionu!

Wprowadzenie
Dla osób mieszkających na obszarach wiejskich zrozumie
nie zmian zachodzących na wsi i radzenie sobie z nimi jest 
ważne, zwłaszcza w świetle niektórych wydarzeń, takich 
jak holenderski kryzys związany z pryszczycą w 2001 r.

Wymiana wiejska to metoda, która w takich przypad
kach pomaga w zbudowaniu struktury lub punktów od
niesienia. Dzieje się to dzięki określeniu, jak ważne są dla 
regionu te problemy, oraz dzięki ułatwieniu dyskusji na ich 
temat. Wynikiem tego procesu jest seria praktycznych za
leceń, które można wykorzystać do pomocy w zarządzaniu 
i sterowaniu procesem zmiany.

Informacje o wymianie wiejskiej
Wymiana wiejska jest sprawdzoną metodą opracowaną 
przez ośrodki rozwoju wsi w Stanach Zjednoczonych 
(Glynwood Center) i Zjednoczonym Królestwie (CEI As
sociates). Opiera się ona na ekspertach, którzy, nie mając 
żadnej uprzednio zdobytej wiedzy ani kontaktu z obsza
rem, gdzie mają przebywać, dobrowolnie spędzają tam 
tydzień, by poznać specyficzne cechy i potencjał danego 
obszaru. Eksperci równocześnie badają dążenia ludzi i or
ganizacji z danego obszaru, korzystając z ankiet opraco
wanych przez mieszkające tam osoby.

Ekspertów wybiera się, łącząc przydatność ich wiedzy 
ze specyficznymi zagadnieniami zgłaszanymi przez gosz
czący ich obszar. Ponieważ zespół ekspertów przyjeżdża 
w dane miejsce, nie mając żadnych uprzednio przygoto

wanych pomysłów, członkowie zespołu często proponują 
zupełnie nowe podejście i zadają pytania, które w innej 
sytuacji by nie padły. Etapy w ramach wymiany wiejskiej 
przedstawiają się następująco:
• stworzenie lokalnego komitetu działania,
• zaprojektowanie ankiety dla danego obszaru po kon

sultacji ze wszystkimi uczestnikami na danym obsza
rze,

• przygotowanie „tygodnia wymiany”, podczas którego 
mediator wybierze członków zespołu,

• wymiana,
• stworzenie planów działania wynikających z zaleceń 

zespołu,
• ocena wyników.

→

Zwiedzanie okolicy na rowerze...

…i przerwa w wycieczce, by zapoznać się z lokalnym produktem
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Pierwsze doświadczenie holenderskie
Przez jeden tydzień września 2003 r. gmina NoordBeve
land (w prowincji Zelandia) gościła zespół wiejskiej wymia
ny, złożony z: dwóch Amerykanów, trzech ekspertów bry
tyjskich i trzech holenderskich, którzy nie znali się przed
tem. Celem było rozstrzygnięcie podstawowej kwestii 
przedstawionej przez goszczący lokalny komitet organi
zacyjny (LKO): Jak stymulować rozwój gospodarczy wyspy 
(poprawiając jakość życia w społecznościach wiejskich), 
zarazem wykorzystując i ulepszając istniejące zasoby natu
ralne: specyficzną przyrodę, krajobraz i scenerię?

Po intensywnym tygodniu zwiedzania, dyskusji, spot
kań i rozmów indywidualnych z wieloma przedstawiciela
mi władz NoordBeveland, z mieszkańcami i we własnym 
gronie zespół ekspertów mógł zaprezentować opinię na 
temat zadanego pytania. Opinię tę przedstawiono licznej 
delegacji społeczności wyspy, jak również gościom spoza 
tego obszaru. Znaleźli się tam między innymi przedstawi
ciele holenderskiego ministerstwa rolnictwa, zajmujący się 
rozwojem obszarów wiejskich.

W kontekście inicjatywy Leader+
Sieć Leader+ wspierała pilotaż tej metody w Niderlandach, 
z powodu zgodności z kryteriami inicjatywy Leader+ (in
nowacja i metoda pracy oddolnej). Program wymiany 
wiejskiej najwyraźniej doskonale się sprawdza, gdyż lud
ność na obszarze goszczącym rozwija inicjatywy i podej
muje odpowiedzialność za własne działania. Oznacza to, 
że wszelkie inicjatywy wynikłe z takiej wymiany zwykle 
cieszą się szerokim poparciem.

Wymiana wiejska także stymuluje lokalne przywódz
two i podsyca ducha wspólnoty na obszarze goszczącym. 
Na przykład organizacje, które zwykle nie kontaktują się ze 
sobą, współpracują intensywnie w trakcie procesu wymia
ny, co może doprowadzić do znaczącego, nowego podej
ścia do niezbadanych dotąd problemów i zagadnień. Na
leży także podkreślić, że nie jest to inicjatywa rządowa, ale 
projekt organizowany u podstaw.

Finansowania w ramach inicjatywy Leader+ użyto, by 
stymulować proces konsultacji wskazówek na temat two
rzenia lokalnego komitetu organizacyjnego, sposobu,  
w jaki należy angażować miejscową ludność, pomocy przy 
sformułowaniu pytania kluczowego oraz pomocy w znaj
dowaniu ekspertów zewnętrznych na tydzień wymiany.

Krajobraz i tożsamość jako miejscowe bogactwo
W NoordBeveland zaobserwowano duży entuzjazm dla 
tego projektu, czego dowodem była liczba osób chcących 
włączyć się w prace lokalnego komitetu organizacyjnego.

Jednym z głównych skutków procesu konsultacji było 
odkrycie, że choć mieszkańcy NoordBeveland naprawdę 
cenią krajobraz, malowniczość, ciszę i otwartą przestrzeń 
swojego regionu, nigdy nie uważali tych walorów za coś,  
z czego można być dumnym, ani za bogactwo, które moż
na wykorzystać. Dlatego też głównym wnioskiem z tygo
dnia wymiany była opinia, że region posiada ważne boga
ctwa, które można spopularyzować, ale wyłącznie w zrów
noważony sposób. Pojawiło się więc pytanie: Jakie lokalne 
aspekty można wykorzystać w celu promowania regionu, 
na czym skorzystałby ten obszar oraz różni uczestnicy, któ
rzy tam mieszkają i pracują?

Po tygodniu wymiany stworzono kilka grup działania, 
które miały pracować nad zaleceniami zespołu. Prace obej
mowały zbliżenie rolniczej tożsamości regionu i turystyki 

oraz zaprojektowanie materiałów reklamowych mających 
promować region. Innym efektem było umocnienie związ
ków ze znajdującym się w regionie parkiem narodowym 
i nowe możliwości dla sektora rolnego, na przykład nowe 
uprawy atrakcyjne dla turystów i gości.

Ostatecznie dzięki inicjatywie wymiany wiejskiej spo
łeczność NoordBeveland sformułowała pytanie, na które 
uzyskała kilka odpowiedzi. Niewykluczone, że najważniej
szym skutkiem inicjatywy było lepsze docenienie procesu 
współpracy w strategii rozwoju obszarów wiejskich.

Wymiana wiejska w Noord- 
-Beveland

Państwo członkowskie: Niderlandy
Region: Zelandia
Nazwa LGD: Noord en Midden Zeeland

Liczba mieszkańców: 99 993
Powierzchnia: 851 km²
Całkowity koszt projektu: 60 900 euro
UE: 6000 euro
Inne fundusze publiczne: 20 000 euro
Fundusze prywatne: 34 900 euro
Czas trwania projektu: 2002–2003

Kontakt: Aly Wisse
Adres: Sociëteit NoordBeveland
Marinuswerf, 12 ���� Kamperland
Niderlandy
Telefon: +31 33 432 6024
Faks: +31 33 494 0791
E-mail: Leadernetwerk@etcnl.nl

Zdjęcia: holenderska Jednostka Sieci Krajowej
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Ręczne wytwarzanie nart jest mocno zakorzenione w tradycji regionu

Jedno z licznych wydarzeń sportowych w regionie Haut Jura ❅
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Wprowadzenie
Region Haut Jura to obszar znajdujący się na średniej wy
sokości nad poziomem morza, składający się z gór i lasów,  
i szczycący się: dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną 
do uprawiania sportów zimowych, jednoznacznie identyfi
kowalnymi wyrobami rzemieślniczymi i tradycjami przemy
słowymi oraz bogactwem tradycyjnych umiejętności wy
wodzących się ze specyficznych obszarów geograficznych.

Wspomniane tradycyjne umiejętności można zaobser
wować w różnych miejscach, gdzie zwiedzający może zna
leźć: warsztaty rzemieślnicze, obiekty przemysłowe, muzea, 
a czasem miejsca dziedzictwa przyrodniczego z infrastruk
turą turystyczną. Trasa odkrywczej wycieczki wiedzie przez 
cztery gminy i dwa departamenty: ChauxNeuve, Chapelle 
des Bois (Doubs), Bois d’Amont oraz Prémanon (Jura).

Ponadto LGD Parc du Haut Jura1 zadecydowała o utwo
rzeniu tematycznej sieci lokalizacji, dostępnych publicznie, 
które promują nie tylko miejscowe specjalności, lecz także 
zaangażowanych w nie ludzi. Inicjatywę tę podjęto mając 
na uwadze: umieszczenie umiejętności w kontekście regio
nalnym (w granicach Parku), połączenie ich w sieć (zamiast 
skupienia inicjatywy wokół jednego tematu, organizacji lub 
gminy) oraz reakcję na potrzebę działań w całym regionie.

Innowacyjna wycieczka oparta na 
umiejętnościach
Organizowanie wycieczek związanych z miejscowymi 
umiejętnościami ma wiele aspektów:
• jednoczy rzemieślników, producentów przemysłowych 

i muzeum rzemiosła, aby pokazać zwiedzającym, jak 
dana umiejętność ewoluowała i może być realizowana,

• ułatwia organizowanie dla turystów precyzyjnie dopa
sowanych do ich potrzeb wycieczek i prezentacji,

• korzysta z wcześniejszych badań etnologicznych, które 
dzięki temu mogą zostać udostępnione szerszej pub
liczności.
Cel sieci wycieczkowej jest dość innowacyjny, gdyż two

rzy kulturowy, edukacyjny i turystyczny wymiar lokalizacji, 
które zostały stworzone do innych celów. Dzięki wycieczce 
historia, działalność gospodarcza i sport zostaną powią
zane ze sobą tym samym motywem (śnieg). Zwiedzający 
poznają charakter różnych działań, dzięki czemu łatwiej im 
zrozumieć ogólne treści projektu.

Zrozumienie, czego ludzie naprawdę chcą
W 2001 r. LGD przeprowadziła badanie socjologiczne, 
skupiające się na aspektach historycznych, w celu lepsze

1 Nazwa LGD wywodzi się od nazwy parku przyrodniczego Parc du 
Haut Jura.

go zrozumienia znaczenia śniegu dla regionu Haut Jura. 
Równocześnie miało miejsce badanie ankietowe wybra
nych uprzednio osób na temat tzw. lokalizacji odkryw
czych. Lokalizacje te zostały wybrane, gdyż wykazywały 
zainteresowanie otwarciem podwoi dla zwiedzających 
lub dlatego że już miały politykę promocji i rozwoju. Na 
podstawie ankiety wybrano kilka firm, które miały stać się 
częścią sieci Espaces et temps de la neige (Miejsca i okresy 
śniegu). Sieć jest przedsięwzięciem publicznoprywatnym, 
które obejmuje: muzeum ekologiczne, Centre National de 
Ski Nordique (Krajowe centrum narciarstwa norweskiego)  
i producenta nart.

W 2003 r. rozpoczęła się faza realizacji, a w 2004 r. zo
stała stworzona i otwarta dla zwiedzających sieć łącząca 
cztery lokalizacje. Ustalono schemat graficzny, zostały 
opracowane również materiały poglądowe i promocyjne 
stosowane w różnych lokalizacjach w ramach inicjaty
wy rozwoju turystyki. Przedsięwzięcie obejmowało także 
kampanię reklamową.

Idea w działaniu
Cel projektu ma charakter kulturowy, a jego adresatami są 
mieszkańcy parku przyrodniczego i turyści z innych regio
nów. W czasie zwiedzania tych miejsc można, korzystając 
z przewodnika łączącego informacje etnologiczne i histo
ryczne, poznać różne scenerie.

Pierwotna metoda zastosowana do koncepcji wyciecz
ki oznacza, że projekt stanowi prawdziwą alternatywę dla 
promowania i rozwoju miejscowych bogactw danego 
obszaru i tradycyjnych umiejętności. Obejmuje również 

Chwila odpoczynku od śniegu

→

❄
FRANCJA

Odkrywanie tradycyjnych 
umiejętności w regionie Haut Jura
Nowatorska wycieczka kładzie nacisk na konkretne umiejętności i sporty i daje lepszy obraz 
tego, co kryje się za kulisami
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wsparcie dla prac związanych z przeprojektowaniem tych 
miejsc i udostępnieniem ich zwiedzającym. Każda lokaliza
cja jest w istocie właścicielem projektu i jest odpowiedzial
na za zapewnienie dostępu zwiedzającym i zapewnienie 
informacji indywidualnym turystom i wycieczkom z prze
wodnikiem.

LGD koordynuje projekty i zapewnia ich wzajemną 
spójność. Zarządza ona: określaniem treści edukacyjnych, 
strategią promocji i marketingu, jak również tworzeniem 
narzędzi komunikacyjnych szczególnie związanych z sie
cią. Obsługuje także wnioski o dotacje pochodzące z po
szczególnych miejsc i podpisuje umowy z beneficjentami. 
Lokalizacje mogą także podpisywać oddzielne umowy  
z partnerami finansowymi.

Wykorzystanie wartości kulturowych dzięki 
Leader+
Program Leader+ umożliwił rozpatrzenie problemu toż
samości lokalnej dzięki eksperymentalnemu projektowi, 
opartemu na mobilności i uwzględniającemu różne poglą
dy regionalne. Na przykład, na poziomie lokalnym, projekt 
uwidacznia wyraźną tożsamość i jasny wizerunek, choć 
obejmuje tylko część regionu Jura Massif.

Zapewnia także wartość dodaną – dzięki tworzeniu 
nowej sieci, nadającej wartość kulturową miejscom, któ
re pierwotnie zostały stworzone do innych celów. Dla 
kontrastu włączenie różnych projektów powiązanych  
z tym samym tematem pomaga w generowaniu nowych 
pomysłów. Materiały promocyjne stosowane w różnych 
lokalizacjach są wymienne i mogą być używane w innych 
kontekstach, jak na przykład: muzeum ekologiczne Maison 
Michaud, tereny do uprawiania narciarstwa norweskiego  
i skoków narciarskich TuffesPrémanon, materiały wystawo
we firmy Vandel oraz wystawa i film o skokach narciarskich. 
Działania te pomagają także rozwijać inne partnerstwa.

Wsparcie programu Leader+ zapewnia wspomnianym 
lokalizacjom gwarantowany poziom finansowania przez 
kilka lat, co również zachęca do aktywnego angażowania 
się w projekt.

Metody stosowane w ramach tego projektu będą rów
nież wykorzystane przy innych tematach (zabawki, tocze
nie drewna itp.), w celu rozszerzenia i umocnienia sieci, przy 
czym bardziej specyficzne elementy procesu tworzenia 
sieci mogą być przenoszone do innych projektów. Właści
ciele projektów zdali sobie sprawę z tego, że różnorodność 
proponowanych dla wycieczek lokalizacji pomogła im  
w rozwinięciu ich dziedzin, a program Leader+ był źródłem 
innowacji stymulującym miejscowy rozwój gospodarczy.

Tradycyjne umiejętności  
w regionie Haut Jura

Państwo członkowskie: Francja
Region: FrancheComté
Nazwa LGD: GAL Parc du Haut Jura

Liczba mieszkańców: 2648
Powierzchnia: 1651 km²
Całkowity koszt projektu: 146 900 euro
UE: 64 735 euro
Inne fundusze publiczne: 82 165 euro
Czas trwania projektu: 07.2003 – 08.2005

Kontakt: Olivier Givre
Adres: Maison du HautJura 
F39310 Lajoux, Francja
Telefon: (33) 384 34 12 37
Faks: (33) 384 41 24 01
E-mail: o.givre@parchautjura.fr
Internet: www.parchautjura.fr

Zdjęcia: francuska Jednostka Sieci Krajowej

❆
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Thomas Kibler, kierownik projektu, i Luis Fidlschuster, austria-
cka Jednostka Sieci Krajowej

Wprowadzenie
Lato 2005 r. było naprawdę pamiętne dla Hausruck, jed
nego z regionów biorących udział w programie Leader+. 
Około 7400 osób obejrzało dziewięć przedstawień sztuki 
„Hunt” („Hunt oder der totale Februar”)1. Mimo początko
wych obaw wystawienie sztuki odniosło znaczący sukces. 
Jest to fakt godny uwagi, gdyż na początku założenia tej 
inicjatywy nie były bynajmniej obiecujące. W rzeczywi
stości jest to podsumowanie całego projektu teatralnego.  
W przedstawieniach brało udział 150 aktorów z regionu, któ
rzy wzięli udział w spektaklu o tzw. rozruchach lutowych  
w 1934 r. W austriackich mediach poświęcono dużo uwa
gi sztuce, której wystawienie zostało zamówione i sfinan
sowane przez inicjatywę Leader+. Franzobel, dramaturg  
o międzynarodowej sławie, który jest autorem sztuki, 
otrzymał Nagrodę im. Nestoya: bardzo prestiżową nagro
dę teatralną w Austrii.

