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I. Wstęp 
 
 
 

Projekcja planu rozwoju gospodarczego ma na celu wyznaczyć główne kierunki 

rozwoju gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka oraz Grybów. Przez kierunki rozwoju można 

rozumieć zidentyfikowanie podstawowych celów strategicznych całego obszaru LGD, celów 

operacyjnych oraz działań. 

 Punktem wyjścia każdej dokumentacji strategicznej jest analiza społeczno-

gospodarcza i diagnoza badanego obszaru. Analiza w przypadku Planu Rozwoju 

Gospodarczego koncentruje się na czynnikach i uwarunkowaniach natury gospodarczej, 

jednocześnie ukazując sposób i narzędzia do przeprowadzania daleko idących zmian 

gospodarczych gmin obszaru LGD. 

 Wyżej omawiana diagnoza pozwala na określenie adekwatnych do sytuacji 

gospodarczej celów i możliwie najskuteczniejszych działań.  

 Aktualizacja Planu Rozwoju Gospodarczego dla sołectw obszaru LGD jest 

konsekwencją, zmian jakie zaszły w wyniku połączenia trzech gmin w jeden obszar LGD, co 

spowodowało rezygnację gminy Chełmiec, Kamionka Wielka oraz Grybów z wcześniej 

przyjętych połączeń kooperacyjnych grup LGD reprezentujących inne gminy tworzące 

pierwotnie z nimi całość. W związku z powyższym w wyniku nowego połączenia trzech 

gmin, dokumentacja strategiczna nowo powstałego obszaru działania wymaga aktualizacji. 

 Niniejsza aktualizacja planu gospodarczego przedstawia w ujęciu przekrojowym stan 

lokalnych gospodarek badanych gmin, charakterystykę celów strategicznych i operacyjnych, 

identyfikację priorytetowych obszarów rozwoju oraz opis podstawowych instrumentów 

wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa na obszarze objętym LGD. 
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I. Charakterystyka Gmin 

 
 
 

1. Podstawowe informacje o obszarze  
 
 

 
1.1.   Lokalizacja 

 
 
 

Plan Rozwoju Gospodarczego sołectw obszaru LGD obejmuje obszar trzech gmin 

położonych w Województwie Małopolskim, we wschodniej i północnej części Powiatu 

Nowosądeckiego. 

W skład obszaru objętego LSR  wchodzi: 

1. Gmina Chełmiec – gmina wiejska o powierzchni 112 km2, co stanowi ok. 7,2% 

powierzchni powiatu (0,74% powierzchni woj. Małopolskiego). Sąsiaduje z gminami: 

Podegrodzie, Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem, Korzenna, Grybów, Kamionka 

Wielka. Ponadto sąsiaduje z dwoma powiatami: Limanowski, m. Nowy Sącz. Sieć 

osadniczą tworzy 27 sołectw: Biczyce Dolne, Biczyce Górne, Boguszowa, Chełmiec, 

Chomranice, Dąbrowa, Januszowa, Klimkówka, Krasne Potockie, Klęczany, Kunów, 

Kurów, Librantowa, Mała Wieś, Marcinkowice, Naściszowa, Niskowa, Paszyn, 

Piątkowa, Rdziostów, Świniarsko, Trzetrzewina, Ubiad, Wielogłowy, Wielopole, 

Wola Kurowska, Wola Marcinkowska. 

2. Gmina Grybów – gmina wiejska o powierzchni 153 km2. Sąsiaduje z dziesięcioma 

gminami: Korzenna, Chełmiec, Kamionka Wielka, Łabowa, Krynica Zdrój (Powiat 

Nowosądecki) oraz Bobowa, Łużna, Gorlice, Ropa, Uście Gorlickie (Powiat Gorlicki). 

Sieć osadniczą tworzy 16 sołectw: Biała Niżna, Binczarowa, Chodorowa, Cieniawa, 

Florynka, Gródek, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Kąclowa, Polna, Ptaszkowa, 

Siołkowa, Stara Wieś, Stróże, Wawrzka, Wyskitna.  

3. Gmina Kamionka Wielka – gmina wiejska o powierzchni 65 km2. Sąsiaduje z 

czterema gminami: Chełmiec, Grybów, Łabowa, Nawojowa (Powiat Nowosądecki). 

Sieć osadniczą tworzy 9 sołectw: Bogusza, Jamnica, Kamionka Mała, Kamionka 

Wielka, Królowa Górna, Królowa Polska, Mszalnica, Zagóry, Mystków.  
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       Rys 1. Położenie gmin na tle powiatu nowosądeckiego 

 

 
 
 
 
Ogólna powierzchnia gmin wynosi 330 km2. Łączna ilość sołectw tworzących system 

wynosi 52. 

Obszar ten jest spójny terytorialnie, tworząc równocześnie strukturę powiązań społeczno-

gospodarczych. Obszary łączą przede wszystkim wspólne cele i kierunki rozwoju. Z uwagi na 

bezpośrednie sąsiedztwo powiązania gospodarcze, rynkowe oraz indywidualnych 

przedsiębiorców są bardzo liczne, przenikając się wzajemnie. W wyniku czego wiele 

aspektów rozwoju społeczno-gospodarczego będzie prezentowane łącznie, traktują cały 

obszar jako jeden organizm gospodarczy. Wyjątkowo tam, gdzie jest to wskazane omawiane 
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prawidłowości będą prezentowane oddzielnie dla Gminy Chełmiec, Gminy Grybów i Gminy 

Kamionka Wielka. 

