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� Rozwój w partnerstwie z otoczeniem wsi          

i oparty na zasobach.

� Fundusze zewnętrzne są tylko wsparciem.

Planowanie strategiczne, dające trwały � Planowanie strategiczne, dające trwały 

rozwój ludzi i mechanizmów ekonomicznych.

� Edukacja dorosłych.

� Czy to coś niezwykłego??



• 2,5 tys. wiosek

• Blisko milion 
mieszkańców wsimieszkańców wsi

• Rośnie liczba 
mieszkańców wsi 
a miast maleje (!) 



Prawie kompletna wymiana 
ludności Dolnego Ślaska 
po II wojnie światowej.

Nowi mieszkańcy z róŜnych 
stron obecnej i byłej Polski, 
jak i równieŜ innych jak i równieŜ innych 
państw.

RóŜnorodność zyczajów i 
tradycji

Problemy z toŜsamością

Zmienająca się rola 
rolnictwa

Wieś dolnoślaska –
-wiele oblicz i duŜy potencjał



� Ponad 20-letnie tradycje w Odnowie Wsi (np. 
wieś Krajów wg metody bawarskiej, Gierałtów 
co najmniej 5 lat, podobnie jak wiele innych wsi 
Ziemi Kłodzkiej; Dzierżoniowskiej)Ziemi Kłodzkiej; Dzierżoniowskiej)

� Samorząd Województwa wspiera proces od 
blisko 2 lat:
� Mała Odnowa Wsi – 2008, 2009
� Szkolenie Moderatorów - 2008
� Regionalny Program 2009
� Blisko 600 sołectw zgłoszonych 

� Festiwal Tradycji Dolnośląskich



� Umowy z Uniwersytetami: Przyrodniczym i 

Wrocławskim

� Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska”

Mała Odnowa Wsi� Mała Odnowa Wsi

� Konkursy Grantowe

� Członkostwo w ARGE

� Podróże studyjne



� Włączono blisko 600 sołectw w Odnowę 

oznacza to zaangażowanie co czwartej 

wioski.

Gminy uruchamiają własne systemy � Gminy uruchamiają własne systemy 

wsparcia



� Przełomowe daty:

� 2004

� 2008� 2008

� Zmiana sposobu myślenia o wsi

� Wyraźny (relatywnie) wzrost pieniędzy 

rozwojowych dla wsi

� Wyspy rozwoju i jego braku (bieguny 

dobrobytu i biedy)



Stoły bożonarodzeniowe



51 projektów - Budowa, adaptacja lub remont poł ączony z

Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz 
zachowanie i ochrona 
dziedzictwa kulturowego”

51 projektów - Budowa, adaptacja lub remont poł ączony z
modernizacj ą oraz wyposa Ŝenie obiektów publicznych
pełni ących funkcje kulturalne

17 projektów - Kształtowanie i zagospodarowanie centrów wsi ,
urządzanie terenów zielonych i wypoczynkowych oraz
zagospodarowanie zbiorników
i cieków wodnych

10 projektów - Infrastruktura rekreacyjna , sportowa oraz
turystyczna, w tym systemy informacji wizualnej

5 projektów - Rewitalizacja lub adaptacja obiektów
zabytkowych , połączona z ich remontem, uŜytkowanych na cele
publiczne oraz odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników
historii i miejsc pamięci

SPO Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora rolno -
Ŝywno ściowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich.



� Zrealizowane zostały 83 projekty na kwotę 21 308 962,00 zł

Budowa świetlicy wiejskiej we wsi 
Wągrodno

Prace remontowo – konserwatorskie 
kaplicy wiejskiej w Pogwizdowie



Urządzanie i wyposaŜanie miejsca wypoczynku 
(obiektu rekreacyjnego) we wsi Stradomia Wierzchnia

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w 
Marcinowicach”



Działanie finansowane przez Samorząd 
Województwa



� 170 umów, kwota pomocy 2,5 mln zł

� Wartość projektów 10 mln zł.

Zakup strojów ludowych 
oraz sprzętu muzycznego 
dla Zespołu Ludowego ze 
wsi Stary Waliszów 





8%

Typy Operacji - procent złożonych 

wniosków

Infrastruktura 

publiczna

Blisko 50 mln zł

163 umowy o 
dofinansowanie

72%

10%
10%

8%

Zaspokajanie 

potrzeb 

społecznych  w 

zakresie turystyki
Zaspokajanie 

potrzeb w 

zakresie sportu i 

rekreacji   



Leader

Obszarem działania LGD zostało objętych 41,85% mieszkańców Dolnego 
Śląska (tj.1 205 307 ludzi)

Planowany budŜet działań wpisanych do realizacji przez LGD wynosi 
ok. 166,5 mln PLN (ok. 330 euro na mieszkańca) na lata 2007-2013.

„RóŜnicowanie w kierunku działalności „RóŜnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” – ok. 11%,

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
– ok. 11%

„Odnowa i rozwój wsi” – ok. 50%

„Małe projekty” – ok. 28%
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Cel: rozwój społeczny a przez to osiąganie 

celów gospodarczych.

Metoda: strategiczne planowanie i wspieranie 

pozytywnych procesów.pozytywnych procesów.

Dziś prawdopodobnie najbardziej dynamiczny 

proces w Polsce.



� Polska nie otrzyma takich kwot jak w okresie 

2007-2013; Nie ma takiego źródła pieniędzy, 

by zaspokoić wszelkie oczekiwania.

Inwestowanie w ludzi ma przyszłość, metodą � Inwestowanie w ludzi ma przyszłość, metodą 

jest strategiczne planowanie.

� Nasze działania zaprocentują za kilka lat.



boguslaw.wijatyk@dolnyslask.pl

www.umwd.dolnyslask.pl
www.prow.dolnyslask.pl