Rys historyczny sztuki
Tematem tego projektu teatralnego były walki między 
organizacjami paramilitarnymi partii konserwatywnej 
(Heimwehr) a socjaldemokratami (Schutzbund) w lutym 
1934 r. W dniach 12 i 13 lutego 1934 r. konflikt zbrojny 
dotarł do górniczego regionu Hausruck, wskutek czego 
zginęło dziesięć osób po stronie Schutzbundu (z których 
sześć stracono bez sądu) i pięć po stronie federalnych sił 
zbrojnych, zginęło też dwóch cywili.

Projekt teatralny jest próbą ponownej oceny współ
czesnej historii regionu Hausruck. Rozdźwięki wśród 
mieszkańców, które tkwią korzeniami w tamtych czasach, 
da się odczuć nawet dziś, więc sztuka jest sposobnością, 
by stawić czoła przeszłości, o której dotąd nie mówiono. 
Powracanie do dramatycznych wydarzeń tamtych czasów 
oznacza jednak duże zagrożenie sporami i konfliktami, nie 
tylko w regionie Hausruck, lecz także w całej Austrii. Autor, 
Franzobel, pochodzi z regionu Hausruck, a zlecenie napi
sania sztuki „Hunt” otrzymał od grupy inicjatywy Leader+.  
W przypadku wyboru sceny Akademia Sztuk Pięknych  
z Linzu, Górna Austria, miała za zadanie zorganizować 
spektakl ta terenie zabudowań kruszarki węgla w Kohl

1 W kontekście tytułu sztuki „Hunt” odnosi się zarówno do faktu, że 
w czasie wojny domowej „polowano” na górników, jak i do wózka, 
którym wywożono węgiel z kopalni.

grube koło Wolfsegg. Fakt, że możliwa była nietypowa (dla 
regionów wiejskich) analiza niezwykle delikatnego prob
lemu, która stała się sukcesem, a nie miejscowym skanda
lem, był istotnym czynnikiem.

„Hunt” i frankenburska gra w kości
Koncepcja projektu teatralnego pojawiła się w grupie robo
czej LGD Hausruck, zajmującej się kulturą, w 2002 r. Pomysł 
zakładał stworzenie czegoś, co będzie można wystawiać 
przez kilka lat, kiedy nie będzie akurat wystawiane przedsta
wienie „Frankenburska gra w kości” („Frankenburger Wür
felspiel”). Sztuka wymaga zatrudnienia około 400 aktorów 
amatorów i opowiada o powstaniu mieszczan i chłopów  
w XVII w. w regionie Hausruck. Jest wystawiana co dwa lata  
i jest doskonale znana poza granicami regionu.

Twórcy „Hunt” od początku stawiali sobie ambitne cele. 
W regionie Hausruck działa szereg amatorskich towarzystw 
i związków teatralnych. Dzięki współpracy z profesjonal
nymi aktorami, wśród których znaleźli się: Karl Markovics 
(„Stockinger”, „Kommissar Rex”) i Stefanie Dvorak (Teatr 
Miejski w Wiedniu), doświadczonemu reżyserowi Georgo
wi Schmiedleitnerowi oraz Akademii Sztuk Pięknych w Lin
zu, aktorzy amatorzy mogli rozwijać swoje umiejętności  
i kwalifikacje, a projekt miał stać się forum dla ambitnych 
aktorów z tego regionu. Imponująca scenografia stanowiła 
dla aktorów wielkie wyzwanie, zatem dzięki pracy z profe
sjonalistami (autor, reżyser, aktorzy) aktorzy amatorzy mo
gli nabrać pewności i doświadczenia, dzięki którym spełnili 
wymogi tej produkcji.

Sztuka miała także podkreślać społeczne i ekonomicz
ne znaczenie wydobycia węgla dla regionu. Jednakże wy
bór niepopularnego tematu, który nadal byłby związany  
z regionem Hausruck, był świadomy. Zajęcie się tym tema
tem miało także przerwać milczenie wokół walk i egzeku
cji, które miały miejsce w lutym 1934 r., dzięki literackiemu 
nowemu spojrzeniu na przeszłość. Ponadto tak duży pro
jekt jak „Hunt” miał także posłużyć za zalążek powstawania 
sieci licznych lokalnych towarzystw teatralnych z myślą  
o dalszych projektach teatralnych wychodzących poza 
ramy regionu.

Nowoczesny teatr publiczny
„Hunt” to połączenie sztuki historycznej i burleski, nowo
czesny i krytyczny teatr publiczny. Dzięki licznym rozmowom 

AUSTRIA

Odtwarzanie przeszłości regionu
Austriacki region Hausruck organizuje spektakle historyczne i odkrywa dramatyczny sposób 
rozstrzygania kontrowersji z przeszłości

→
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ze świadkami tych wydarzeń autor, Franzobel, stworzył 
sztukę o prawie zapomnianych, tragicznych wydarzeniach 
z historii regionu: stłumieniu powstania robotniczego, któ
re wybuchło 12 lutego 1934 r., w górniczym regionie Haus
ruck, i straceniu sześciu członków paramilitarnej organiza
cji socjaldemokratycznej Schutzbund. Skupia się ona na 
osobistych losach regionalnego przywódcy Schutzbundu 
Fagetha i jego partnerki. Dalsze 40 ról mówionych obsa
dzono aktorami amatorami z regionu, a łącznie 150 osób  
z regionu Hausruck wystąpiło w chórach, grupach muzycz
nych i w charakterze statystów.

Scenerią dla tej kosztownej produkcji miały być pier
wotnie zabudowania kruszarki węgla w górniczym re
gionie Hausruck, w Wolfsegg. Kruszarka węgla to jeden  
z najbardziej monumentalnych i fascynujących zabytków 
przemysłowych regionu Hausruck. Znajduje się blisko 
miejsc, w których rozegrały się wydarzenia tamtych lat,  
w Holzleithen, gdzie mieszkali robotnicy, i stanowi dosko
nałą scenografię dla około 100 aktorów amatorów.

Wystawienie sztuki dzięki finansowaniu  
w ramach programu Leader+
Dotacje uzyskane w ramach programu Leader+ zostały 
wykorzystane do sfinansowania następujących etapów 
projektu:
• napisanie sztuki,
• reżyseria,
• honoraria dla profesjonalnych aktorów,
• inżynieria światła i dźwięku,
• reklama i PR,
• scenografia,
• wynajem obiektu (kruszarka węgla),
• dokumentowanie wywiadów ze świadkami wydarzeń,
• kostiumy i charakterystyka,
• widownia.

Aspekty innowacyjne
Szereg aspektów tego projektu może zostać uznanych za 
innowacyjne:
• wybór kontrowersyjnego tematu politycznego zamiast 

bardziej tradycyjnego „folkloru”,
• wybór lokalizacji: przedstawienie na wolnym powietrzu 

w górniczym regionie, co przyczyniło się do lepszego 
zrozumienia tego trudnego okresu historycznego i sta
nowiło ważny przyczynek do poznania dziedzictwa 
kulturowego regionu,

• zakres współpracy między aktorami profesjonalnymi  
i amatorami,

• współpraca kilku różnych grup teatralnych przy realiza
cji tak dużego projektu i stworzenie bazy dla dalszych 
takich przedsięwzięć oraz poprawa jakości teatru re
gionalnego,

• LDG zamówiła sztukę u znanego dramatopisarza, który 
oparł ją na rozmowach ze świadkami wydarzeń.

Refleksje na temat sukcesu
Początkowo zaplanowano siedem przedstawień dla około 
4000 widzów. Z powodu dużego zainteresowania zorgani
zowano dwa dodatkowe przedstawienia, a bilety zostały 
wyprzedane w ciągu kilku godzin. Dziewięć przedstawień 
obejrzało łącznie 7400 widzów, a dalszych 1600 zamówień 
na bilety zostało odrzuconych. Reakcja mediów również 
była bardzo korzystna. Na premierze zjawiło się ponad  

50 przedstawicieli mediów, w tym dziennikarze z zagrani
cy, a wszystkie większe austriackie dzienniki kilkakrotnie 
informowały szczegółowo o widowiskowym przedstawie
niu „Hunt”. Ponadto radio i telewizja zwróciły uwagę opinii 
publicznej na region i na sposób, w jaki stawia on czoła 
trudnej przeszłości.

Niezależnie od uznania mediów sztuka otrzymała tak
że nagrody artystyczne. Poza Nagrodą im. Nestoya, którą 
otrzymał autor sztuki, produkcja otrzymała nagrodę spe
cjalną jury Nagrody im. Nestoya 25 listopada 2005 r. Pla
nuje się kolejną produkcję na lato 2006 r., a wstępną datę 
premiery ustalono na 27 lipca 2006 r.

Odtwarzanie przeszłości 
regionu

Państwo członkowskie: Austria
Region, jednostka administracyjna: Górna 
Austria, region Hausruck
Nazwa LGD: Regionalentwicklungsverband 
Hausruck

Liczba mieszkańców: 40 783
Powierzchnia: 417 km²
Całkowity koszt projektu: 133 000 euro
UE: 66 500 euro
Inne fundusze publiczne: 26 600 euro
Fundusze prywatne: 39 900 euro
Czas trwania projektu: 02.2004 – 12.2005

Kontakt: Thomas Kibler
Adres: Hauptplatz 8, A4843 Ampflwang
Numer telefonu: (43 7675) 392 991
Numer faksu: (43 7675) 392 994
E-mail: info@hausruck.co.at
Internet: www.hausruck.co.at  
www.hausrucktheater.at

Zdjęcia: LGD Hausruck
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ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Odkrywanie  
„Sieci otwartych kościołów”
Innowacyjne podejście do turystyki staje się częścią strategii dziedzictwa regionu w powiązaniu  
z dobrobytem obszarów wiejskich

Wprowadzenie
Tereny, na których realizowano projekt, obejmują obszary 
wiejskie Wrexham County Borough w północnowschod
niej Walii i są podzielone na kilka wyróżniających się stref: 
tereny rolnicze na wzgórzach, obrzeża miast, tereny nizin
ne, hodowla owiec. Jest to również region położony blisko 
takich miast, jak Chester, Manchester i Liverpool, dlatego 
też mieszka tam wiele osób dojeżdżających do pracy do 
tych miast. Jest to także skutek powstałej rozbieżności do
chodów, gdyż istnieją tam bogatsze społeczności, jak rów
nież strefy biedy i niedostatku.

LGD Northern Marches Cymru dąży do rozwoju poten
cjału społeczności wiejskich, koncentrując się na następu
jących zagadnieniach Leader+: najlepsze wykorzystanie 
bogactw kulturowych i naturalnych regionu, jakość życia 
na obszarach wiejskich.

W ramach jednego z takich projektów, „Sieć otwartych 
kościołów”, LGD zjednoczyła 12 kościołów w Wrexham  
County Borough i od rozpoczęcia akcji w 2003 r. bada ona 
innowacyjne podejście do zwiedzania kościołów.

Uwolnić potencjał dziedzictwa
Projekt polega na stworzeniu sieci opartych na społecz
nościach opcji turystycznych na obszarze objętym pro
gramem Leader+. Oznacza to, że po raz pierwszy wiejskie 
kościoły współpracują ze sobą, uczą się od siebie i wyko
rzystują ekonomię skali, by zaproponować zwiedzającym 
produkt wysokiej jakości.

W kościelnych budynkach kryje się ogrom historii i dzie
dzictwa. Zwiększono atrakcyjność każdego z kościołów  
i przynależnych do nich budynków dzięki tak prostym rze
czom, jak: tablice informacyjne wymieniające szczególnie 
interesujące elementy, tablice z godzinami otwarcia, nowe 
ławki itp. W jednym z kościołów na przykład stworzono 
centrum dla gości z pomocą członków lokalnej społeczno
ści, które ukazuje bogatą historię budynku i otaczających 
go terenów. Animowana postać mnicha opowiada, jak 
mogło wyglądać życie w Walii w VII w., wykorzystano też 
inne aspekty dziedzictwa i kultury, by wzbogacić wiedzę 
o miejscowych sławnych ludziach (jak na przykład o słyn
nym poecie) oraz o unikatowej architekturze kościelnych 
budowli. Działania te zachęciły turystów do odwiedzenia 
niezbadanych dotąd obszarów wiejskich Wrexham County 
Borough.

Tworzenie tożsamości
Podjęto próbę stworzenia marki celem nadania wyraźnej 
tożsamości inicjatywie „Sieci otwartych kościołów”. Jest 
ona promowana jako nowe doświadczenie dla turystów  
i korzysta z wysokiej jakości materiałów marketingowych, 
takich jak własne logo, pakiety dla zwiedzających i plakaty. 

Wysokiej jakości wizerunek marki uznano za podstawowy 
warunek rozpoczęcia inicjatywy, co miało umożliwić sieci 
wejście na konkurencyjny rynek.

„Sieć otwartych kościołów” promuje zatem wysoką ja
kość oferty dla zwiedzających i zachęca turystów, by spę
dzali więcej czasu w okolicy. Miejscowi dostawcy usług już 
zaczęli odczuwać korzyści płynące ze zwiększonej liczby 
zwiedzających, którzy korzystają z miejscowej infrastruk
tury i kupują miejscowe produkty. To z kolei pozwala na 
poszerzenie turystyki na małą skalę, która opiera się na 
społeczności lokalnej, i zachęca do ponownych wizyt.

W planach są także wizyty szkół jako „projekt dla wszyst
kich”, a marketing docelowy mający na celu informowanie 
biur podróży i reklama w specjalistycznych publikacjach 
już przyciągnęły szerszą publiczność.

Z pomocą programu Leader+
Inicjatywa Leader+ zadziałała jak katalizator pozwalający 
na utworzenie sieci 12 kościołów (11 wiejskich i jednego  
w mieście Wrexham) i zapewniła fundusze na wspólne mate
riały marketingowe i szkolenia. Projekt zwiększył entuzjazm 
i zaangażowanie społeczności, zatrudniono miejscowych 
ochotników, by można było przedłużyć godziny otwarcia 
kościołów dla zwiedzających. Northern Marches Cymru po
magała ochotnikom przejść szkolenie z przyjmowania tury
stów i innych działań turystycznych, zwiększając ich wkład 

→

Jeden z dwunastu kościołów w sieci
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w to przedsięwzięcie. Ochotnicy to głównie kobiety, które 
uczą się nowych rzeczy i gromadzą bezcenną wiedzę na 
temat obszaru oraz pomagają przekazywać młodszym po
koleniom informacje na temat kultury i historii regionu.

Położone w sercu lokalnych społeczności kościoły sta
nowią idealne miejsce do planowania i reklamowania fe
stiwali i innych wydarzeń, podczas których celebruje się 
dziedzictwo i kulturę. Na przykład całoroczny program wy
darzeń jest powiązany z europejskimi weekendami dzie
dzictwa europejskiego i festiwalem sztuki organizowanym 
przez władze samorządowe Wrexham County Borough.

Korzyści płynące ze współpracy
Inną korzyścią płynącą ze współpracy w ramach sieci są 
wspólne zakupy materiałów reklamowych. Oznacza to, że 
wszystkie kościoły w sieci mogą kupować wysokiej jakości 
materiały reklamowe w ilościach hurtowych po obniżonej 
cenie. Pozwala to nie tylko na promowanie sieci, lecz także 
umożliwia generowanie dodatkowych dochodów, z któ
rych w szczególności korzystają mniejsze kościoły.

Jednakże główna wartość projektu jest związana z ulep
szeniami wprowadzonymi w infrastrukturze kościołów. 

Planowane dodanie większej liczby plansz z informacjami 
historycznymi zapewni, że „Sieć otwartych kościołów” ma 
stale coś interesującego do zaoferowania przyszłym zwie
dzającym. Pomoże to utrzymać długofalowe zrównoważe
nie projektu, zapewniając, że każdy z kościołów w sieci jest 
wart zwiedzenia.

Dalsze atrakcje
Dalsze rozwijanie programu edukacyjnego oraz atrakcji 
związanych z projektami będzie nadal przyciągać nowych 
zwiedzających i zwiększać generowanie przychodów. Nie
ustanny proces rekrutacji zaowocuje w końcu stworze
niem sieci wyszkolonych ochotników, których entuzjazm  
i umiejętności zapewnią, że kościoły pozostaną otwarte.