 

 

1.2. Walory przyrodnicze 

 

 

Podstawowym determinantą wpływającym na kondycję i funkcjonowanie terytorium 

który obejmuje LSR jest jego lokalizacja w dwóch ościennych jednostkach geograficznych: 

Beskidów Zachodnich i Pogórza Karpackiego oraz wynikające stąd elementy ukształtowania 

tego obszaru. Ponadto obszar gminy Chełmiec łączą dopływy rzeki Dunajec tworząc ciąg 

ekologiczny pomiędzy Beskidem Wyspowym, Beskidem Niskim i Pogórzem Ciężkowickim.  

Gminy położone są na terenie Pogórza Rożnowsko – Ciężkowickiego. Pod względem 

fizyczno – geograficznym jest to obszar północno – zachodniego masywu strefy gór Beskidu 

Niskiego.  

Beskid Niski zbudowany jest ze skał osadowych. Są to głównie naprzemienne ułożone 

ławice zlepieńców, piaskowców i łupków iglastych.  

Pasmo Górskie Beskidu Niskiego jest w większości niskie i łagodne, cechuje się 

długimi grzbietami o spłaszczonych wierzchołkach i zaokrąglonych szczytach. Jedynie 

niektóre grzbiety i szczyty odznaczają się zauważalną stromością i ostrością.  

W tym miejscu należy wspomnieć o paśmie Jeleniej Góry (684 m. n.p.m.), gdzie 

znajduje się rezerwat przyrody – Jelenia Góra oraz usuwisko górskie z jeziorem „Morskie 

Oko” o ponad przeciętnych walorach przyrodniczych. 

Na szczególną uwagę zasługuje również m.in. pasmo Jaworza (882 m n.p.m.), na 

którego szczycie wybudowana została prawie 30-to metrowa, zwieńczona krzyżem wieża z 

tarasem widokowym. Z wieży widokowej podziwiać można rozległe panoramy Beskidów i 

Pogórza, m.in. Pasmo Brzanki.  

Walory przyrodnicze na znacznej części obszaru obejmującego gminy sprzyjają 

uprawianiu różnorodnych form turystyki we wszystkich porach roku. Turyści mogą tutaj 

znaleźć lokalne atrakcje w zależności od indywidualnych preferencji tj. polowanie, 

wędkowanie, grzybobranie, możliwość nauki ekstremalnych sportów – latanie na lotniach i 

paralotniach. Dominująca powierzchnia leśnych terenów jest bogata w runo leśne,  

a szczególnie grzyby. Do kluczowych ścieżek rozwoju turystyki i rekreacji  sugerowanych dla 

tego typu terenów można zaliczyć agroturystykę, piesze wyprawy po Beskidach, ścieżki 
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rowerowe oraz inne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu dla rodzin miejskich. W 

zależności od pory roku możemy znaleźć całą gamę atrakcji od pól namiotowych po sporty 

zimowe i campingi. Turystyka piesza i rowerowa będzie nadal jedną  

z najważniejszych form turystyki w regionie.  

 

Ukształtowanie terenu - zarówno jak całe Beskidy oraz Pogórze Karpackie zbudowane 

są z fliszu karpackiego. Taki rodzaj budowy charakteryzuje się występowaniem na 

poszczególnych stokach wychodni piaskowców. Ponadto do tutejszych bogactw naturalnych 

zaliczają się: wody mineralne, drewno pozyskiwane w miejscowych lasach, liczne 

żwirowiska w dolinie Białej i jej dopływach. 

 Bezpośrednia bliskość gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów z gminami i 

terenami uzdrowiskowymi stwarza znaczne możliwości do rozwoju całego obszaru. Mogą 

mieć charakter bazy wypadowej w stosunku do wymienionych terenów. Niewykorzystany 

potencjał i możliwości trzeba szukać w dużej ilości turystów przejeżdżających przez gminy. 

Ważnym wyzwaniem na kolejne lata będzie umiejętność zatrzymania na pewien okres 

potencjalnych turystów na obszarze gmin. Będzie to możliwe dzięki innowacyjnym i śmiałym 

rozwiązaniom, koncentracją kapitału lokalnych przedsiębiorców by realizować zauważalne i 

ciekawe inwestycje w skali regionu jak i kraju. 

Walory przyrodnicze występujące w obszarze LSR są bardzo dobre. Należy je  

wykorzystać na potrzeby gospodarczego wzrostu i poprawy życia mieszkańców. Kluczem jest 

odpowiednia i innowacyjna promocja regionu. 

 

 

 

1.3. Gęstość zaludnienia 

 

Ludność 

Liczba ludności zamieszkujących gminy Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów 

wynosi 58 684 osób w 2009 roku. Gęstość zaludnienia wynosi średnio  77 os. na km2, przy 

czym warto pamiętać, iż najwyższa gęstość występuje w gminie Chełmiec – 230 os. na km2. 

Wynika to z bezpośredniej bliskości gminy z aglomeracją Nowosądecką, oraz z jej 

powierzchni. Liczba mężczyzn zamieszkujących gminy wynosi 29 416 co stanowi 50,25% 
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całej populacji. Liczba kobiet wynosi 29 268 (stan na rok 2009). Na 100 mężczyzn w 

badanym regionie przypada 99,66 kobiet. 

 

 Tabela 1. Ludność gmin w 2009 roku – dane statystyczne 

 ogółem mężczyźni kobiety na 1 km2 Kobiety na100 
mężczyzn 

Chełmiec 25800 12933 12867 230 99 
Kamionka W . 9611 4750 4861 148 102 

Grybów 23 273 11733 11540 152 98 
Razem 58684 29416 29268 77 99,66 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 
 

Dynamika zmian liczy ludności w gminach przyjmuje tendencje wzrostową. Niewielki 

wskaźnik wzrostu w ujęciu rocznym powinie jednak napawać optymizmem zważywszy na 

stosunkowo niewielką liczbę ludności zamieszkujących ten teren. Dynamikę zmian liczby 

ludności gmin przedstawia tabela 2 oraz wykres 1. 

 
 
 
 Tabela 2. Zmiana liczby ludności 2006-2009 

Lata 2006 2007 2008 2009 

Liczba ludności ogółem 56463 57260 57923 58684 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
 
 
 
Z powyższej tabeli wynika, iż liczba ludności w analizowanych miała tendencje 

wzrostową kolejno dla 2006 – 56463 do 2009 – 58684. 

Warto podkreślić że o pozycji i potencjale obszaru LSR decyduje w znacznym stopniu 

czynnik ludzki i jego kondycja. To właśnie lokalni mieszkańcy tworzą podstawy do jej 

rozwoju, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych zasobów naturalnych i technicznych. Z 

tego też względu konieczne jest prześledzenie płaszczyzny rozwojowej Gminy Chełmiec, 

Gminy Grybów i Gminy Kamionka Wielka, właśnie pod kątem zasobów ludzkich i szerzej 

społeczno-ekonomicznych.  
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Wykres 1. Dynamika zmiany liczby ludności 2006-2009 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 
 
 
 
2. Wymiar Społeczny 
 
 
 
 

2.1.   Zatrudnienie, bezrobocie – ujęcie przekrojowe 
 
 
 
 

Zatrudnienie jest podstawowym czynnikiem wpływającym na ruch migracyjne 

wewnątrz gmin, poziom ludności oraz zamożność mieszkańców tego regionu. Mimo rosnącej 

liczby małych i średnich przedsiębiorstw, dużego zaangażowania w rolnictwie, na obszarze 

LSR występuje znaczne bezrobocie. Ogólna liczba bezrobotnych w roku 2007 wynosiła 1279 

osób w Gminie Grybów oraz 504 osób w Gminie Kamionka Wielka a w Gminie Chełmiec 

wyniosła  1560 – co daje łącznie 3343 bezrobotnych. Zatrudnienie w poszczególnych 

gminach w ujęciu przekrojowym przedstawiono w tabeli 3. 
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Tabela3. Zatrudnienie w gminach – ujęcie przekrojowe 2009 r. 
 

 
Ogółem Sektor Rolnictwo, 

łowiectwo, 
leśnictwo, 
rybactwo 

Przemysł i 
budownictwo 

Pozostałe 
usługi Ogółem W tym 

kobiety 
publiczny prywatny 

Gmina 
Chełmiec 3518 1105 856 2662 19 2250 733 

Gmina 
Kamionka W. 556 336 273 283 4 169 364 

Gmina 
Grybów 1982 941 700 1282 34 1043 573 

Ogółem 6056 2382 1829 4227 57 3462 1670 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
 
 
 

Analizując powyższe dane, można stwierdzić, iż liczba pracujących mężczyzn jest 

większa niż kobiet o 60,63%. Najwięcej osób zatrudnionych jest w Przemyśle i 

Budownictwie. Pamiętajmy że ta branża gospodarki jest niezwykle wrażliwa na wahania 

koniunktury oraz ogólną sytuację na rynku i kondycję finansową mieszkańców. Tak wysoki 

współczynnik może niepokoić, gdyż w przypadku gospodarczego tempa spadku rozwoju 

branża staje się podstawową determinantą pogrążania innych pochodnych branż (branże 

usługowe, sprzedaż detaliczna itd.).  

 

 

2.2.  Bezrobocie -  Struktura wiekowa, poziom wykształcenia  

 

 

 W celu dokładniejszego zobrazowania problemu bezrobocia na terenie LSR gmin, 

podjęto analizę zagadnienia na różnych jej płaszczyznach. W związku z tym aby jasno i 

przejrzyście przedstawić występujące zależności dane ujęto w tabeli 4. 
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Tabela 4. Bezrobocie w 2008 r. – ujęcie wielopłaszczyznowe  

Informacja Gmina Chełmiec Gmina 
Grybów 

Gmina 
Kamionka 

Wielka 
OGÓŁEM 

Wiek 
18-24 476 285 116 877 
25-34 433 257 93 783 
35-44 344 145 99 588 
45-54 257 126 75 458 
55-59 44 22 16 82 
60-64 6 1 0 7 

Wykształcenie 
Wyższe 127 89 34 250 
Policealne i średnie zawodowe 477 235 102 814 
Średnie ogólnokształcące 174 106 37 317 
Zasadnicze zawodowe 543 297 163 1003 
Podstawowe i niepełne 
podstawowe 