W październiku 2005 r. do sieci dołączyło kilka nowych 
kościołów, co wraz ze szlakiem odkryć, którego powstanie 
planuje się na 2006 r., zapewni, że „Sieć otwartych kościo
łów” pozostanie główną atrakcją turystyczną Wrexham.

Sieć tę wymieniano już jako przykład najlepszej prakty
ki, przedstawiano ją też na warsztatach odbywających się  
w innych regionach, w celu informowania o procesach 
związanych ze stworzeniem takiej sieci. Jej znaczenie pod
kreśla włączenie przez sieć strategii miejscowego dziedzi
ctwa w celu dążenia do stymulowania dobrobytu ekono
micznego dla obszarów wiejskich Wrexham i zwiększania 
świadomości wspólnego dziedzictwa u miejscowej spo
łeczności.

Sieć otwartych kościołów

Państwo członkowskie: Zjednoczone 
Królestwo
Region, jednostka administracyjna: 
Northern Marches, Wales
Nazwa LGD: Northern Marches Cymru

Liczba mieszkańców: 35 245
Powierzchnia: 424 km²
Całkowity koszt projektu: 332 483 euro
UE: 289 229 euro
Inne fundusze publiczne: 9725 euro
Fundusze prywatne: 33 529 euro
Czas trwania projektu:12.2003 – 12.2006

Kontakt: Karen Harris
Adres: Northern Marches Cymru,  
Whitegate Industrial Estate, Wrexham,  
Wales, LL13 8UG
Zjednoczone Królestwo
Telefon: (44 1978) 29 83 83
Faks: (44 1978) 36 57 43
E-mail: karen.harris @wrexham.gov.uk
Internet: www.wrexham.gov.uk/nmc
Zdjęcia: brytyjska Jednostka Sieci Krajowej
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Wprowadzenie
LGD Dueceira działa na wybrzeżu Portugalii w regionie Be
ira, w środkowej części kraju. Na obszarze tym występują 
lasy przylegające do pasma górskiego Lousã, gdzie znaj
dują się albufeiras (tamy) i wiele rzek: dwie najważniejsze 
z nich to Zêzere i Mondego. Te elementy przyrodnicze ce
chują obszar znany jako Entre Lousã e Zêzere (ELOZ).

Elementy przyrodnicze definiują także lokalną tożsa
mość i warunki społecznoekonomiczne. Region obejmuje 
siedem gmin administracyjnych, jest słabo zaludniony (za
mieszkuje go 54 000 mieszkańców na obszarze 1114 km²), 
cierpi z powodu skutków starzenia się populacji i migracji. 
Główna działalność gospodarcza skupia się wokół rolni
ctwa i leśnictwa. Ważnym sektorem dla regionu są branże 
związane z drewnem, takie jak papiernictwo.

Choć nowe technologie nie należą do głównej sfery 
zainteresowań LGD, dostarczanie informacji miejscowym 
mieszkańcom, którzy są fizycznie oddaleni i cierpią na nie
dostatek informacji, jest bardzo ważną częścią ducha filo
zofii inicjatyw Leader, a potrzeba ta była jednym z głów
nych elementów stymulujących projektu.

Stworzenie portalu internetowego jest nie tylko bar
dzo ważnym elementem w rozwoju regionu, ale także  
w kontekście własnego programu LGD. Promowanie róż
nych projektów za pośrednictwem portalu regionalnej 
LGD ma także na celu dodawanie wartości do lokalnych 
zasobów i produktów. Różne projekty przedstawione po
niżej umożliwiają lepsze zrozumienie metod, przy pomocy 
których portal ten może wykorzystywać istniejące w regio
nie projekty, a co za tym idzie – jego potencjał rozwojowy.

Różnorodność projektów
W obrębie strategii istnieją trzy dość różne projekty, z któ
rych dwa: „Sieć rzemiosł” i „Szlaki górskie” zostały wymy
ślone i stworzone w ramach strategii Leader II, obecnie są 
kontynuowane w ramach Leader+ i są dowodem na zain
teresowanie i znaczenie tej strategii informacyjnej on-line.

Szlaki górskie
Głównym celem projektu „Szlaki górskie” (Os Trilhos da Serra) 
było opracowanie i wydanie książki opisującej całe teryto
rium i społeczność, ale szybko przerodził się on w opracowa
nie promocyjnej strony internetowej dla całego regionu Entre 
Lousã e Zêzere, mającej stymulować rozwój turystyki w regio
nie i poza jego granicami. Dlatego też umieszczono na nim 
treści również w języku francuskim i angielskim.

Sieć rzemiosł
Projekt „Sieć rzemiosł” (Artesanato em Rede) powstał jako 
inicjatywa mająca ułatwić współpracę. Jej celem jest opra
cowanie i rozwinięcie sieci rzemiosł: bazy danych rzemieśl

ników, która ma promować region dzięki miejscowym za
wodom i specjalnościom. Efektem końcowym była strona 
www.artesanatorede.com, która jest dostępna w językach: 
angielskim, francuskim i hiszpańskim. Witryna ta jest waż
na zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicz
nym, gdyż próbuje promować działania mieszkańców re
gionu oraz dostarczać informacje na temat specyficznych  
i ogólnych atrakcji kulturalnych regionu.

Projekt ten wykracza poza samo stworzenie i utrzyma
nie witryny internetowej. W istocie wiążą się z nim działa
nia mające pozwolić na nawiązanie bezpośrednich kontak
tów z rzemieślnikami danego regionu, dzięki stworzeniu 
spisu określonego sektora miejscowej gospodarki: nigdy 
dotąd nie próbowano czegoś takiego zrobić. Stworzenie 
bazy danych 140 miejscowych rzemieślników umożliwiło 
także lepsze zrozumienie trudności, z jakimi borykają się ci 
ludzie, jak również ich potrzeb i oczekiwań.

Inicjatywa Leader II sfinansowała przygotowanie ma
teriałów marketingowych wspierających działalność rze
mieślników: wizytówek, torebek, opakowań i oznaczeń, 
stworzenie wizerunku jakości i jednorodności dla różnych 
oferowanych usług rzemieślniczych. LGD pomogła także 
rzemieślnikom przejść przez proces certyfikacji związany  
z ich działalnością rzemieślniczą.

Choć początkowo entuzjazm i inicjatywa na rzecz  
ehandlu były niewielkie, podjęto decyzję o utrzymaniu 
strony jako internetowej wystawy sklepowej w ramach 
inicjatywy Leader+, na które można było oglądać wyroby 
wytwarzane przez 66 wybranych rzemieślników. Jest to 
sposób na ciągłą promocję produktów z tego regionu, cze
go dowodem jest około 100 000 wizyt na stronie. Godnym 
odnotowania sukcesem inicjatywy była sprzedaż kamieni 
młyńskich (używanych do miażdżenia kukurydzy czy oli
wek) klientom w Stanach Zjednoczonych. Przewiduje się, 
że na przyszłych etapach projektu będzie także możliwe 
kupowanie takich produktów za pośrednictwem strony 
internetowej (ehandel).

Współpraca w języku portugalskim
Współpraca w języku portugalskim, www.cooperarempor
tugues.org, to kolejna inicjatywa oparta na platformie in
ternetowej, która łączy partnerów z następujących krajów: 
Brazylia, Mozambik, Wyspy Zielonego Przylądka, Gwinea 
Bissau, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Angola i Timor 
Wschodni. Jest to inicjatywa współpracy ponad 10 portu
galskich LGD, oparta na pierwotnym pomyśle LGD Duecei
ra. Celem projektu jest dotarcie do krajów portugalskoję
zycznych i ich ponowne odkrycie, jak również ponowne 
odkrycie krajów, które od dawna uległy integracji jako 
kolonie portugalskie. Głównym punktem zainteresowania 
i strategią tego projektu jest zachęcanie do współpracy 

PORTUGALIA

W bliskim sąsiedztwie: 
regionalna strategia informacyjna
Tworzenie regionalnej strategii informacyjnej podkreśla lokalne podejście do promowania 
miejscowych produktów i ukazuje, w jaki sposób różnorodność może korzystać ze wspólnej platformy
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różnych partnerów i budowanie przyszłej 
sieci wspólnych interesów.

Aby skonsolidować współpracę  
z dwoma partnerami projektu: RITS (sie
cią informacji biznesowych) oraz DLIS 
(siecią na rzecz lokalnego, zintegrowa
nego i zrównoważonego rozwoju), LGD 
wzięła udział w dorocznych targach „Expo
Brasil” (targi na rzecz lokalnego rozwoju). 
W ramach wydarzenia, które miało miejsce 
w październiku 2005 r., LGD wzięła udział  
w projekcie współorganizowanym przez 
forum na rzecz lokalnego rozwoju w języku 
portugalskim (Fórum de Desenvolvimento Lo
cal en lingua Portuguesa). Dzięki wydarzeniu 
nawiązano kontakty z organizacjami w trzech 
krajach: w Mozambiku, Gwinei Bissau i na Wy
spach Zielonego Przylądka. LGD ma nadzieję, 
że dzięki temu projektowi zyska lepszą znajo
mość zagadnień związanych z lokalnym rozwo
jem w różnych krajach, co zapewni możliwość 
nawiązania kontaktów z lokalnymi instytucjami  
i inicjatywami, jak również wymianę doświad
czeń oraz nawiązanie kontaktów handlowych.

Kwestia strategii
Już na wczesnym etapie LGD Dueceira uznawała zna
czenie strategiczne technologii informacyjnych i komu
nikacyjnych, skupiając się jednoznacznie na dostępno
ści, prędkości i bliskości, na rzecz rozwoju regionalnego. 
Celem początkowym było stworzenie witryny interne
towej, która miała: dostarczać informacji o programie 
Leader+, wzbudzać zainteresowanie życiem rolniczym 
regionu Entre Lousã e Zêzere oraz stworzyć miejsce kon
taktu i uczestnictwa. W trudno dostępnym regionie In
ternet jest uważany za narzędzie, które zarówno ułatwia 
dostęp do danego regionu, jak i wspiera jego rozwój, w 
ten sposób pomagając przezwyciężać izolację miesz
kańców regionu.

Witryna www.dueceira.pt już osiągnęła cele począt
kowe, odnotowując 300 000 odwiedzin. Następny etap 
rozwoju zakłada stworzenie portalu dla całego regionu 
Entre Lousã e Zêzere: wymaga to interaktywnej witryny 
oferującej więcej usług. Inną, niedawno wprowadzoną 
nowością było uruchomienie elektronicznego biulety
nu, który jest przesyłany bezpo
średnio do około tysiąca abo
nentów i jest ważnym sposo
bem informowania o lokalnych 
inicjatywach.

Strategia informacyjna LGD 
obejmuje wszystkie bieżące pro
jekty i jest sposobem na zbliżenie 
tak różnych projektów, jak sieć 
rzemiosła, szlaki górskie, a nie
dawno – współpraca w języku 
portugalskim. Celem jej nie jest 
wyłącznie pełne przedstawienie 
jednego projektu, ale ukazanie, 
w jaki sposób można zintegro
wać te projekty na wspólnej 
platformie dzięki wykorzystaniu 
nowych technologii.

Regionalna strategia 
informacyjna

Państwo członkowskie: Portugalia
Region: Wybrzeże Beira
Nazwa LGD: Programa Leader+ ELOZ. Entre 
Lousã e Zêzere

Liczba mieszkańców: 54 176
Powierzchnia: 1114 km²
Całkowity koszt projektu: 26 022 euro
UE: 19 516 euro
Inne fundusze publiczne: 6506 euro
Czas trwania projektu: 2001–2006

Kontakt: Jaime Carlos Marta Soares
Adres: Rua Miguel Torga, 7, Loja C
PT3200159 Lousã
Telefon: (351) 239 99 52 68
Faks: (351) 239 99 10 18
E-mail: dueceira.eloz@mail.telepac.pt
Internet: www.dueceira.pt

Zdjęcia: Dueceira
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HISZPANIA

„Farmy słoneczne” w otoczeniu 
wiejskim
Program Leader+ pomaga w testowaniu różnych systemów służących do wytwarzania elektryczności 
z energii słonecznej, celem zapewnienia zysków ekonomicznych dla regionu i korzyści dla środowiska

Julián Monedero: Dobon’s Technology, Teneryfa, Wyspy Kana-
ryjskie

Wprowadzenie
Projekt jest związany z badaniami technicznymi, w których 
ramach instaluje się „farmy słoneczne” na wiejskich obsza
rach Teneryfy, i jest współfinansowany przez program Lea
der+ poprzez Federte, LGD z Teneryfy. Sam projekt realizu
je firma zajmująca się badaniami, rozwojem i innowacjami 
technicznymi.

„Farma słoneczna” to powierzchnia pokryta słonecz
nymi ogniwami fotowoltaicznymi, które wytwarzają prąd 
elektryczny; może on potem zostać sprzedany sieci ener
getycznej, dzięki czemu rolnik lub właściciel ziemi otrzyma 
zwrot z inwestycji.

Ten rodzaj inwestycji stał się bardziej atrakcyjny od wej
ścia w życie nowych przepisów dotyczących wytwarzania 
elektryczności (Obwieszczenie królewskie nr 436/2004). 

Stworzyło ono korzystny klimat gospodarczy, w szczególno
ści dla instalacji fotowoltaicznych, o maksymalnej wydajno
ści nie większej niż 100 kW. Zgodnie z przepisami ten rodzaj 
instalacji otrzymuje dopłatę sięgającą 575% średniej taryfy 
elektrycznej przez pierwsze 25 lat użytkowania (co oznacza 
około 0,41 euro za każdą kWh przy obecnych cenach), a po
tem – 460% przez pozostały okres użytkowania instalacji.

Farmy słoneczne: akcja pilotażowa
Celem projektu jest zapewnienie miejsca, gdzie można 
testować i oceniać różne systemy fotowoltaiczne służą
ce do wytwarzania elektryczności. LGD zapewniła w tym 
przypadku odpowiednio odizolowaną działkę przeznaczo
ną na „farmę słoneczną” w okolicy PájaraGüímar. Celem 
projektu jest określenie, z uwzględnieniem wydajności  
i potencjału ekonomicznego, która technologia zapewni 
najlepszy system do wytwarzania elektryczności z energii 
słonecznej (w środowisku wiejskim).

Typowa wiejska lokalizacja farmy słonecznej
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Ponieważ konkurencja w branży wytwarzania energii 
słonecznej jest znaczna, w szczególności ze strony dużych 
firm, ważne jest, by patenty uzyskiwane przez małe firmy 
pozwoliły im na zachowanie przewagi konkurencyjnej. Na 
„farmie słonecznej” zainstalowano urządzenia wykorzy
stujące innowacyjną technologię (zwaną TETRATRACK®) 
opracowaną przez twórców projektu. Opisane poniżej 
urządzenie wykorzystuje dwuosiowy system namierzania 
słońca i łączy różne poziomy gęstości fotowoltaicznej.

Informacje o technologii
Tradycyjne urządzenia opierają się na statycznym mo
dule ogniw fotowoltaicznych, który montuje się, kierując 
go na południe i ustawiając pod kątem ostrym, zależnie 
od szerokości geograficznej danej lokalizacji. Urządzenie  
o dwuosiowym systemie namierzania obraca się za słoń
cem przez cały dzień. Wykorzystuje tę samą technologię 
co system nieruchomy, ale wyposażono je w dodatkowe 
opcje: śledzenie słońca, śledzenie słońca z wykorzysta
niem luster oraz śledzenie słońca z wykorzystaniem luster 
i pasywny układ chłodzenia.

Nieruchomy moduł słonecznych ogniw fotowoltaicz
nych jest najczęściej stosowanym systemem, szczególnie 
w małych placówkach, gdzie stanowi integralną część bu
dynku. Ponieważ moduły fotowoltaiczne są na stałe skie
rowane na południe (ale nieruchome), traci się dużą część 
energii słonecznej, gdyż przez większość dnia promienie 
słoneczne nie padają prostopadle na ogniwo słoneczne.

Dwuosiowy system śledzenia słońca może obrócić się 
za słońcem w dowolnym momencie, jak słonecznik, więc 
jego powierzchnia (panel) jest zawsze prostopadła do 
słońca. Urządzenie obrotowe jest bardzo użyteczne w sy
stemach wytwarzania energii słonecznej, gdyż może wy
tworzyć więcej energii niż układ nieruchomy. Aby zwięk
szyć produkcję energii, układ dwuosiowy umożliwia takie 
ustawienie luster, by panele, czy też moduły wychwytujące 
promieniowanie, otrzymywały nie tylko bezpośrednie pro
mieniowanie słoneczne, lecz także promieniowanie odbite 
od luster.