239 109 63 411 

Staż pracy 
Do 1 roku 155 111 43 309 
1-5 368 145 96        609 
5-10 239 102 62 403 
10-20 272 134 75 481 
20-30 148 41 43 232 
30 lat i więcej 21 13 4 38 
Bez stażu 357 290 76 723 

Czas pozostawania bez pracy 
do 1 189 103 64 356 
1-3 259 156 71 486 
3-6 267 112 55 434 
6-12 374 112 78 564 
12-24 205 113 36 354 
pow. 24 m-cy 266 240 95 601 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS oraz PUP Nowy Sącz 

 

 

Wysuwając konkluzje dotyczące wyżej zamieszczonej tabeli w poszczególnych kategoriach 

można wyróżnić określone prawidłowości: 

 

WIEK 

 W tym wymiarze  wyraźnie dominują bezrobotni w wieku od 18 do 24 lat. Ową tendencje 

obserwuje się we wszystkich badanych gminach: Gmina Chełmiec, Gmina Kamionka 

Wielka, Gmina Grybów  
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WYKSZTAŁCENIE 

Największe bezrobocie odnotowano w grupie osób z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym. Ma to miejsce we wszystkich analizowanych gminach. W gminie Chełmiec 

wynosi aż 543. Jest to również spowodowane powierzchnią jaką obejmuje gmina w 

stosunku do gmin Kamionka Wielka oraz Grybów. 

 

STAŻ PRACY 

 Najtrudniej znaleźć jest zatrudnienie osobom nie posiadającym stażu pracy (Gmina 

Grybów) oraz osobom ze stażem od 1-5 lat (Gmina Chełmiec, Gmina Kamionka Wielka).  

 

CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY 

 Osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy reprezentują największą grupę 

bezrobotnych w swojej kategorii. Stosunkowo najszybciej zatrudnienie znajdują osoby, 

które utraciły pracę do jednego roku wstecz (Gmina Chełmiec, Gmina Grybów) oraz 

osoby pozostające bez pracy w przedziale od 12 do 24 miesięcy (Gmina Kamionka 

Wielka). 
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II. PROFIL KLUCZOWYCH KIERUNKÓW ROZWOJU GMIN 
 

 

1. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 
 

 

Polityka rozwoju wobec MŚP w ostatnich kilku latach nabrała szczególnego 

charakteru. Konieczność uprawiania w/w polityki jest spowodowana wielkością i znaczeniem 

owego sektora dla całej gospodarki lokalnej, począwszy od jego wpływu na poziom 

konkurencyjności, niwelowania bezrobocia, do tworzenia gospodarki o wysokim wskaźniku 

innowacyjności. Nowoczesne i dobrze prosperujące MŚP są filarem krajów 

wysokorozwiniętych, dlatego też problemy natury finansowej, edukacyjnej, zarządczej itp. 

przedsiębiorców należących do tego sektora, winny być niwelowane by w jak najwyższym 

stopniu zdynamizować ich rozwój. Niesie to ze sobą korzyści w skali makroekonomicznej 

całego regionu. 

O konieczności i celowości prowadzenia polityki, zorientowanej na ustawiczne 

wsparcie polskich MŚP, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza 

te mniejsze, stały się fundamentem nowoczesnych, światowych gospodarek. Niejednokrotnie 

świadczą o sile i potencjale krajowej gospodarki będącej elementem galopującej globalizacji. 

Dla tego tak ważne jest prowadzenie polityki ukierunkowanej na rozwój przedsiębiorstw.  

 Namacalne efekty stosowania ciągłej i skutecznej polityki względem małych i 

średnich przedsiębiorstw, można przede wszystkim dostrzec na płaszczyźnie lokalnej. Tak 

naprawdę, to w tym wymiarze korzyści płynące z aktywnej  działalności lokalnych władz dają 

najlepsze efekty, można je zauważyć, a co najważniejsze. Wszelaka polityka ukierunkowana  

na sektor MŚP ma tutaj swoje zastosowanie w praktyce. Nasuwająca się konkluzja: 

O prowadzeniu skutecznej polityki rozwoju względem MŚP, możemy mówić tylko wtedy, 

gdy jej cele i założenia, są konsekwentnie wdrażane i praktykowane na wszystkich poziomach 

władz państwowych, od makro po mikro. Wystarczy jeden wadliwy element systemu, 

zwłaszcza na szczeblu najwyższym, aby dobrze pracujący mechanizm, zaczął zniekształcać 

swoją formę. 

 Małe i średnie przedsiębiorstwa obejmują ok. 99% wszystkich przedsiębiorstw w 

kraju. Jest to grupa wywierająca ogromny wpływ na wszystkie płaszczyzny życia 
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społecznego, ze względu na swą ilość i znaczenie zwłaszcza w gospodarce lokalnej. MŚP 

uważa się obecnie za jeden z kluczowych obszarów rozwoju nowoczesnej gospodarki 

wolnorynkowej. 

 We współczesnej gospodarce tempo rozwoju firm, przez to całych regionów a nawet 

kraju regulowane jest przez zdolność do finansowania inwestycji. Jest to jeden z głównych 

determinantów konkurencyjności wpływających na kondycje i możliwości rozwojowe MŚP. 

Dostęp do środków finansowych dla sektora MŚP stwarza ogromne możliwości i nie tylko w 

skali mikro, czyli de facto samych zainteresowanych, a całego regionu. Dlatego w gestii 

władz lokalnych winien leżeć interes  likwidacji barier przy jednoczesnym zwiększaniu 

możliwości inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Duże przedsiębiorstwa w 

mniejszym stopniu borykają się z dostępem do źródeł kapitału, koszt finansowania jest 

również niższy. Lecz takich przedsiębiorstw jest niewiele w porównaniu do sektora MŚP 

który jest największą grupą przedsiębiorstw na obszarze LSR. 

 Sektor MŚP posiada wiele zalet w porównaniu z dużymi firmami, chociażby w 

wymiarze innowacji wynikających najczęściej z zasad wolnego rynku, upatrując tym samym 

swoją szansę na zdobycie przewagi nad konkurentami poprzez szybką i wydajną komunikację 

wewnętrzną, dużą elastyczność oraz zdolność do szybkiego reagowania i dostosowania do 

ciągle zmieniającego się otoczenia. „Kompetencja innowacyjna” to fundamentalny czynnik 

który przesądza o sukcesie przedsiębiorstwa, odznacza się nieustającą innowacyjnością 

prowadzonych działań. Jego częścią jest doświadczenie zdobyte podczas realizacji różnych 

projektów jak również umiejętność funkcjonowania pod ciągłą presją niepewności i ryzyka 

które stanowią najważniejszą właściwość innowacji. 

 Funkcjonowanie sektora MŚP na rynku w sytuacji ciągłych i nieustających zmian 

warunków gospodarowania, jakich doświadczamy na przestrzeni kilku lat na skutek rewolucji 

informatycznej, w procesie globalizacji czy integracji regionalnej, oznacza umiejętność 

tworzenia lub utrzymywania przez nie przewagi konkurencyjnej. Taką przewagę możemy 

osiągnąć poprzez zarządzanie zmianami. Zarządzanie zmianami to nic innego, jak 

zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstw, polegające na ujmowaniu innowacji w 

kategoriach głównego celu i stałej restrukturyzacji posiadanych zasobów, rozwoju szeroko 

rozumianego potencjału innowacyjnego pozwalającego zdobywanie lub umacnianie pozycji 

na rynku uzyskanej dzięki tej przewadze. Rozwój lokalnych MŚP jest przede wszystkim 

związany z nieustającym pokonywaniem swoich słabych stron i przekształcaniem zagrożeń w 

szanse. 
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 MŚP zważywszy na fakt ilości zatrudnionych osób, kształtuje i będzie kształtować 

jakość zasobów ludzkich lokalnie. To właśnie w dużej mierze od niego zależy poziom 

bezrobocia, tempo rozwoju i, innowacyjność gospodarki gmin. Przyjmując taką 

prawidłowość, inwestowanie w pracowników jest konieczne dla zdynamizowania i 

kształtowania rozwoju i to nie tylko w wymiarze mikro, ale przede wszystkim w mezo, bo to 

przecież personel tworzy te przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa których sukces w znacznym 

stopniu uzależnia  kondycję regionalnej gospodarki. 

 Na gruncie lokalnego rozwoju, duży wpływ na postawę i wiedzę przedsiębiorców na 

temat możliwości pozyskiwania środków finansowych mają lokalne stowarzyszenia oraz 

grupy działania. Bardzo często takim organom powierza się znaczną część kompetencji np. 

Urzędu Marszałkowskiego, dzięki czemu mogą przeprowadzać konkursy i oceniać wnioski 

składane przez lokalne firmy. Zaoszczędza to czas, a co najważniejsze nie zniechęca 

drobnych przedsiębiorców do składania wniosków i pozwala ominąć widmo 

biurokratycznych barier i skomplikowanych formalności. W takim przypadku nadmieniona 

instytucja pełni rolę łącznika, punktu informacyjnego i doradczego. Zazwyczaj taką grupę 

tworzą lokalne osoby zaufania publicznego, wszystkim dobrze znani tak jak wójt, sołtys, 

urzędnicy gmin, radni itp., co dodatkowo zwiększa przychylność miejscowych 

przedsiębiorców. 

 W świetle przytoczonych argumentów oraz poruszanych problemów rozwój małych 

średnich przedsiębiorstw jest i będzie dużym wyzwaniem dla władz lokalnych. Jak wiadomo 

największym problemem w tym wymiarze jest brak lub niedobór kapitału takich 

przedsiębiorstw. Można powiedzieć iż ten problem ma charakter uniwersalny, ale w miarę 

możliwości należy wspierać MŚP przede wszystkim na drodze przedsięwzięć 

inwestycyjnych, które w perspektywie długoterminowej przyniosą duże korzyści dla regionu. 

Najważniejszy to wzrost zatrudnienia i poprawa stopy życiowej mieszkańców gmin. 