Korzyści społeczne i ekologiczne
Jedną z wielkich zalet „farm słonecznych” jest nie tylko 
zgodność z zastosowaniem produktywnych pól w rolni
ctwie, lecz także fakt, że można w ten sposób wykorzysty
wać pola leżące dotąd odłogiem, oczywiście pod warun
kiem, że dociera do nich odpowiednia ilość promieniowa
nia słonecznego! W Hiszpanii jest wiele przykładów takich 
miejsc w różnych regionach, takich jak Murcja i Nawara. 
Poza tym taka inicjatywa zwiększa zatrudnienie na obsza
rach wiejskich, tworząc nowe miejsca pracy związane ze 
stosunkowo prostą instalacją i utrzymaniem takich urzą
dzeń, jak również generuje comiesięczne przychody ze 
sprzedaży elektryczności.

Inicjatywa ta kryje w sobie olbrzymi potencjał rozwo
jowy dla środowisk wiejskich dzięki następującym czyn
nikom: działalność uzupełniająca generująca dodatkowe 
dochody dla rolników i hodowców bydła, możliwość po
prawy jakości życia na obszarach wiejskich dzięki nowym 
możliwościom zatrudnienia, a dla ogółu społeczeństwa 
zmniejszenie emisji spalin przez elektrownie na paliwa ko
palne, wytwarzające ponad 90% energii dla Wysp Kanaryj
skich. Na szerszym poziomie projekt jest zgodny z planem 
energetycznym dla Wysp Kanaryjskich (PECAN), zakładają
cym wytwarzanie 12% energii ze źródeł odnawialnych.

Zdaniem współzałożyciela firmy produkującej ogniwa 
fotowoltaiczne: „Gdyby zaledwie 1% środków pomoco
wych przeznaczanych na rolnictwo w ciągu kolejnych 10 
lat spożytkowano na farmy słoneczne, możliwie byłoby 
stworzenie zrównoważonego i konkurencyjnego systemu 
fotowoltaicznego”.

Pierwsze efekty
Projekt ma kilka celów podstawowych: pomoc w stworzeniu 
bardziej zrównoważonego środowiska wiejskiego, promowa
nie produkcji energii odnawialnej metodami niewytwarzają
cymi zanieczyszczeń, zgodność z rolnictwem oraz przyczy
nienie się do rozwiązania problemów energetycznych i ekolo
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gicznych Wysp Kanaryjskich. Jak dotąd wydaje się, 
że projekt jest na najlepszej drodze do rozwiązania 
kilku, jeśli nie wszystkich z tych problemów.

Początkowe wyniki wykazują, że dwuosiowy 
system śledzenia jest najbardziej odpowiedni dla 
środowisk wiejskich; szacuje się, że pozwala na 
zaoszczędzenie około 30% kosztów wytwarzania 
elektryczności. Okres amortyzacji nieruchomej in
stalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW wynosi od 
11 do 13 lat w zależności od lokalizacji. Instalacje  
z dwuosiowym systemem śledzenia słońca skraca
ją okres amortyzacji o około trzech lat i zapewniają 
dalsze korzyści netto właścicielowi ziemi przez po
zostały okres amortyzacji, wynoszący około trzech 
lat. Zatem korzyści netto dla właściciela ziemi 
ulegną zwiększeniu w tym okresie.

Innowacyjna technologia zapewnia właściwy kąt padania promieni 
słonecznych
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Farmy słoneczne

Państwo członkowskie: Hiszpania
Region: Wyspy Kanaryjskie
Nazwa LGD: Federte (Federación 
de Asociaciones de Desarrollo Rural 
de la Isla de Tenerife)

Liczba mieszkańców: 138 840
Powierzchnia: 939 km²
Całkowity koszt projektu: 79 390 
euro
UE: 26 465 euro
Inne fundusze publiczne: 13 230 
euro
Fundusze prywatne: 39 695 euro
Czas trwania projektu: 08.2004 
– 05.2006

Kontakt: Javier Lopez Sanchez
Adres: Amanecer, 45 – San Lazaro
E 38206 Sta C. Teneryfa
Telefon: (34 922) 25 46 42 
Faks: (34 922) 63 11 39 
E-mail: federte@yahoo.es
Internet: www.redcanariarural.org

Zdjęcia: hiszpańska Jednostka Sieci Krajowej



WSPÓŁPRACA W ROZWOJU 
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Wprowadzenie
Dwie LGD, KELT (hrabstwo Kildare, Irlandia) i Teignbridge 
Rural Regeneration Partnership (TRRP, Devon, Zjednoczo
ne Królestwo), połączyły siły w ponadnarodowym pro
jekcie pozwalającym na zaangażowanie młodych ludzi 
współpracujących w dążeniu do wspólnego celu. Projekt 
daje uczestnikom szansę na stworzenie cyfrowych me
diów i nabycie umiejętności związanych z uczeniem się 
życia oraz pozwala im na odkrywanie własnej kreatywno
ści i poczucia tożsamości regionalnej. Udział w nim wzięło 
także dwóch innych partnerów lokalnych: Centre for Per
forming Arts (Irlandia) i Blind Ditch Performance (Zjedno
czone Królestwo).

Zjednoczenie
„Projekt narodził się podczas spotkania podobnie myślą
cych osób, które było skutkiem szczęśliwego zbiegu oko
liczności” – mówi Justin Larkin, koordynator LGD. Spot

kanie cechowało się trzema podstawowymi elementami. 
Pierwszy i najważniejszy: dwie LGD znalazły motywację, 
by pracować z młodymi ludźmi w nowy i innowacyjny 
sposób, przy założeniu, że pracę określają sami młodzi lu
dzie. Drugi: obie LGD realizowały już podobne projekty we 
własnych regionach, a trzeci: obie LGD chciały stworzyć na 
podstawie tych prac projekt ponadnarodowy.

W kwietniu 2004 r. przedstawiciele KELT i TRRP spotkali 
się podczas warsztatów Leader+ w Szkocji. Przez kilka ko
lejnych miesięcy analizowano różne możliwości, a w listo
padzie 2004 r. można było rozpocząć pracę. Podczas kilku 
spotkań w styczniu i lutym 2005 r. uzgodniono ostateczną 
propozycję do marca 2005 r.

Opis i cele projektu
Projekt ma szereg interesujących aspektów. Jego zasad
niczym elementem jest inicjatywa przeznaczona dla mło
dych ludzi w wieku od 14 do 21 lat, która umożliwi uczest

IRLANDIA I ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Kreatywne wykorzystanie 
mediów cyfrowych: rozwijanie 
umiejętności u młodych ludzi
Dzięki pracy z młodymi ludźmi z wykorzystaniem innowacyjnych metod projekt wykazuje, 
w jaki sposób dwie różne społeczności mogą współpracować ze sobą w celu osiągnięcia 
lepszego zrozumienia swojej tożsamości regionalnej i indywidualnej
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Szkolenie odbywa 
się na dworze…
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nikom twórcze wyrażenie samych siebie poprzez serię 
krótkich filmów i DVD. Wskutek tego ci młodzi ludzie będą 
mogli rozwijać zarówno swoiste umiejętności techniczne, 
jak i bardziej ogólne umiejętności komunikacyjne, aby in
formować szerszą społeczność o swoich poglądach na te
mat miejsca, w którym mieszkają.

W przypadku produkcji filmowej istnieją dwa tematy 
podstawowe: „postrzeganie przez uczestników a rzeczywi
stość” zamieszkiwania w regionie ojczystym uczestników 
oraz „dzień z życia” tego regionu. Nakręcony w ten spo
sób film zostanie zaprezentowany szerszej publiczności  
w trzech różnych formatach:
• publiczny pokaz filmów i DVD,
• tournee z pokazami filmów i DVD w lokalnych ośrod

kach w ramach Vanland1,
• płyty DVD rozprowadzane w szkołach i udostępniane 

szerszej społeczności.
Wraz z wyprodukowanymi filmami na te tematy uczest

nicy nakręcą i zmontują film dokumentalny o „realizacji po
nadnarodowego projektu”.

Kluczowym elementem projektu jest wymiana me
todologii i doświadczeń między regionami poszczegól
nych LGD. Obejmuje to wymianę informacji związanych 
ze: szkoleniem personelu, doświadczeniami, pomysłami 
i opiniami młodych ludzi dzięki zastosowaniu „żywych 
powiązań” i materiałów DVD i materiałów filmowych.  
W ten sposób młodzi ludzie mogą analizować swoje wy
bory i są w stanie porównywać postrzeganie i rzeczywi
stość swojego codziennego życia. Szkolenie i nakręcone 
w ten sposób filmy i DVD były finansowane przez pro
gram Leader+.

1  Vanland to projekt finansowany w ramach inicjatywy Leader+  
Akcja 1. Wykorzystuje się w nim przyczepę kempingową przekształconą 
w przestrzeń wystawową z wieloma ekranami. www.vanland.org

Efekty projektu
Poza nabieraniem umiejętności technicznych 
w posługiwaniu się medium, które jest inno
wacyjne, dostępne i dla nich odpowiednie, 
projekt umożliwia młodym ludziom wyraża
nie samych siebie w kreatywny i profesjonal
ny sposób. Osiąga się to dzięki warsztatom  
z profesjonalistami, którzy pomagają w zdo
bywaniu umiejętności prezentacyjnych i zwią
zanych z mediami cyfrowymi. Ponadto dzię
ki zapewnieniu, że sami młodzi ludzie mają 
pełną kontrolę nad podejmowanymi przez 
siebie pracami, rozwijane są także umiejętno
ści indywidualne. Praca zespołowa pomaga 
w takich aspektach, jak: odpowiedzialność, 
role przywódcze, rozwijanie pewności siebie, 
szanowanie i branie pod uwagę innych po
glądów i opinii. Wszystkie powyższe cechy są 
integralnymi i ważnymi elementami projektu. 
Po ukończeniu filmu młodzi ludzi są także od
powiedzialni za pokazanie swoich prac.

Z punktu widzenia społeczności prace mają 
uchwycić charakter i różnorodność miejsco
wych obszarów. Phil Aubrey (TRRP) zauważa: 
„Nie dążymy do tego, by młodzi ludzie praco
wali z dala od swoich społeczności. Próbowa
liśmy inspirować i zachęcać do pozytywnych 
interakcji”.

Szersze zaangażowanie społeczności jest 
wyraźnie widoczne w niektórych nieoczeki
wanych zdarzeniach związanych z projektem. 

Na przykład w Ballitore, hrabstwo Kildare, tygodniowy 
program działania stał się bodźcem do zaangażowania 
całej okolicy. Społeczność domagała się, by można było 
obejrzeć gotowy materiał filmowy, wskutek czego zorga
nizowano pokaz premierowy. Aby stworzyć miejsce, gdzie 
byłoby to możliwe, w ciągu sześciu tygodni własnymi środ
kami społeczności wyremontowano stare kino w Ballitore, 
które było zamknięte od 40 lat. Ponadto z powodu duże
go zainteresowania premierą zainstalowano łącza wideo  
w miejscowych pubach.

W Devon, w ramach lokalnego festynu w Christow, 
Blind Ditch Performance pokazało stare materiały filmo
we będące zapisem życia regionu w latach 40., 50. i 60. 
Potem zapraszano uczestników do kabiny, gdzie mogli 
nagrać własne wspomnienia i opinie na temat filmu archi
walnego. Wszystko zostało zorganizowane przez młodych 
ludzi, którzy przeprowadzili i sfilmowali wywiady; zareje
strowano ponad dwie godziny wywiadów. Materiał będzie 
przekazany PołudniowoWschodniemu Regionalnemu Ar
chiwum Filmowemu, gdzie zostanie zachowany dla przy
szłych pokoleń.

Doświadczenie współpracy
Choć obie LGD miały w przeszłości doświadczenia z takimi 
rodzajami projektów, zastosowane podejścia i metodolo
gie były całkiem różne. Połączenie techniki pozwoliło na 
dodanie do projektu znaczących wartości.

Elastyczność programu pracy i planowania różnych 
działań oznaczała, że dwóch partnerów mogło niezależnie 
pracować nad różnymi aspektami projektu, równocześnie 
pomagając sobie nawzajem. Podejmowano także konkret
ne działania, w ramach których partnerzy współpracowali 
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ze sobą w celu realizacji dzia
łań projektu, takie jak tygo
dniowy program warsztatów, 
oraz filmowanie w plenerze  
w każdym z regionów obję
tych inicjatywą Leader+. Trzeci 
planowany element wspól
nych działań jest związany z publicznymi pokazami i pre
zentacją gotowych filmów i DVD.

Skuteczna innowacja
Prawdopodobnie najważniejszym i najbardziej innowa
cyjnym aspektem projektu jest fakt, że był on prowadzo
ny samodzielnie przez młodych ludzi. LGD zapewniały im 
szkolenie i wsparcie techniczne umożliwiające im wzięcie 
odpowiedzialności za dejmowanie decyzji, określanie za
gadnień do przeanalizowania, opracowywanie scenariu
szy, określanie sposobu prezentacji treści (styl materiału 
telewizyjnego lub krótka sztuka czy dramat), filmowanie, 
zarządzanie produkcją i ostateczny montaż.

Wnioski
Jeszcze przed zakończeniem projektu widać było szereg 
elementów dobrej praktyki, zarówno w przypadku mło
dych ludzi, jak i szerszych społeczności w obu regionach 
objętych działaniami LGD i czerpiących korzyści z projektu. 
W refleksji na temat przeprowadzonych dotychczas prac 
Justin Larkin, menedżer LGD, mówi: „W przypadku projek
tu o takim charakterze musimy być elastyczni i reagować 
na nowe okoliczności w miarę ich pojawiania się. Naszym 
zdaniem podstawowe znaczenie ma fakt, że projekt mógł 
rozwijać się organicznie. Fakt, że włączyliśmy go do nasze
go procesu, na pewno spowodował jego wzmocnienie”.

Kreatywne wykorzystanie 
mediów cyfrowych

Państwo członkowskie: Irlandia
Region: Border Midland and Western
Nazwa LGD: Kildare European Leader 
Teoranta (KELT)

Państwo członkowskie: Zjednoczone 
Królestwo
Region: południowozachodnia Anglia
Nazwa LGD: Teignbridge Rural Regeneration 
Partnership (TRRP)

Liczba mieszkańców razem: 164 000
Powierzchnia: 1700 km²
Całkowity koszt projektu: 137 094 euro
UE: 78 257 euro
Inne fundusze publiczne: 58 837 euro
Czas trwania projektu: 05.2005 – 05.2006

Koszty projektu: Irlandia
Całkowity koszt projektu: 95 117 euro
UE: 61 827 euro
Inne fundusze publiczne: 33 290 euro
Koszty projektu: Zjednoczoneo Królestwo
Całkowity koszt projektu: 41 977 euro
UE: 16 430 euro
Inne fundusze publiczne: 25 547 euro

Kontakt: Justin Larkin
Adres: KELT, The Woods House, Clane, 
Kildare, Irlandia
Telefon: (353 45) 86 19 73
Faks: (353 45) 86 19 75
E-mail: Justin@kelt.ie
Internet: www.kelt.ie

Zdjęcia: irlandzka Jednostka Sieci Krajowej

Efekty filmowania są ściśle 
monitorowane
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FINLANDIA I WŁOCHY

Biegi na orientację: 
łączenie sportu z innowacją
W ramach inicjatywy Leader+ popularny sport staje się źródłem innowacji, 
współpracy i modelu dla „zielonej” turystyki

Wprowadzenie
Ten ponadnarodowy 
projekt inicjatywy Lea
der+ jest pierwszy tego 
rodzaju. W ramach dzia
łań pilotażowych jed
noczy on grupy z Włoch 
i Finlandii pod para
solem innowacyjnego 
projektu związanego  
z biegami na orientację, 
dążącego do stworze
nia modelu biegów na 
orientację połączonych 
z turystyką.

Biegi na orientację 
to jeden z najpopu
larniejszych sportów  
w Skandynawii. Naucza 
się go w szkołach, gdyż 
– aby osiągnąć sukcesy 
w tym sporcie – nale
ży być inteligentnym, 
umieć wyciągać wnio
ski i wykazać się pew
nym stopniem tężyzny 
fizycznej. Pozwala on także 
uczestnikom na przebywanie na łonie przyrody, a poza 
tym – jako aktywność dla całej rodziny – stanowi podsta
wę turystyki. A zatem grupy docelowe obejmują nie tylko 
młodzież z danego regionu, jej nauczycieli i wychowaw
ców, lecz także przedsiębiorstwa zajmujące się turystyką.

W lecie 2004 r. pierwsze kroki na drodze do realizacji 
tego projektu zjednoczyły dwa kraje z przeciwległych 
krańców Europy i spowodowały zaangażowanie LGD: Ak
tiivinen PohjoisSatakunta z Finlandii i Antico Frignano  
e Appennino Reggiano z Włoch. Na początku grupa entu
zjastów, delegatów włoskich z konsorcjum turystycznego 
Valli del Cimone oraz włoskich ekspertów w dziedzinie 
biegów na orientację z prowincji Modena, odwiedziła re
gion LGD PohjoisSatakunta ry w Finlandii. Wydarzenie to 
zbiegło się z największymi na świecie zawodami w biegach 
na orientację w miejscowości Jukola, które miały miejsce 
wśród dzikiej przyrody w małej gminie Jämijärvi. To do
roczne wydarzenie, trwające 24 godziny, jest organizowa
ne głównie przez ochotników z miejscowych stowarzyszeń 
biegaczy na orientację i przyciąga około 13 000 zawodni
ków i dziesiątki tysięcy widzów.

Rola LGD
Fińska LGD odegrała dużą rolę w organizowaniu spotkań 
między włoskimi gośćmi a kluczowymi działaczami miej
scowych stowarzyszeń biegaczy na orientację i miejsco
wych władz. Po wstępnych dyskusjach między różnymi 

grupami narodził się przyszły projekt. Następnie Włosi za
prosili grupę specjalistów w dziedzinie biegów na orien
tację i przedstawicieli LGD z regionu PohjoisSatakunta, 
aby przyjechali i wyrazili swoją opinię na temat regionu 
Modena jako ewentualnego miejsca zawodów oraz w celu 
omówienia różnych warunków współpracy.

W październiku 2004 r. fińscy eksperci odwiedzili Mo
denę, co podkreśliło fakt, że projekt współpracy jest na 
najlepszej drodze do uwolnienia potencjału turystycz
nego regionu, inspirowania miejscowych stowarzyszeń 
młodzieżowych oraz rozwijania umiejętności społecznych  

→

Podjęcie decyzji o dalszej trasie wymaga chwili namysłu…

…choć na właściwym szlaku droga prowadzi cały czas pod górę
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w kontekście międzynarodowym. Na tej podstawie zarzą
dy LGD rozpoczęły proces planowania projektu, aby mógł 
on rozpocząć się w marcu 2005 r. w Satakunta, a trzy mie
siące później – w Modenie.

Jesienią 2005 r. do projektu dołączyło dwóch nowych 
partnerów: włoska LGD Allba z południowozachodniego 
regionu Basilicata oraz nowy partner globalny (niebędący 
LGD) Park World Tour Organization ze Szwecji. LGD uświa
domiły sobie, że podstawowym elementem projektu są 
różnice kulturowe, które należy zrozumieć i rozwinąć ce
lem zapewnienia odpowiedniego poziomu innowacji.

Opracowanie celów projektu i wyniki
Będący efektem tych działań projekt „Biegi na orientację  
a innowacja” jest pierwszym projektem pilotażowym tego 
rodzaju i ustanowił on ambitne cele, aby zrealizować pew
ne założenia. Zgodnie z ustalonym planem projektu są to:
• biegi na orientację jako hobby, szczególnie dla dzieci  

i młodzieży,
• rozpoczęcie konkretnej współpracy między regionami,
• transfer wiedzy na temat biegów na orientację,
• rozwijanie umiejętności międzynarodowych u miejsco

wych uczestników,
• działania biznesowe i marketingowe w sektorze biegów 

na orientację,
• rozwój ekoturystyki połączonej z turystyką związaną  

z biegami na orientację,
• nowe innowacyjne metody tworzenia sieci społecz

nych,
• metodologia pedagogiczna związana z biegami na 

orientację,
• niezbędna liczba ochotników.

Już w pierwszym roku dało się zauważyć efekty projek
tu, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodo
wym. Były to:
• obóz z biegami na orientację dla 50 osób (z Włoch i Fin

landii),
• opracowanie pakietów edukacyjnych o międzynarodo

wych biegach na orientację dla 70 nauczycieli z Mode
ny (Włochy),

• techniczny pakiet edukacyjny o biegach na orientację 
(Finlandia),

• zorganizowanie Śródziemnomorskich Mistrzostw Ot
wartych i Park World Tour w regionie Basilicata (Wło
chy),

• opracowanie materiałów dla turystów związanych  
z biegami na orientację, w tym materiałów marketingo
wych i witryny www.fiori.com,

• precyzyjnie dostosowane mapy,
• szkolenia nauczycieli biegów na orientację dla niepeł

nosprawnych.
W wypadku prac ochotników w Finlandii w projekcie 

brało udział ponad 200 osób pracujących dla różnych fiń
skich stowarzyszeń. We Włoszech projekt jest realizowany 
zarówno z udziałem opłacanych pracowników, jak i ochot
ników.

Znaczenie projektu Leader+ dla współpracy
Współpraca przy tym projekcie wykroczyła poza ramy 
tego, co proponowano w liście czy omawiano podczas 
różnych spotkań międzynarodowych. Rozkwitła codzien
na, żywiołowa współpraca, która wydała opisane powy
żej konkretne owoce. Widocznym skutkiem dotychcza
sowej współpracy był transfer wiedzy, w szczególności 
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dotyczącej biegów na orientację dla młodzieży w róż
nych regionach. Obejmuje on: transfer między różnymi 
obszarami geograficznymi wiedzy na temat biegów na 
orientację (organizacja zawodów, kwestie techniczne,  
w tym kartografia oraz edukacja i szkolenia), rozwój tu
rystyki związanej ze sportem oraz działania gospodarcze. 

Inicjatywa Leader+ odegrała tu ważną rolę, pomagając 
w stworzeniu narzędzia umożliwiającego transfer wiedzy 
między uczestnikami projektu, i jest to kolejny przykład 
na to, w jaki sposób Leader+ może być kierowany do ni
szowego sektora i włączany do strategii rozwoju regionów 
wiejskich. Gdyby nie Leader+ zawody w biegach na orien
tację w regionie Basilicata i w Modenie nie odbyłyby się. 
Podczas projektu jako całości, finansowanie w ramach pro
gramu Leader+ było wykorzystywane na wiele sposobów: 
na przykład przy tworzeniu i przygotowaniu materiałów 
marketingowych na temat ekoturystyki związanej ze spor
tem, przy tworzeniu witryny internetowej www.fiori.com, 
przy opracowaniu różnych pakietów materiałów edukacyj
nych dla nauczycieli i pakietów pilotażowych dla turystyki 
edukacyjnej.
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Państwo członkowskie: Finlandia
Region, jednostka administracyjna: 
Zachodnia Finlandia, Satakunta
Nazwa LGD: Aktiivinen PohjoisSatakunta ry
Liczba mieszkańców: 51 000
Powierzchnia: 6000 km2
Całkowity koszt projektu: 65 000 euro
UE: 22 750 euro
Inne fundusze publiczne: 22 750 euro
Fundusze prywatne: 19 500 euro
Czas trwania projektu: 01.2005 – 07.2007
Kontakt: Krista Antila
Adres: Ruhkatie 79, FIN38800 Kankaanpää
Telefon: (358) 505 20 63 96
E-mail: krista.antila@kankaanpaa.fi
Internet: www.fiori.com
www.pohjoissatakunta.fi/leader

Państwo członkowskie: Włochy
Region: EmiliaRomagna, prowincja Modena
Nazwa LGD: Gal Antico Frignano e Appennino 
Reggiano
Liczba mieszkańców: 100 000
Powierzchnia: 2051 km²
Całkowity koszt projektu: 54 000 euro
UE: 43 200 euro

Inne fundusze publiczne: 10 800 euro
Kontakt: Gualtiero Lutti
Adres: Via Emilia Ovest, 101 41100 Modena
Telefon: (39 059) 82 11 49
Faks:(39 059) 38 00 63
E-mail: info@galmodenareggio.it
Internet: www.fiori.com
www.galmodenareggio.it

Państwo członkowskie: Włochy
Region, jednostka administracyjna: Region 
Basilicata, Lauria
Nazwa LGD: GAL A.L.L.B.A.
Liczba mieszkańców: 73 394
Powierzchnia: 1504 km²
Całkowity koszt projektu: 150 000 euro
UE: 45 600 euro
Inne fundusze publiczne: 65 400 euro
Fundusze prywatne: 39 000 euro
Kontakt: Christian Merli
Adres: Contrada Seta, 83, I85045 Lauria
Telefon: (39 0973) 62 90 83
Faks: (39 0973) 82 24 46
E-mail: allba@allba.it
Internet: www.fiori.com
www.allba.it
Zdjęcia: fińska Jednostka Sieci Krajowej

Biegi na orientację – sport i innowacja
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ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Wywiad z Vanessą Vollans
Kierownikiem ds. rozwoju okolic wiejskich i programów,  
Lokalna Grupa Działania (LGD) East Riding z Yorkshire

Wprowadzenie
We wrześniu 2002 r. Vanessa Vollans została powołana na 
pierwszego członka zespołu inicjatywy Leader+ East Ri
ding, w celu wdrożenia programu, wskutek czego przenio
sła się z południowowschodniej Anglii, gdzie pracuje dla 
organizacji podległej Leader+: Rady East Riding z Yorkshire 
(administracja lokalna).

Początkowo zajmowała się szkoleniami (zarówno  
w dziedzinie zarządzania, jak i umiejętności interpersonal
nych), po czym przeniosła się do sektora małych firm, gdzie 
pracowała nad zagadnieniami związanymi z lokalnym, re
gionalnym i ponadnarodowym rozwojem gospodarczym. 
Prowadzi także własną firmę i stoi na czele organizacji cha
rytatywnej.

We wrześniu 2005 r. została wybrana na członka grupy 
sterującej sieci Leder+ w Zjednoczonym Królestwie jako 
reprezentantka północnej i wschodniej Anglii. W ramach 
jednostki ds. polityki i partnerstwa wsi współpracuje ści
śle z kierownikiem ds. nowych inicjatyw terenów wiejskich 
nad rzeką Humber w skali subregionalnej i angażuje się  
w codzienną pracę przy ogólnych kwestiach związanych  
z rozwojem terenów wiejskich.

Jako osoba odpowiedzialna za zespół Leader+, wyko
rzystuje swoje doświadczenie życiowe w sektorach wo
lontariatu, publicznym i prywatnym, co jest niezmiernie 
pomocne w realizacji niełatwych zadań związanych z urze
czywistnieniem planu rozwoju East Riding na wszystkich 
poziomach. Choć brak jej doświadczeń związanych z ini
cjatywami Leader I i II, realizacja programu Leader+ uległa 
przyspieszeniu bez szkody dla strategicznego czy zinte
growanego podejścia.

Informacje o East Riding, Yorkshire
East Riding, Yorkshire, to głównie tereny wiejskie, piąte 
hrabstwo w Anglii pod względem niskiego zaludnienia. 
Ponad połowa ludności mieszka w gminach liczących nie 
więcej niż 10 000 mieszkańców, w porównaniu do 20%  
w Anglii, a 95% ziemi znajduje jakąś formę zastosowania 
rolniczego.

Wiejską część East Riding można podzielić na trzy róż
ne rodzaje obszarów: wybrzeże, Wolds i strefa przyległa do 
wybrzeża, z dużymi obszarami miejskimi Hull, York i Don
caster. Jest to usiany małymi wioskami obszar, gdzie na 
otwartych przestrzeniach uprawia się intensywnie zboża. 
Intensywność rolnictwa jest częściowo powodem niskiego 
pokrycia regionu lasami (2,4% w porównaniu z 7% w całej 
Anglii). Równina nadbrzeżna jest nisko położona i jest naj
szybciej erodującą linią brzegową w Europie.

Obszar objęty programem Leader+ to 1389 km² i 32 
okręgi (jednostki administracyjne), o aktualnej populacji 
sięgającej 100 000 (cała populacja regionu to 314 000). 

Wskaźnik bezrobocia na obszarze programu LGD wyno
si 3,1% (w porównaniu z 3,7% w Yorkshire i rejonie rzeki 
Humber), a 33% populacji w regionie LGD jest ekono
micznie nieaktywne. Choć kilka wiosek obecnie stanowi 
zaplecze mieszkalne Hull, wiele z nich ma nadal związki 
z rolnictwem, co odzwierciedla dobrą jakość ziemi rolnej 
na nizinach Holderness i częściowo Wolds. Obszar ten jest 
prawdopodobnie najbardziej odległą fizycznie częścią East 
Riding w Yorkshire, a wyłączenie gospodarcze i społeczne 
jest elementem kluczowym. Miasta targowe Driffield, Po
cklington i Market Weighton obsługują wiele atrakcyjnych 
wiosek w nastrojowym krajobrazie. Podobnie jak część 
wybrzeża, Wolds ma charakter peryferyjny w stosunku do 
głównych sieci komunikacyjnych i centrów skupiających 
populację i często musi stawiać czoła problemom związa
nym z dostępem i oddaleniem.

Wywiad
Contact Point: Czy zawsze interesowała się Pani roz-
wojem obszarów wiejskich? Dlaczego są one dla Pani 
szczególnie ciekawe?

Vanessa Vollans: Sposobność skoncentrowania się głów
nie na problemach rozwoju okolic wiejskich zbiegła się  
z możliwościami oferowanymi przez program Leader+. Moje 
zadania na południowym wschodzie dotyczyły problemów 
wsi związanych z firmami (zakładanie firm, rozwój i zachę
canie do przedsiębiorczości), transportem i dostępem do 
usług, udogodnieniami dla dzieci (zwłaszcza możliwościami 
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zabawy i odciążeniem ich opiekunów), możliwościami 
zachęcania do wolontariatu i pomocą w rozwijaniu umie
jętności, ułatwianiem i rozwiązywaniem problemów izola
cji wśród młodzieży. Także szkoleniem grup dotkniętych 
wyłączeniem społecznym, które chciały lub musiały znów 
stać się aktywne ekonomicznie.

Program Leader+ z jego głównymi zasadami był oczy
wiście nieco innym europejskim źródłem finansowania 
(mówi się, że dociera on do regionów, do których inne 
programy finansowania nie docierają). Jednak szczegól
nie interesowało mnie, że rozwój okolic wiejskich oferuje 
możliwości łączenia działań ekonomicznych, społecznych 
i ekologicznych z niełatwymi wyzwaniami i sprzecznymi 
potrzebami naszej wsi.

CP: Jakie są, Pani zdaniem, najważniejsze problemy 
społeczności wiejskiej w Pani regionie? Co uważa Pani 
za najistotniejszy wkład programu Leader+ w rozwią-
zanie tych problemów?

VV: Obszar objęty działaniem LGD zwykle staje w obliczu 
następujących wyzwań: duża odległość od usług, izolacja 
oraz skutki zmian, jakie dotknęły rolnictwo; ma jednak róż
norodne i wyróżniające go cechy, w których kryją się moż
liwości. Jest to główny element zapewniania żywotności 
planu rozwoju Leader+. Tereny nadmorskie kontrastują 
z Wolds, zarówno pod względem dziedzictwa przyrodni
czego, jak i kulturowego, oferując na przykład unikatowe 
możliwości w sferze spędzania wolnego czasu i turystyki.

Większe miasta są różnorodne i obejmują społeczności 
z wybrzeża oraz ośrodki handlowe obsługujące rolnicze 
zaplecze kraju: każde z nich ma swoje cechy charaktery
styczne i potencjał właściwego rozwoju. Małe tradycyjne 
wioski egzystują tuż obok dużych osiedli, gdzie mieszkają 
osoby dojeżdżające do pracy do miast. Działalność rolni
cza jest różnorodna, od produkcji zbóż w Wolds (gdzie są 
duże, otwarte przestrzenie), do intensywnej hodowli trzo
dy chlewnej i ogrodnictwa w Holderness. Działania oparte 
na społeczności i wolontariat również są różnorodne i na 
niektórych obszarach bardziej rozwinięte niż na innych. 
Większość dużych miast posiada organizacje oparte na 
społeczności zajmujące się potrzebami tych obszarów  
i korzystające z dużej masy krytycznej ludzi i firm. W nie
których miejscowościach zamieszkuje więcej emerytów, 
zaangażowanych w wolontariat. To wszystko w połączeniu 
z gęstym zaludnieniem i różnorodnością zasobów zapew
ni wystarczającą masę krytyczną dla długofalowej żywot
ności obszaru objętego działaniami LGD.

Inicjatywa Leader+ ze swoim aktywnym podejściem 
LGD i zespołem Leader+ w East Riding zjednoczyła różne 
zainteresowane grupy, osoby fizyczne i organizacje w nie
zwykły sposób, ułatwiając połączenie określonych miej
scowych możliwości: mogą to być projekty transportowe 
ze zintegrowanym podejściem do organizacji społeczno
ści, metody rolnicze przyjazne dla dzikiej przyrody, świa
domość miejscowej żywności czy potencjał turystyczny 
związany z kościołami lub dziedzictwem. Spotkanie inicja
tyw odgórnych z oddolnymi, dzięki kluczowym zasadom 
programu Leader, zarządzanego przez LGD, dało w efekcie 
stworzenie zintegrowanego programu działania i rozwoju 
inicjatyw opartych na społecznościach, które zostały opra
cowane z długofalowym zrównoważeniem.

CP: Czy ma Pani jakiś ulubiony projekt, w który jest 
Pani obecnie zaangażowana? Czy może Pani opowie-
dzieć, co to za projekt i dlaczego ten?