 Aby cel mógł być osiągalny dla władz samorządowych obszaru LSR, muszą one w 

pierwszej kolejności uświadamiać przedsiębiorców o alternatywnych możliwościach wsparcia 

działalności ze środków Unii Europejskiej i innych programów pomocowych. Kluczowym 

punktem oddziaływania są szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców. Ważna jest również 

współpraca na linii publiczno-prywatnej oraz zaangażowanie z obu stron. Działaniem 

komplementarnym w stosunku do bezpośredniego wsparcia jest budowa sieci instytucji 

otoczenia biznesu. Ich zadaniem będzie zbliżenie przedsiębiorstw do jednostek badawczo-

rozwojowych przez co umożliwią im wykorzystanie zdobytych badań. Instytucje powinny 

zapewnić profesjonale usługi dla MŚP, tj. transfer wiedzy oraz wspomagać budowę trwałej 
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sieci współpracy pomiędzy firmami i instytucjami z różnych gałęzi gospodarki, co powinno 

zaowocować fuzją doświadczenia, wiedzy i nowatorskich rozwiązań dynamizujących rozwój 

MŚP w gminach. 

 

 

2. Turystyka i rekreacja - Agroturystyka 
 

 

Na wybór tego celu wpłynęło kilka kluczowych czynników wyróżniających obszar na 

którym realizowana jest LSR, a mianowicie: uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze, 

społeczne i kulturowe. Poprzez realizację powyższego celu uwarunkowania te zostaną 

wykorzystane do dynamicznego rozwoju obszaru LSR. 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru LSR pozwoli w 

pewnym stopniu uniezależnić się od zmian na rynku pracy, zmotywuje do ustawicznego 

rozwoju (wymaga tego konieczność bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem), wpłynie na 

wzrost zamożności mieszkańców, a także pozwoli wykorzystać unikalne zasoby przyrodnicze 

i kulturowe. Realizacja niniejszego celu powinna wykorzystać efekt synergii większości 

atutów omawianego obszaru.  

Sposobem na aktywizację lokalnych społeczności będzie rozwój i wypromowanie 

profesjonalnej, bogatej, charakterystycznej oferty agroturystycznej. 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości m.in. poprzez rozwój agroturystyki, będzie możliwy 

dzięki: 

• powołaniu nowej bądź „wykorzystaniu" już istniejącej organizacji (np. fundacji, 

stowarzyszenia) które koordynowało będzie rozwój agroturystyki na obszarze trzech 

gmin objętych Planem Rozwoju Gospodarczego, 

• inwentaryzacji obecnych zasobów, które mogą zostać wykorzystane w tworzeniu 

nowej, kompleksowej, profesjonalnej oferty agroturystycznej, 

• przeprowadzeniu badań marketingowych, których celem będzie identyfikacja potrzeb i 

oczekiwań potencjalnych klientów w zakresie agroturystyki, opinii, postaw i 

oczekiwań mieszkańców analizowanego obszaru w zakresie zaangażowania w rozwój, 

• w oparciu o pozyskane wyniki badań marketingowych opracowanie spójnej strategii 

marketingowej (spójnej z niniejszym Planem Rozwoju Gospodarczego) rozwoju 

agroturystyki w trzech gminach na omawianym obszarze LSR, 
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• uruchomienie programu edukacyjnego - szkoleniowego dla mieszkańców -przyszłych 

przedsiębiorców oferujących usługi w zakresie agroturystyki, 

• określenie standardów obowiązujących wszystkie podmioty, które oferować będą 

usługi w ramach agroturystyki, 

• stworzenie profesjonalnej strony internetowej ułatwiającej komunikację (wewnętrzną i 

zewnętrzną) podmiotom zaangażowanym w realizację niniejszego celu, 

• realizacja profesjonalnie zaprojektowanych kampanii promujących ofertę w zakresie 

agroturystyki, 

• szkolenia, doradztwo, pomoc w rozwoju oferty agroturystycznej. 

 

Rozwinięciem tych celów mogą być działania wspierające rozwój turystyki lokalnej a z 

nią agroturystyki, takie jak: 

• Organizację wspólnych akcji promujących walory turystyczne regionu 

• Cykl szkoleń i warsztatów podnoszenia jakości usług turystycznych, realizowanych w 

formie całorocznego programu szkoleń, z funkcją integrującą i mobilizującą 

• Promocję turystyki rodzinnej, poprzez informacje o najdogodniejszej bazie 

noclegowej i ofercie gastronomicznej, o atrakcjach dla różnych grup wiekowych, 

podkreślenie walorów bezpieczeństwa i opieki nad grupami rodzinnymi, 

• Wypracowanie strategii promocji i rozwoju turystki na obszarze LGD 

Działania marketingowe wspomagające rozwój agroturystyki przybrać mogą formę: 

• kampanii informacyjnej, dopuszczającej możliwość dwustronnej komunikacji poprzez 

zbieranie opinii (ankietowanie, rozmowy, dyskusje). Informacje mają charakter 

dostosowany do zainteresowań mieszkańców, są im potrzebne i zachęcają do 

nawiązania i kontynuowania dialogu. Formą działań mogą być spotkania 

informacyjne, wykorzystanie programu szkoleniowego, tworzenie grup tematycznych 

(np. właściciele punktów gastronomicznych, właściciele gospodarstw 

agroturystycznych), udział przedstawicieli środowisk lokalnych w pracach zespołów 

projektowych itp., 

• Organizacja wydarzeń integracyjnych, przygotowanych dla mieszkańców z ich 

wyłącznym udziałem, w trakcie których prezentowane są propozycje i efekty działań, 
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podejmowana jest wymiana poglądów i zbierane są propozycje nowych działań. 