VV: Trudno jest wybrać jeden ulubiony projekt z 45, które 
właśnie są realizowane w East Riding, zwłaszcza dlatego że 
sama LGD zastosowała dość innowacyjne metody przy fi
nansowaniu kluczowych projektów związanych z „infrastruk
turą” (Sieć miast targowych, Zaangażowanie społeczności  
i tworzenie możliwości rozwojowych oraz sieci społeczności 
i firm – Combine), które są elementami składającymi się na 
program East Riding. Szczególnie dumni jesteśmy z projek
tów „Kościół św. Jakuba – ośrodek dziedzictwa dla Wolds”  
i „Zabytkowe kościoły East Riding” (www.eychurches.org.uk), 
które są uosobieniem ducha programu Leader i jego kluczo
wych zasad. Projekt ten został przedstawiony w poprzedniej 
edycji brytyjskiego biuletynu, w którym opisaliśmy szczegó
łowo, jak LGD East Riding ułatwiła zjednoczenie zaintereso
wanych grup zajmujących się dziedzictwem kulturowym, 
kościołami, turystyką i biznesem.

Działania były prowadzone tak, by pracować wraz  
z głównymi podmiotami w celu stworzenia projektu wyko
rzystującego potencjał naszego dziedzictwa dzięki zinte
growanemu, strategicznemu podejściu, mającemu maksy
malizować potencjalne możliwości gospodarcze związane 
z turystyką. Projekt ten stanowi ilustrację prawdziwego 
„oddolnego, opierającego się na regionie, podejścia na 
rzecz lokalnego partnerstwa” w wykorzystaniu jednej  
z naszych podstawowych opcji turystycznych, o potencja
le generowania przychodu.

Stworzono niedawno specjalną grupę wspólnotową 
składającą się z posiadających duże umiejętności i wiedzę 
przedstawicieli społeczności, w celu zarządzania realiza
cją i długofalowym zrównoważonym rozwojem turystyki 
kościelnej na naszych terenach – to tworzenie możliwości 
rozwojowych w praktyce! Po przeprowadzeniu uwień
czonej sukcesem akcji wykorzystania przez grupę fundu
szy uzyskanych w ramach Loterii Dziedzictwa powołano 
urzędnika pracującego w biurach lokalnej administracji  
z zespołem ds. turystyki, który został włączony do syste
mów wynagrodzeń i zarządzania regionalnej komisji do 
spraw kościołów i podlega bezpośrednio nowo powołane
mu komitetowi zarządzającemu.

Krajobraz Wolds: jedno z najbardziej charaktertystycznych 
miejsc regionu
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Innowacyjne podejście do szlaku kościołów oznacza, 
że nie polega ono tylko na włączaniu kościołów na włas
ną rękę, ale na tworzeniu „pętli turystycznych” opartych 
na partnerstwie między sektorami, współpracującymi z: 
transportem wiejskim, budynkami wiejskimi (publiczny
mi i prywatnymi) oraz rowerowymi szlakami dziedzictwa. 
Wszystkie powyższe projekty są wspierane przez inicjatywę 
Leader+ i stanowią część „rodziny” Leader, jak je tu nazy
wamy. Pozwoliło to także na zabezpieczenie dalszych fun
duszy z sektora prywatnego w celu prowadzenia własnego 
małego programu dotacji. Wymagające dużego wkładu 
pracy wsparcie, które pojawiło się wraz z pracą projektową 
i realizacją skutecznego projektu Leader (z zachowaniem 
wierności wszelkim zasadom), stało się bardzo widoczne  
w przypadku tego projektu (dwa lata od jego wdrożenia), 
ale efekt był wart tych wszystkich godzin, jakie spędził i na
dal spędza przy nim zespół Leader+ i LGD

CP: Ludzie poszukują w programie Leader+ pomysłów 
związanych z najlepszymi praktykami, zwłaszcza w no-
wych państwach członkowskich. Jakie są dla Pani naj-
ważniejsze kryteria określania najlepszej praktyki i 
dlaczego?

VV: Jednym z głównych elementów modelu Leader jest 
partnerstwo oparte na obszarze, czyli LGD odpowiedzial
na za identyfikację i zaspokajanie lokalnych potrzeb zwią
zanych z rozwojem, a co za tym idzie rozwijanie możliwo
ści obszarów wiejskich na naszym obszarze o „nieuwolnio
nym potencjale”. W interesie demonstrowania „najlepszej 
praktyki” LGD z East Riding, Yorkshire zmaksymalizowała 
ułatwienie kluczowych projektów, pracując nad wielosek
torowym, oddolnym procesem podejmowania decyzji. 
Jednakże jest oczywiste, że na sukces LGD składa się także 
połączenie podejścia odgórnego z oddolnym, jako że nie
zbędna jest ich ścisła interakcja.

Tworzenie możliwości rozwojowych członków LGD East 
Rising jest integralną częścią programu realizacji strategii. 
Zachęcaliśmy do uczestniczenia w konferencjach, wydarze
niach i spotkaniach wykraczających poza ramy inicjatywy 
Leader+, a członkowie w jak największym stopniu korzystali 
z okazji, otrzymując zaproszenia na inne kluczowe regional
ne, subregionalne wydarzenia czy spotkania partnerskie.  
W stosunkowo krótkim czasie działania LGD East Riding sta
ła się częścią rozpoznawalnej „sieci wiejskich dostawców”  
i zmarnowanie tej silnej bazy byłoby dużą stratą.

Połączenie partnerstw zajmujących się regeneracją 
poszczególnych miast targowych z innymi organizacjami 
sektorowymi lub zajmującymi się określonymi tematami 
oraz poszczególnych ekspertów zapewniło, że do reali
zacji programu włączono szerszą agendę wiejską – nie 
zawsze jawnie, ale zespół projektu zapewnia to w wielu 
formatach. Wysokiej jakości profesjonalne wsparcie dla ta
kich partnerstw ma podstawowe znaczenie dla wyrażania 
świadomych opinii na najbardziej lokalnym poziomie. Pro
fesjonalny zespół zajmujący się realizacją programu zachę
cał do wspólnego myślenia, realizacji projektu i strategii 
wybiegania do przodu od początku, dziś jednak dostrze
gamy dowody na to podczas każdego spotkania, dzięki 
wysokiej jakości udziału poszczególnych członków w dys
kusji. Możliwość bliższej współpracy z inicjatywą „Wiejskie 
szlaki odkrywców nad rzeką Humber” zapewni, że ten oraz 
inne modele najlepszej praktyki, począwszy od struktury,  
a skończywszy na działaniach projektu, są rejestrowane, by 
służyć przyszłym wiejskim strukturom realizacji.

CP: Innowacja jest kluczowym elementem inicjatywy 
Leader+. Jak ważny jest, Pani zdaniem, ten aspekt dla 
polityki rozwoju obszarów wiejskich ogółem?

VV: LGD East Riding z Yorkshire przyjęła od początku bar
dzo szeroką interpretację zasady innowacji, szczególnie 
dlatego, że więcej było wyzwań podstawowych, polega
jących na poszukiwaniu zysków, jakie mogły płynąć z nie
odkrytego potencjału w naszym regionie. W regionie nie 
działała inicjatywa Leader I czy II i odczuwało się wyraźny 
brak „kultury licytacji” na większości terenów objętych 
działaniami LGD, gdzie nie zabezpieczono dotąd żadnych 
większych funduszy na potrzeby rozwoju czy regeneracji 
obszarów wiejskich. Zdolność lokalnego zarządzania kon
cepcją względną i praktyczne zastosowanie „fundamentu 
innowacyjnego” zostały przyjęte przez LGD i zastosowane 
w najbardziej lokalnym kontekście, opierając się na lokal
nej wiedzy i naszych lokalnych cechach wyróżniających.

Zasada innowacji umożliwiła LGD i zespołowi Leader+ 
wprowadzenie nowych sposobów myślenia i współpracy 
między naszymi społecznościami i partnerstwami wiejski
mi. Pomogło to w likwidacji barier między miastami targo
wymi i zachęciło do świadomego podejmowania ryzyka. 
Ogólnie LGD była w stanie zbadać nowe metody realizacji 
różnych zadań, wraz z wykorzystaniem możliwości opiera
nia się na najlepszych praktykach. Jednakże czasem rów
nie wartościowa jest możliwość konsolidacji. Przypomina 
to równoważenie zachęcania do eksperymentów ze strony 
społeczności i równoczesnej efektywnej realizacji progra
mu. Nikt nam nie obiecywał, że prowadzenie inicjatywy 
Leader będzie łatwe!

CP: Jeśli chodzi o Pani obowiązki i doświadczenie przy 
wdrażaniu programu Leader+, czy istnieje jakieś szcze-
gólne przesłanie, jakie chciałaby Pani przekazać kra-
jowym czy europejskim instytucjom na nadchodzący 
okres realizacji programu?

VV: Moje doświadczenie we wdrażaniu programu Leader+  
w East Reading liczy sobie zaledwie trzy lata, a zatem wstępne 
komentarze będą się odnosiły do tego lokalnego doświad
czenia. Zespół Leader mieści się w budynku lokalnej admini
stracji (East Riding of Yorkshire Council) i urzęduje w wiejskim 
biurze pomocy w jednym z naszych miast targowych. Jako 
menedżer programu, już odczułam korzyści płynące z bycia 
częścią uznanej na skalę krajową jednostki administracyjnej, 
która zdobyła nagrodę Beacon Council Status za rozwój go
spodarki wiejskiej (znaną także jako „Oskar” dla samorządu 
lokalnego). Obecnie kładziemy nacisk na status wiejskiego 
odkrywcy dla regionu (jeden z tylko ośmiu próbnych i re
jestrujących modeli świadczenia usług na wsi). Działanie na 
czele środowisk zajmujących się rozwojem wsi to ciekawe  
i niełatwe zadanie, które umożliwiło, że model Leader został 
uchwycony na poziomie lokalnym i regionalnym.

Na bardzo podstawowym poziomie potrzeb wykazaliś
my na przykładzie East Riding, że doświadczony, doskona
ły samorząd lokalny bardzo dobrze się sprawdza w reali
zacji programów. Ma znakomity status odpowiedzialności, 
mechanizmy wsparcia i pomocy (dodatkowi pracownicy, 
zasoby w sferze technologii informacyjnych i komuni
kacyjnych, standardy jakości, możliwości szkolenia itp.)  
i okazał się nieoceniony w przypadku utrzymania dobrych 
systemów finansowych i sprawozdawczości. Pomogło 
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nam to zminimalizować ryzyko, a możliwość kapitaliza
cji projektów istnieje już od pierwszego dnia działalności  
w East Riding, jako że bardzo niewiele grup społeczności 
ma możliwość pobierania zwróconych kosztów, kiedy nie 
ma środków, z którymi można zacząć.

Na poziomie projektu – wnioskodawcy i operatorzy są 
nadal sfrustrowani samymi rozmiarami biurokracji zwią
zanej z programem Leader+ i szczegółowością dowodów, 
które należy przechowywać. Choć rozumiemy, jakie są 
przyczyny takiego stanu rzeczy, istnieje konieczność stan
daryzacji wszystkich formularzy wniosków o finansowanie. 
Można powiedzieć, że mimo godnych pochwały wysiłków 
naszego zespołu niektórzy z wnioskodawców zniechęcili 
się do składania wniosku o środki. Duży nakład pracy wy
magany w przypadku tworzenia możliwości rozwojowych 
u operatorów projektu i zarządzania wymogami kontrakto
wymi nie został uznany wskutek niskich, 15procentowych 
ograniczeń administracyjnych nałożonych na program.

Na poziomie realizacji partnerstwa LGD widać w przy
padku East Riding, że stworzenie partnerstwa złożonego  
z lokalnych wiejskich „uczestników” zachęca osoby fizyczne  
i oparte na społeczności organizacje partnerskie do wywie
rania bezpośredniego wpływu na treści i działania progra
mu. Działając jako formalna podgrupa wiejskiego partner
stwa z East Riding w Yorkshire, członkowie LGD wykazali 
skuteczność w podejmowaniu decyzji jako ludzie, którzy 
rozumieją problematykę obszarów wiejskich, żyją tam  
i pracują, w sferze wolontariatu, profesjonalnej, publicznej 
i prywatnej. Będzie nam brakowało niektórych członków  
i ich umiejętności, doświadczeń i wiedzy fachowej.

CP: Gdyby mogła Pani wybierać, jaką rolę chciałaby 
Pani odegrać w ramach nowych przepisów dotyczą-
cych rozwoju obszarów wiejskich? W jaki sposób różni-
łoby się to od tego, co Pani obecnie robi?

VV: Uważam, że nadrzędnym warunkiem na przyszłość jest 
przeniesienie realizacji programów wiejskich do wykonalnej  
i odpowiedniej skali, zarówno pod względem geograficznym, 
jak i rozmiaru populacji (w sposób realistyczny). Jednakże na
leży zachęcać do zaangażowania na poziomie regionalnym, 
w celu maksymalnego wykorzystania możliwości informowa
nia o realizacji programów wiejskich na najniższym poziomie 
lokalnym. Zmarnowanie wykonanej pracy, możliwości rozwo
jowych i doświadczeń, które pojawiły się w ramach programu 
Leader+, w naszym lokalnym LGD byłoby tragiczne.

Chciałabym być częścią sieci, która współpracuje, mając 
ściśle związane, wyraźnie określone ramię strategiczne i wy
raźnie określone ramię wykonawcze. Zapewniłaby ona, że 
oddolne, zintegrowane, strategiczne i innowacyjne funda
menty były interpretowane z perspektywy modelu Leader, 
na podstawie bardzo wielu możliwości. Gdyby tak się stało, 
chciałabym należeć do zintegrowanego, skoncentrowanego 
na kliencie, lokalnego zespołu, pracującego z prawdziwym 
partnerstwem lokalnej realizacji, odpowiedzialnego za całą 
serię programów zintegrowanych w punkcie realizacji –  
w celu poprawy możliwości na obszarach wiejskich, i z ludźmi 
z East Riding. Przeprowadziłam się do tego regionu, by rozpo
cząć tę pracę, i chciałabym wykorzystać tę możliwość, konty
nuując działania z pożytkiem dla ludzi z East Riding.

Gdyby nie było to możliwe – chętnie zostałabym kierow
nikiem ds. projektowania formularzy! Po to, aby maksymalnie 
uprościć i zmniejszyć pracochłonność czynności biurokra
tycznych i systemów, ułatwić życie wszystkim, którzy nadal 
odpowiadają za programy wiejskie, aby mogli się skupić na 
opracowaniu i realizacji programów wysokiej jakości! (My, 
menedżerowie programu Leader, uwielbiamy stawiać sobie 
wyzwania!).

Zdjęcia: brytyjska Jednostka Sieci Krajowej

Drogowskazy do lokalnych wiosek
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KOBIE T Y I  MŁODZIEŻ W LEADER+

NIEMCY

Tam Leader+ jest na fali!
Młodzi ludzie mieszkający w okolicach wiejskich Kitzingen przygotowują się do „prawdziwego 
życia” przez edukację, szkolenia i integrację

Maja Schmidt, koordynatorka LGD, ZIEL Kitzingen

Wprowadzenie
Latem 2002 r. LGD ZIEL zastanawiała się, w jaki sposób 
może zwiększyć atrakcyjność regionu pod względem stylu 
życia i gospodarki, zarówno dla mieszkańców, jak i gości. 
Oznaczało to również zastanowienie się, w jaki sposób naj
lepiej wykorzystać potencjał regionu.

Wtedy nie brano jeszcze pod uwagę zamieszkałych  
w regionie młodych ludzi. Szybko jednak uświadomiono 
sobie, że omawianie przyszłości regionu nie ma zbyt wiele 
sensu bez wzięcia pod uwagę poglądów jego „przyszłych 
obywateli”. Wspieranie młodzieży i zapewnienie jej regio
nalnej perspektywy stało się więc jednym z głównych ce
lów LGD i uruchomiono wiele projektów, przeznaczonych 
specjalnie dla młodych ludzi. Poniżej omawiamy dwa pro
jekty inicjatywy Leader+, które poza aspektami edukacyj
nymi i kwalifikacyjnymi rozwijają także umiejętności spo
łeczne.

Jednoczenie ludzi
Jednym z pierwszych projektów inicjatywy Leader+  
w regionie wiejskim Kitzingen był Jugendhof Schwanberg 
(ośrodek młodzieżowy na górze Schwanberg). Od jego ot
warcia w maju 2003 r. czas w obozie dla młodzieży mogą 
spędzać zarówno niepełnosprawne, jak i pełnosprawne 
nastolatki. Ponadto koordynator projektu (zarejestrowane 
stowarzyszenie, znane jako Geistliches Zentrum Schwan
berg e.V.) pracuje z młodzieżowymi i dziecięcymi grupa
mi z regionu, jednocząc osoby z różnych sfer społecznych, 

kulturowych czy religijnych. Projekt wspiera tzw. słabszą 
grupę, złożoną z osób z upośledzeniem fizycznym lub 
umysłowym, podczas gdy druga grupa (silniejsza) staje się 
bardziej wrażliwa na potrzeby innych. „Młodym ludziom 
potrzebna jest inspiracja wykraczająca poza to, co otrzy
mują na co dzień w szkole, która pomoże im w rozwijaniu 
kreatywności i wyobraźni, nauczeniu się stabilnego zbioru 
zasad, które pomogą im nabyć umiejętności społeczne” 
– wyjaśnia Christian Klose, menedżer Geistliches Zentrum. 
Koncepcja integrowania różnych grup najwyraźniej jest 
skuteczna: W 2004 r. liczba osobodni spędzonych w obozie 
wyniosła 10 000. „Fakt, że wiele dzieci chce zostać na kolej
ny tydzień, jest dowodem na to, że Jugendhof jest atrak
cyjny” – mówi Christian Klose.

Jednak nie tylko młodzi ludzie czerpią korzyści z pro
jektu. Program obejmuje też następujące wycieczki: wizyty  
w muzeach, zwiedzanie winnicy z przewodnikiem, wyciecz
ki przyrodnicze z leśnikiem w pobliskim lesie Steigerwald. 
Ponadto Jugendhof Schwanberg zaopatruje się w żywność 
u regionalnych producentów, co stanowi jedną z kilku sy
nergii, z których czerpie korzyści regionalna gospodarka.

Kompetencja dzięki wolontariatowi
Od wiosny 2005 r. zarejestrowane stowarzyszenie Jugend
pakt e.V. (pakt młodzieżowy) realizuje projekt „Wolontariat 
na rzecz kwalifikacji” dla młodzieży z regionu Kitzingen. 
Celem projektu jest nauczanie kluczowych kwalifikacji  
w ramach specjalnych kursów modułowych, co ma pomóc 
młodzieży w przejściu ze szkoły na rynek pracy, a równo
cześnie stanowić wprowadzenie do wolontariatu. Jeden 
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kurs modułowy trwa trzy miesiące i kończy się realizacją 
projektu związanego z wolontariatem. W ramach tego mo
dułu 12–15 nastolatków spotyka się regularnie z kierowni
kiem grupy i instruktorami. Poza kluczowymi kwalifikacja
mi, takimi jak umiejętności komunikacyjne i zarządzanie 
projektem, uczy on także: umiejętności pracy w zespole, 
tolerancji, pewności siebie związanej ze swoimi umiejęt
nościami oraz zapewnia wgląd w świat pracy. Osoby re
gularnie biorące udział w kursie — po jego zakończeniu 
uzyskują certyfikat. Uczestnicy są wybierani przez szkoły, 
jak również inne istniejące organizacje i stowarzyszenia.

Mimo że nie tworzy się nowych miejsc dla praktykan
tów młodzież zdobywa doświadczenie w ramach „trwają
cego całe życie procesu uczenia” na wcześniejszym etapie, 
niż normalnie jest to możliwe w typowych programach 
szkolnych. Także lokalne społeczności i firmy mogą czer
pać korzyści z tej innowacyjnej oferty edukacyjnej. Na 
przykład lokalne jednostki administracyjne mogą czerpać 
korzyści z projektów, przy których pracują wolontariusze, 
firmy mogą wybierać z większej puli kandydatów, którzy są 
lepiej wykwalifikowani w kluczowych dziedzinach. W przy
szłości planuje się, że firmy będą wysyłać własnych prakty
kantów na takie kursy dla wolontariuszy.

Projekt „8 dla 9 i 10” był jednym z pierwszych takich 
projektów dla ochotników. Polegał on na zorganizowaniu 
przez uczniów 8 klasy szkoły średniej „uroczystości pożeg
nalnej” dla opuszczających szkołę uczniów 9 i 10 klasy. 
Obejmował on przygotowanie programu, zorganizowanie 
poczęstunku na 250 osób, zorganizowanie pokazu slajdów 
dla „odchodzących klas” i zaprojektowanie ulotki. W ten 
sposób młodzież, z pomocą kierowników zespołów, mogła 
wykazać się nowo nabytymi umiejętnościami w dziedzinie 
organizacji projektów i uroczystości. Pierwsze wyniki suge
rują, że nastolatki, które rozpoczynają pracę w tych dobro
wolnych projektach, nie chcą z niej rezygnować.

Nowy projekt właśnie się rozpoczął
Kolejny projekt dla młodzieży rozpoczął się wiosną 2006 r. 
Obejmuje on wymianę praktykantów z sektora gastro
nomicznego w ramach ponadnarodowej współpracy  
w szwajcarskim regionie Berner Seeland (pojezierze w re
gionie Bern).

Tam Leader+ jest na fali!

Państwo członkowskie: Niemcy
Region, jednostka administracyjna: 
Frankonia (Bawaria)
Nazwa LGD: ZIEL Kitzingen

Liczba mieszkańców: 89 525
Powierzchnia: 684 km²

Nazwa projektu: Jugendhof Schwanberg
Całkowity koszt projektu: 2 337 000 euro
UE: 150 000 euro
Inne fundusze publiczne: 1 420 810 euro
Fundusze prywatne: 766 190 euro
Czas trwania projektu: 10.2002 – 06.2003
Nazwa projektu: Jugendpakt Kitzingen 
Całkowity koszt projektu: 88 142 euro
UE: 44 071 euro
Inne fundusze publiczne: 21 600 euro
Fundusze prywatne: 22 471 euro
Czas trwania projektu: 01.2005 – 12.2007

Kontakt: Maja Schmidt
Adres: Landratsamt Kitzingen, Kaiserstraße 4
D97318 Kitzingen
Telefon: (49 93 21) 92 81 52
Faks: (49 93 21) 92 81 55
E-mail: lagziel@kitzingen.de
Internet: www.kitzingen.de/wirtschaft/
lagziel/index.html  
http://lagkitzingenufr.leon.org/internet/lag

Zdjęcia: niemiecka Jednostka Sieci Krajowej

Kierowanie projektem wymaga bezpośredniego podejścia
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NOWE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE
Środki typu Leader+ 
w Polsce: tworzenie możliwości 
rozwojowych

Dr Andrzej Hałasiewicz, wicedyrektor Fundacji Programów 
Pomocy dla Rolnictwa (FPPR)

Pilna potrzeba programów pozwalających na 
transformację obszarów wiejskich
Polskie obszary wiejskie charakteryzują się olbrzymim po
tencjałem rozwojowym. Ich mieszkańcy, społeczności, wraz 
z bogactwem kulturowym i przyrodniczym, mogą zostać 
wykorzystane z pożytkiem zarówno dla rozwoju Polski, jak 
i reszty UE, jeśli tylko zostaną użyte właściwie. Jest niezmier
nie ważne, by konstruować strategie UE w taki sposób, by 
można było najlepiej wykorzystać ten potencjał. Działalność 
podobna do tej, która jest prowadzona w ramach programu 
Leader+, jest bardzo potrzebna wiejskim obszarom Polski, 
gdyż może ona w stopniu większym niż inne środki uwolnić 
potencjał istniejących zasobów lokalnych.

W przeciwieństwie do starych państw członkowskich, 
aż do chwili obecnej Polska nie miała możliwości zdoby
cia praktyki ani doświadczenia we wdrażaniu programu. 
Istnieje zatem potrzeba znalezienia sposobu na jak naj
szybsze nadrobienie straconego czasu i przygotowanie 
dobrego systemu zarządzania i realizacji. Jednak prioryte
tem jest zapewnienie pomocy w przygotowaniu lokalnych 
społeczności do skutecznego działania w nowym okresie 
programowania na lata 2007–2013. Mając na uwadze  

bardzo ważną rolę, jaką ma odegrać podejście typu Lea
der+, Polska zdecydowała, że przez pierwsze lata członko
stwa w Unii, czyli 2004–2006, skupi się głównie na tworze
niu możliwości rozwojowych.

W ramach sektorowego programu operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
spożywczego i rozwoju wsi” (SPO)
Podobnie jak w innych nowych państwach członkowskich, 
które podjęły decyzję o wdrożeniu, środki typu Leader+ 
są wdrażane w Polsce w ramach programu finansowane
go przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, 
Sekcja Orientacji. W Polsce środek SPO 2.7 „Program pilota
żowy Leader+” ma na celu stymulowanie działań lokalnych 
społeczności i ich zaangażowanie w tworzenie i wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.

Środki typu Leader+ były wdrażane w ramach dwóch 
planów. Celem programu I jest stworzenie lokalnych grup 
działania (LGD) i przeprowadzenie analizy potencjału roz
wojowego obszarów wiejskich. Ma on być zainicjowany 
przez społeczności lokalne i stanowić podstawę do rozwi
jania zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich 
(ZSROW). 

Konkretne działania, jakie miały być realizowane w 
ramach programu I, obejmowały: szkolenia, działania 
związane z rozpowszechnianiem informacji i doradz
twem, zwiększanie zaangażowania i udziału obywateli wsi  
w procesie przygotowywania analizy i strategii rozwo
ju obszarów wiejskich. Będzie im towarzyszyć tworzenie 
partnerstw publicznoprywatnych.

W ramach programu II – kiedy uczestnicy zdobędą już 
wystarczające doświadczenie i umiejętności administracyj
ne, by zarządzać funduszami publicznymi – LGD wprowa
dzą swoje strategie. Obejmą one promocję obszarów wiej
skich i stymulację współpracy między lokalnymi partne
rami. Projekt ten obejmie także działania wielosektorowe 
(w istocie będące tzw. miękkimi działaniami), a zwłaszcza 
dotyczące rozwoju turystyki, ochrony i promowania śro
dowiska naturalnego, krajobrazu i bogactw historyczno 

→
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kulturowych, wspierania, rozwoju i wytwarzania produk
tów regionalnych oraz działalności szkoleniowej.

ZSROW, przygotowana w dużym stopniu jako wynik 
inicjatyw społeczności lokalnych w ramach programu I  
i wdrożona w ramach programu II, określi kierunki roz
woju rozpatrywanych obszarów. Strategie takie powinny 
uwzględniać co najmniej jeden z następujących tematów:
• zastosowanie nowej wiedzy i nowych technologii  

w celu ulepszenia konkurencyjności produktów i usług 
tworzonych na obszarach wiejskich,

• poprawę jakości życia na obszarach wiejskich,
• zwiększanie wartości lokalnych produktów, w szczegól

ności z powodu poprawy dostępu do rynku dla małych 
jednostek produkcyjnych wskutek wspólnych działań,

• wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych 
obejmujących potencjał obszarów objętych siecią Na
tura 2000.
Wszystkie te działania, w tym szkolenie i doradztwo za

pewniane ostatecznym beneficjentom, otrzymają dotację 
pokrywającą 100% zakwalifikowanych kosztów.

Realizacja
Odpowiedzialność za wdrożenie środka typu Leader+ zo
stała przekazana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (organ zarządzający SPO) Fundacji Programów Pomo
cy dla Rolnictwa (FPPR), która działa jako organizacja wy
konawcza dla tego środka (jak również dla środków „Szko
lenia” i „Usługi doradcze”), i ma wieloletnie doświadczenie 
w realizacji programów regionalnych oraz we współpracy 
z instytucjami samorządowymi i lokalnymi.

Wnioski w ramach programu I miały być składane do  
31 grudnia 2004 r. Złożono 248 wniosków w ramach tego 
programu, na łączną kwotę 31 194 184,58 zł (7 698 276 euro). 
Większość wniosków pochodziła z województw: mało
polskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i podkarpac
kiego. Po weryfikacji formalnej i kontroli technicznej,  
z uwzględnieniem alokacji funduszy, komitet sterujący SPO 
podczas sesji w dniu 3 czerwca 2005 r. przyjął uchwałę  
(nr 19/2005). Zawierała ona listę projektów zatwier
dzonych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi w dniu  

14 czerwca 2005 r. Oznacza to, że zatwierdzono 174 projek
ty, które miały otrzymać łączne finansowanie 22 810 611,20 
zł (dostępna alokacja dla tego planu: 5575 mln euro1).

Zaproszenie do składania wniosków w ramach pro
gramu II miało być ogłoszone w połowie marca 2006 r.,  
a program ten miał otrzymać finansowanie do łącznej 
przydzielonej mu kwoty 13,175 mln euro. Oznacza to, że 
co najmniej 80 lokalnych grup działania będzie miało szan
sę na wdrożenie swoich strategii i będzie mogło otrzymać 
finansowanie w maksymalnej kwocie około 750 000,00 zł 
(187 500 euro).

Kwota ta nie jest wystarczająca do zaspokojenia wszyst
kich potrzeb, gdyż partnerstwa objęte programem I obej
mują mniej niż 40% terytorium Polski, a program II obejmie 
zaledwie jedną trzecią obszarów wiejskich w Polsce. W ko
lejnym okresie programu niezbędne będą więc dodatko
we fundusze, które pozwolą na wykorzystanie entuzjazmu 
grup założonych w ramach tych programów, jak również 
na wspieranie procesu tworzenia nowych partnerstw.

Pierwsze krajowe spotkanie z programem 
Leader: inicjatywy i LGD
Pierwsze krajowe spotkanie z inicjatywami i grupami Lea
der odbyło się w Falentach pod Warszawą 16–18 listopada 
2005 r. Spotkanie było zatytułowane „Program Leader na 
rzecz przyszłości polskich wsi”. Konferencja została zorga
nizowana przez fundację „Fundusz Współpracy”, program 
Agrolinia, która prowadziła regularne szkolenia dla anima
torów lokalnych partnerstw od 2002 r.

Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie ponad 200 
uczestników z Polski i zagranicy. Obecni byli na nim przed
stawiciele wszystkich aktualnie działających partnerstw 
typu Leader w Polsce, przedstawiciele Ministerstwa Rol
nictwa i Rozwoju Wsi, instytucje administracyjne, osoby 
zajmujące się zarządzaniem i realizacją programu Leader, 
przedstawiciele organizacji wspierających cały proces oraz 
przedstawiciele Europejskiego Obserwatorium Leader+ 
i europejskiej sieci ELARD. Kolejnym wydarzeniem była 

1  Źródło: Programowanie uzupełniające dla SPO przedłożone Komisji 
Europejskiej.

Ryszard Nawrocki, wójt gminy Stare Miasto, przemawia 
podczas spotkania inicjatywy Leader, 6 grudnia 2005 r.
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konferencja zorganizowana przez 
polską sieć Leader+, wybraną  
w październiku 2005 r., która mu
siała działać przez dwa miesiące, 
by opracować szereg narzędzi do 
tworzenia sieci. W ich skład wcho
dzą: magazyn, ulotka i witryna 
www.leaderplus.org.pl, na której 
dostępna jest baza danych wszyst
kich beneficjentów programu I.

Przykład inicjatywy
Gminy Stare Miasto i Rychwał zaczęły wspólnie wdrażać 
program Leader+, mając na celu stworzenie lokalnej grupy 
działania i opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju 
obszarów wiejskich. Problemy omówione w ramach wspól
nej sesji rady gminy Stare Miasto i rady gminy Rychwał, 
która miała miejsce 6 grudnia 2005 r. w nowej sali gimna
stycznej gimnazjum w Starym Mieście, były następujące:
• Celem w ramach programu I jest powołanie lokalnej 

grupy działania pod nazwą „Partnerstwo gmin Stare 
Miasto i Rychwał”. Partnerstwo ma obejmować dwie są
siadujące ze sobą gminy, Stare Miasto i Rychwał, zrze
szając miejscowych przedsiębiorców, stowarzyszenia 
i inne grupy. Działania promocyjne mają obejmować: 
dystrybucję różnych materiałów promocyjnych, infor
macje na tablicach ogłoszeń oraz specjalną mapę pro
mocyjną „Historyczne miejsca i zabytki ziemi Starego 
Miasta i Rychwału”, spotkania informacyjne z przedsię
biorcami i organizacjami pozarządowymi oraz promo
cję lokalnych produktów. Cały projekt będzie zmierzał 
do stworzenia „Partnerstwa gmin Stare Miasto i Ry
chwał”.

• Członkowie LGD zostaną przeszkoleni w dziedzinie na
stępujących tematów: promocja obszarów wiejskich, 
pytania formalne dotyczące zakładania partnerstw, 
zakładanie i rejestracja LGD. Ponadto LGS będą uczest
niczyć w warsztatach na temat przygotowania statutu 
stowarzyszeń, wraz z konferencjami na temat działań 
LGD i współpracy między sektorami w obrębie part
nerstwa. Ponadto program II będzie wspierał analizę 

rozwoju potencjału dla obszarów wiejskich, która ma 
być zainicjowana przez społeczność lokalną. Zapewni 
także podstawę do stworzenia zintegrowanej strategii 
rozwoju obszarów wiejskich. Aby zrealizować ten cel, 
poza zapewnieniem informacji o szkoleniach i działa
niami promocyjnymi świadczone będą usługi dorad
cze. Wszystko to ma pomóc mieszkańcom obszarów 
wiejskich w angażowaniu się w proces zrozumienia 
rozwoju obszarów wiejskich i tworzeniu partnerstw 
publicznoprywatnych.