Należy zwrócić uwagę, by wydarzenia takie nie miały charakteru konfrontacji 

społeczności lokalnej z władzą, lecz były okazją do dzielenia się sukcesem, wyrażenia 

uznania czy nagrodzenia uczestników. Jest także niezwykle ważne, by wydarzenia te 

skupiały przedstawicieli trzech gmin, a nie tylko jednego czy dwóch ośrodków. 

• Wykorzystanie lub stworzenie lokalnego nośnika informacji, w formie biuletynu, 

gazety, informatora o przedsięwzięciach realizowanych na obszarze trzech gmin. 

Wydawnictwo może być samoistnym inicjatorem wydarzeń, Redakcja tekstów może 

być powierzona osobom spoza zespołów realizujących projekty. Ta forma 

uczestnictwa w realizacji programu może być skierowana do młodzieży (szkoły 

średnie) i objęta patronatem np. przez gazetę regionalną, 

• Organizacja konkursu dla mieszkańców, dotyczącego produktu turystycznego z terenu 

trzech gmin, jurorami mogą być zaproszone osoby z zewnątrz lub klienci głosujący na 

wybraną usługę. Nagrodami jest zarówno, tytuł jak i ewentualne wsparcie dla 

podnoszenia jakości usług turystycznych (inwestycja, wyjazd na targi, uczestnictwo w 

wyjeździe zagranicznym, studialnym itp.). 

 

3. Nowoczesne rolnictwo 
 

 

Współcześnie wymiar rolnictwa a przede wszystkim opłacalnego i skutecznego 

rolnictwa wiąże się z wykorzystaniem nowych rozwiązań i technologii. Niektórzy jednak 

błędnie pojmują charakter pracy rolnika. Zawód ten kojarzy się przede wszystkim z ciężką 

pracą w pocie czoła, co zresztą jest prawdą. Jednakże, wielu ludzi wciąż sądzi, że w tej 

dziedzinie nie wykorzystuje się żadnych nowinek technicznych, a wszystkie prace 

wykonywane są tradycyjnymi metodami, zazwyczaj ręcznie. Okazuje się jednak, że 

w rolnictwie stosuje się różne nowoczesne rozwiązania, do których, dzięki którym praca 

w gospodarstwach rolnych jest znacznie łatwiejsza. Owijarki bel, folia do sianokiszonki – te 

i podobne artykuły wykorzystywane w rolnictwie są stale unowocześniane i poddawane 

różnym modyfikacjom. 

http://www.foliadosianokiszonki.com.pl/
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To samo dotyczy także pojazdów i maszyn stosowanych w rolnictwie. Niektórych 

zdziwiłoby pewnie, jak innowacyjne technologie wykorzystywane są w konstrukcjach 

pługów, ciągników czy kultywatorów. W Polsce jest to stosunkowo świeży trend, jednak staje 

się on coraz bardziej popularny. Zainteresowanie rolnictwem wzrosło zwłaszcza 

w momencie, gdy modna stała się ekologia, a więc wszystko, co pochodzi z naturalnych 

hodowli i upraw. Z pewnością jednak gospodarstwom których zasięg obejmuje LSR, daleko 

jeszcze do silnie skomputeryzowanych farm, nastawionych jedynie na gospodarkę 

ekstensywną. 

Dużym wyzwaniem na gruncie rozwoju rolnictwa w obszarze LSR, jest przede 

wszystkim brak środków na finansowanie inwestycji, zakupu specjalistycznych maszyn i 

urządzeń. Niewiedza o możliwościach wsparcia dla rolników wśród mieszkańców regionu 

jest powszechna. Ponadto słaba znajomość rynku, czy bagatelizacja obserwacji sytuacji w 

agrobiznesie, powoduje brak umiejętności dostosowania upraw i chowu do zapotrzebowania 

rynku. Pociąga to za sobą brak specjalizacji rolnej, nieopłacalność upraw. Dużym problemem 

wśród gospodarstw rolnych na terenie LSR jest zbyt niska i mało konkurencyjna wydajność 

upraw i chowu przez co działania są wysoce praco i czasochłonne. 

Wizja nowoczesnego rolnictwa w regionie będzie realna tylko dzięki dużym nakładom 

inwestycyjnym w gospodarstwa rolnicze. Strategia rozwoju powinna skoncentrować się na 

rolnikach, których wielkość gruntu oraz brak jego rozszczepienia na innych terytoriach rokują 

możliwość masowych i profesjonalnych działań agro biznesowych. Ważnym elementem ze 

strony władz lokalnych jest organizowanie doradztwa i szkoleń z zakresu możliwości rozwoju 

rolnictwa. 

Rolnictwo w trzech gminach powinno upatrywać swoje szanse w ekologicznych 

produktach nastawiając się na internacjonalizację, zwłaszcza zdobywając rynek niemiecki, 

gdzie produkty ekologiczne cieszą się bardzo wysokim popytem. Aby cel był osiągalny trzeba 

w najwyższym stopniu wykorzystywać możliwości związane z finansowym wsparciem Unii 

Europejskiej i jego polskimi odpowiednikiem – programy wsparcia.  