Panorama Tatr w okolicy Zakopanego
(EPA Photo, Janek Skarzyński)
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news – news – news

Seminarium obserwacyjne Leader+: 
Zwiększanie wartości produktów 
lokalnych, 1�–1� lutego 200� r., 
Grosseto (Toskania), Włochy

Wprowadzenie
„Zwiększanie wartości lokalnych produktów: innowacja  
i dostęp do szerszych rynków” było tematem trzydniowego 
seminarium, które odbyło się 15–17 lutego w Grosseto (To
skania) w Włoszech. Zorganizowane przez obserwatorium 
Leader+ w siedzibie lokalnej LGD F.A.R. Maremma, umożli
wiło ponad 100 LGD zdobycie dalszych informacji na temat 
znaczenia tego zagadnienia strategicznego dzięki szerego
wi prezentacji, warsztatów i dyskusji przy okrągłym stole. 
Reprezentowanych było 18 państw członkowskich. Semi
narium było także okazją do poszukiwania nowych partne
rów do współpracy w projektach ponadnarodowych. Wizje 
lokalne miejscowych projektów finansowanych przez pro
gram Leader+ dały także kandydatom szansę na odkrycie, 
w jaki sposób lokalny obszar, stanowiący około jedną piątą 
Toskanii, „zwiększa wartość produktów lokalnych”.

W ramach wprowadzenia i przemówień powitalnych 
Giovanni Alessandri, prezes F.A.R. Maremma, opisał głów
ne cechy charakterystyczne regionu. Podkreślił znaczenie 
bogatego dziedzictwa regionu: zasobów i produktów, co 
wpisało się naturalnie w główny temat LGD: „zwiększanie 
wartości produktów lokalnych”. Jednakże w tym przypad
ku, poza rozwojem istniejących produktów LGD, ma rów
nież strategię pilotażową, która obejmuje poprawę jakości 
życia oraz wykorzystanie nowych technologii i wiedzy. Aby 

osiągnąć te cele, LGD angażuje się zarówno w programy 
współpracy międzyterytorialnej, jak i ponadnarodowej.

Scenografia dla zwiększania wartości
Pierwsze przemówienie w ramach sesji plenarnej wygłosił 
Carlo Ricci, konsultant ds. rozwoju wsi, który z włoskiej per
spektywy omawiał zagadnienia, jakie LGD musi uwzględ
nić przy tworzeniu strategii, której celem jest promowanie 
zwiększania wartości. Wspomniał kilka radykalnych zmian 
kulturowych, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich dzie
sięciu lat, takie jak: gwałtowny spadek cen niektórych pro
duktów, zależność od dofinansowania, zmiany w poziomie 
wsparcia UE oraz spadek liczby pracowników, szczegól
nie wśród młodych ludzi. Wspomniał także o koncepcji 
„gastronautycznej”, która zapewnia zrozumienie wartości 
terytorium w oparciu o jego tożsamość gastronomiczną, 
co może na przykład prowadzić do stworzenia takich stra
tegii, jak „szlaki winne”. Jest to dodatkowy element oprócz 
bioróżnorodność regionu i jego potencjału (w sferze kadr), 
mogący się przyczynić do rozwoju potencjału turystyczne
go regionu.

Wszystkie te kwestie mogą wymagać odmiennej strategii 
biznesowej, a zatem wymagać zmiany tradycyjnego podej
ścia w następujących dziedzinach: jakość produktu i ozna
czenia jakości, tradycyjne powiązania między producentami 
a konsumentami, nowe trendy i zagrożenia w planowaniu 
regionalnym, różne metody sprzedaży lokalnych produktów.

Cécile Levret z Euromontana w przemówieniu wspo
mniała o wizerunku jakościowym produktów górskich i ich 
bezpośrednim związku z terytorium, co pozwala na rekla
mowanie ich jako tradycyjnych, opartych na naturalnych  
i lokalnych zasobach, wytworzonych z poszanowaniem pór 
roku oraz powiązanych ze środowiskiem górskim (klimat 
i wysokość). Silne więzy między tradycją a środowiskiem 
są prawdopodobnie w znacznym stopniu odpowiedzialne 
za sukces produktów górskich i dzięki nim możliwe było 
stworzenie „Europejskiej karty jakości dla górskich produk
tów żywnościowych”.

Jedną z głównych idei karty jest założenie, że jakość 
produktów jest ściśle związana z terytorium, na którym są 
wytwarzane. Karta dotyczy w szczególności produktów 

Samo seminarium odbyło się w wiejskim otoczeniu



Leader+ Magazine  ��  5 • 2006

→

żywnościowych, a jej celem jest nie tylko większa satysfak
cja konsumentów tych produktów, lecz także zadowolenie 
miejscowej ludności i turystów odwiedzających te regiony 
(konsumentów terytorialnych). Przedsiębiorstwa i gospo
darstwa rolne, które przetwarzają podstawowe zasoby 
rolne w celu wytwarzania pewnych produktów górskich, 
także muszą uwzględniać swoje środowisko geograficzne 
i kryteria zrównoważonego rozwoju. Metody produkcji 
muszą wykazywać poszanowanie środowiska, w szczegól
ności jakości miejscowej wody, zachęcać do zachowania 
dziedzictwa biologicznego, genetycznego i kulturowego 
na obszarach górskich, rozwijać lokalną bazę wiedzy na 
obszarach górskich oraz zarządzać obszarami wiejskimi  
i ich krajobrazem.

Tematem prezentacji Gerallta Llewellyna Jonesa, z LGD 
Mentor Môn, Anglesey, Zjednoczone Królestwo, było zło
żenie elementów rozwojowej układanki. Przedstawiono 
kilka projektów tej LGD, by pokazać, w jaki sposób taki re
gion jak wyspa Anglesey, mająca niewiele lokalnych pro
duktów, z powodzeniem wykorzystała program Leader+ 
w innowacyjny sposób. Opracowano z powodzeniem kil
ka lokalnych produktów, w szczególności w ramach pro
jektu „Mona Bauhaus”, by stworzyć nowe produkty prze
znaczone na rynek globalny. Stosując oryginalną filozofię 
Bauhausu1, LGD przyjęła innowacyjną metodę rozwoju 
produktu. Koncepcję tę zastosowano wobec środowiska 
naturalnego, lokalnego dziedzictwa, lokalnych zasobów 
żywnościowych oraz lokalnego wizerunku i zasobów. Do
konano tego dzięki powrotowi do zasadniczych elemen
tów podstawowych materiałów i wzornictwa oraz dzięki 
zebraniu specjalistów z różnych dziedzin w celu wyprodu
kowania prototypów na rynek masowy. Dzięki szeregowi 
produktów, które osiągnęły sukces, takich jak seria do ką
pieli oparta na dziedzictwie wyspy i produktach morskich 
oraz innowacyjne krzesło, doświadczenia tej LGD stanowią 
dowód skuteczności programu Leader w tworzeniu lokal
nych produktów.

1 Awangardowa szkoła sztuk pięknych i wzornictwa założona  
w Niemczech przez Waltera Gropiusa w 1919 r. i zamknięta w 1933 r. 
przez władze narodowosocjalistyczne.

Zorganizowano serię równoległych warsztatów, obej
mujących różne tematy poziome, związane z problemem 
„zwiększania wartości produktów lokalnych”: innowacja, 
produkty i szlaki turystyczne, produkty rzemieślnicze, 
wspólne akcje marketingowe, żywotność lokalnych pro
duktów, wspierane produkty rolnicze, restrukturyzacja  
i oznakowanie, jak również „otwarta przestrzeń”. Uczest
nicy mogli wysłuchać prezentacji na temat odnośnych 
studiów przypadków i wymieniać idee i doświadczenia  
z innymi LGD. Kluczowe przesłania przedstawiono podczas 
popołudniowej sesji plenarnej. Wnioski z tych sesji robo
czych, wraz z inną dokumentacją z konferencji, można zna
leźć w sekcji wydarzeń na stronach Leadera.
(http://www.europa.eu.int/comm/leaderplus)

Wizyty lokalne
Drugiego dnia konferencji uczestnicy mogli odwiedzić 
projekty finansowane w ramach inicjatywy Leader+ na te
rytorium LGD – gospodarza. Jednym z projektów, Sapori 
d’Amiata, zarządza stowarzyszenie (Associazione Strada 
del vino Montecucco) założone w 2000 r. Projekt promu

Niektóre z lokalnych produktów, w wypadku których Leader+ zwiększa wartość

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem delegatów
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je i rozwija „kasztany z Monte Amiata”, organizując szlak 
kasztanów i dommuzeum, dające obraz tradycyjnego 
lokalnego stylu życia. Znajduje się tam także ośrodek dy
daktyczny.

Drugim projektem, który rozpoczął się w ramach pro
gramu Leader II i trwa nadal w ramach Leader+, zarzą 
dza Associazione Strada del vino dei colli di Maremma 
(http://www.terreditoscana.regione.toscana.it/strade
delvino/ita/maremma.html). Jest to projekt promujący 
i zwiększający wartość produktów winiarskich regionu, 
który zdołał, dzięki założonej spółdzielni, zjednoczyć wielu 
małych producentów wina, stworzyć nowoczesną central
ną przetwórnię oraz produkuje i butelkuje wiele lokalnych 
win w warunkach ścisłej kontroli jakości, jak również umoż
liwia odnoszenie korzyści ze wspólnych działań marketin
gowych. Zorganizowano także wizytę w muzeum wina w 
pobliskim mieście Scansano.

Trzeciego dnia „obszar współpracy” przebiegał równo
legle z serią dyskusji przy okrągłym stole, sesji „jeden na 
jeden”, wystawą projektu oraz demonstracją narzędzi do 
wyszukiwania partnerów. Jednym z pozytywnych efek
tów tej sesji było podpisanie umowy o współpracy między 
LGD z Finlandii, Włoch i Hiszpanii, która będzie obowiązy
wała od 1 marca 2006 r. do 31 maja 2007 r. Partnerami są:  
LGD Peräpohjolan kehitys ry (główny partner z Finlandii), 
LGD Valle de Ayora Cofrentes (Hiszpania), LGD Le Macine, 
GAL Cosvel oraz GAL Bradanica (Włochy). Projekt nazywa 
się MAP (Moving Around the Provinces – objazd prowincji), 
a jego celem jest tworzenie nowego potencjału turystycz

nego, w szczególności dla MŚP (małych i średnich przed
siębiorstw) działających w branży turystycznej. I wreszcie, 
sieć współpracy ponadnarodowej zapewni dzielenie się 
wiedzą o różnych rodzajach turystyki i produktów, które 
można wprowadzać na podstawie wyników indywidual
nych krajowych projektów pilotażowych.

Podczas ceremonii zamknięcia przemówienia wygłosi
ły: Grazia Mammuccini, przewodnicząca ARSIA (Azienda 
Regionale per lo Sviluppo e l’innovazione nel settore agri
coleforestale della Regione Toscana) i Susanna Cenni, ase
sor ds. rolnictwa regionu Toskanii. Obie mówczynie pod
kreśliły znaczenie silnej gospodarki wiejskiej i potrzebę 
realizacji zintegrowanej polityki wiejskiej, gdyż mogą one 
zapewnić takim regionom jak Maremma możliwość rozwi
jania lokalnej gospodarki i zachowania tożsamości.

Seminarium ukazało także inną stronę współpracy po
nadnarodowej, inaugurując działalność chóru Leader+! 
Zaśpiewanie własnej wersji piosenki Johna Lennona „Ima
gine” pokazało oddolne, innowacyjne podejście do śpiewu 
(w prawdziwym stylu Leader+), co bardzo spodobało się 
publiczności.

Gości wita Giovanni Alessandri, prezes F.A.R.
Maremma, LGD – gospodarza 

Kilka słów od wiceministra Teresia Delfino, 
 Ministerstwo Polityki Rolnej i Leśnej 

Odrobina wyobraźni – chór Leader+ śpiewa na cześć inicjatywy Leader
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niniejsze czasopismo Komisji europejskiej ma na celu ułatwienie dostępu do informa-
cji dotyczących inicjatywy wspólnotowej Leader+. naszym celem jest rozpowszech-
nianie rzetelnych i aktualnych informacji. Jeśli zostaniemy powiadomieni o błędach, 
dołożymy wszelkich starań, aby je skorygować. Jednakże Komisja nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za informacje zawarte w niniejszym czasopiśmie, szczególnie 
w zakresie danych finansowych związanych z opisanymi projektami, a zwłaszcza  
w odniesieniu do kwalifikowalności wydatków. czytelnicy powinni zatem zachować 
niezbędne środki ostrożności przy posługiwaniu się niniejszymi informacjami, które 
będą wykorzystywać na własną odpowiedzialność.
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• Wzmocnienie innowacji w Leader+

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
• Włochy – autobus zdrowia: zaspokojenie potrzeb regionu w sferze opieki zdrowotnej
• Luksemburg – Nauka przez zabawę: przygotowanie do życia w prawdziwym świecie 

na szkolnym placu zabaw

Zwiększanie wartości produktów lokalnych
• Grecja – frixa: integracja wysokiej jakości produktów lokalnych
• Niderlandy – Wymiana wiejska w Noord-Beveland

najlepsze wykorzystanie bogactw naturalnych i kulturowych
• francja – Odkrywanie tradycyjnych umiejętności w regionie Haut Jura
• austria – Odtwarzanie przeszłości regionu
• Zjednoczone królestwo – Odkrywanie „Sieci otwartych kościołów”

Wykorzystanie nowej wiedzy i nowych technologii
• Portugalia – W bliskim sąsiedztwie: regionalna strategia informacyjna
• Hiszpania – farmy słoneczne w otoczeniu wiejskim

Współpraca w rozwoju obszarów wiejskich
• Irlandia i Zjednoczone królestwo – Twórcze wykorzystanie mediów cyfrowych: rozwi-

janie umiejętności młodych ludzi
• finlandia i Włochy – Biegi na orientację: łączenie sportu z innowacją

Kobiety i młodzież w Leader+
• Wywiad: Zjednoczone królestwo – Vanessa Vollans, kierownik LGD, East Riding, hrab-
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• Niemcy – Tam Leader+ jest na fali!

nowe państwa członkowskie
• Państwo w centrum uwagi – Leader w Polsce: tworzenie możliwości rozwojowych

Leader+ news:
Seminarium Europejskie Leader+, Grosseto, Włochy: zwiększanie wartości produktów 
lokalnych
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• Działanie 2 – Wspieranie współpracy między terytoriami wiejskimi.
• Działanie 3 – Tworzenie sieci kontaktów.

Priorytetowe tematy strategiczne:
Tematy strategiczne, określone przez komisję dla Leader+:
• Jak najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym wzmacnianie wartości miejsc;
• Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich;
• Zwiększanie wartości produktów lokalnych, zwłaszcza poprzez ułatwianie małym jednostkom 

produkcyjnym dostępu do rynków poprzez działania kolektywne;
• Wykorzystywanie nowej wiedzy i nowych technologii do zwiększania konkurencyjności pro-

duktów i usług na obszarach wiejskich.

Odbiorcy pomocy i kwalifikujące się projekty:
Pomoc finansowa w ramach Leader+ jest przyznawana partnerstwom: Lokalnym Grupom Dzia-
łania (LGD) – zrzeszającym przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego oraz instytucji  
o charakterze non-profit – których celem jest wdrażanie programów rozwoju lokalnego na swo-
ich obszarach. Leader+ został przygotowany, by pomóc mieszkańcom obszarów wiejskich w roz-
winięciu długoterminowego potencjału swojego regionu. Promuje on wdrażanie oryginalnych, 
zintegrowanych i wysokiej jakości strategii w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, a także 
zachęca do współpracy narodowej i ponadnarodowej. finansowanie jest przyznawane – zgodnie 
z podejściem selektywnym – ograniczonej liczbie obszarów wiejskich w celu najskuteczniejszego 
skoncentrowania zasobów Wspólnoty na najbardziej obiecujących lokalnych strategiach. Procedu-
ry wyboru są otwarte i szczegółowe.

W ramach programu rozwoju lokalnego finansowane mogą być projekty indywidualne, jeśli są 
zgodne ze strategią lokalną. Do finansowania w ramach Leader+ kwalifikują się wszystkie projekty 
kwalifikujące się do finansowania w ramach Europejskiego funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
(EfOGR), Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego (EfRR) i Europejskiego funduszu Spo-
łecznego (EfS).

Na poziomie decyzyjnym LGD, partnerzy ekonomiczni i społeczni oraz stowarzyszenia muszą sta-
nowić co najmniej 50% lokalnego partnerstwa.

Okres trwania programu:
2000–2006

Dotacja wspólnotowa:
Całkowity budżet przeznaczony na programy wynosi 5046,5 mln euro, z tego 2106,3 mln euro 
(2143,5 mln po indeksacji w połowie okresu) pochodzi z Sekcji Orientacji EfOGR, a pozostałą część 
stanowią wkłady publiczne i prywatne.
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