Problem posiadania gruntów o zbyt małej powierzchni do prowadzenia działań na 

skalę masową, można rozwiązać przy pomocy fuzji gospodarstw rolnych, połączenia kapitału, 

przez co wspólne inwestycje będą miały charakter dużych przedsięwzięć. Współpraca 

rolników powoduje również umacnianie ich pozycji konkurencyjnej lokalnie i regionalnie. 

Należy więc uświadamiać samych zainteresowanych o realnych korzyściach i konieczności 

zmian na miarę XXI wieku.  
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III. ANALIZA GOSPODARCZA REGIONU – UJĘCIE DYNAMICZNE 

 

 

1. Struktura Podmiotów Gospodarki Narodowej Gmin 
 

 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono Podmioty Gospodarki Narodowej 

zarejestrowane w rejestrze regon  dla terenu Gmin: Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka. Na 

potrzeby LSR powyższe gminy przedstawiono całościowo jako jeden organizm.  

Dokonano podziału Podmiotów Gospodarki Narodowej na sektor publiczny i 

prywatny. Ponadto analizie poddano okres 2005 – 2009, w celu ukazania tendencji 

rozwojowych oraz dynamiki zmian zachodzących pomiędzy sektorami. 

 

Tabela 5. Podmioty Gospodarki Narodowej zarejestrowane w rejestrze regon  

  
  

2005 2006 2007 2008 2009 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 

Chełmiec 1166 1260 1328 1443 1615 

Grybów 736 825 886 1014 1131 
Kamionka 
Wielka 301 330 362 393 447 

razem 2203 2415 2576 2850 3193 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

Z powyższej tabeli jasno wynika, iż wzrost liczby Podmiotów Gospodarki Narodowe 

na obszarze LSR w kolejnych latach jest znaczny. Poniżej przedstawiono wykres obrazujący 

dynamikę wzrostu liczby podmiotów. 
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Wykres 2. Dynamika wzrostu liczby Podmiotów Gospodarki Narodowej na 

obszarze LSR. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

 Tendencja wzrostowa w opisywanym wymiarze rokuje na przyszłość optymistyczną 

prognozę. Zwiększająca się liczba podmiotów gospodarczych wpływa na konkurencyjność 

regionu LSR oraz na liczbę nowych miejsc pracy w gminach. Pamiętajmy że wskaźnik ten 

bezpośrednio wiąże się  z poziomem wzrostu rozwoju gospodarczego w poszczególnych 

latach. Dalszy wzrost wartości będzie owocował poprawą stopy życiowej mieszkańców, 

konkurencyjnego potencjału obszaru LSR oraz wzrostem kapitału który będzie się przekładał 

na inwestycje w gminach. 

 Poniżej przedstawiono udział sektora prywatnego/publicznego w ogólnej liczbie 

Podmiotów Gospodarki Narodowej w latach 2005 – 2007 na obszarze LSR. 

 

          Tabela 6. Struktura Podmiotów Gospodarki Narodowej na obszarze LSR 

  2005 2006 2007 2008 2009 
  sektor publiczny ogółem 
Chełmiec 47 48 49 48 49 
Grybów 32 32 34 35 35 
kamionka 19 19 19 19 22 
razem 98 99 102 102 106 
  sektor prywatny ogółem 
Chełmiec 1119 1212 1279 1395 1566 
Grybów 704 793 852 979 1096 
kamionka 282 311 343 374 425 
razem 2105 2316 2474 2748 3087 

 Wykres 3.Udział sektora prywatnego/publicznego w ogólnej liczbie Podmiotów w 2009r.      
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

Udział sektora prywatnego na obszarze objętym LSR jest znacznie większy w stosunku do 

publicznego i wynosi 97%. Świadczy to o zdrowej strukturze gospodarczej badanego regionu co jest 

podstawą do  dalszego rozwoju, ponieważ tylko dzięki dużej ilości przedsiębiorstw możemy mówić o 

budowaniu planów strategicznych rozwoju. To one kształtują i budują ten rozwój.   

Stopa wzrostu liczy podmiotów sektora publicznego jest znacznie mniejsza w stosunku do 

sektora prywatnego. W przypadku tego drugiego widać wyraźną tendencję stałego w miarę równego 

wzrostu. Świadczy to o prawidłowym kierunku rozwoju obszaru objętego LSR. Domeną gospodarki 

wolnorynkowej jest dominacja własności i daleko idąca prywatyzacja. 

 

 

Wykres 4. Sektor publiczny – dynamika zmian     Wykres 5. Sektor prywatny – dynamika zmian 

źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
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2. Sekcje gospodarki obszaru objętego LSR – ujęcie całościowe                      

 

 
Niniejszy podrozdział jest wstępem do kompleksowej analizy branż szczególnie 

ważnych z punktu widzenia rozwoju obszaru objętego LSR. Równocześnie ujęto w sposób 

całościowy sekcje gospodarki poddające je wstępnej analizie, która będzie podstawą do 

dalszych badań. Gminy: Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka, potraktowano jako jedno 

wspólne terytorium, wyróżniając jednocześnie branże: 

• Handel i naprawy 

• Budownictwo 

• Przetwórstwo przemysłowe 

• Transport, gospodarka magazynowa, łączność 

• Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 

• Obsługa nieruchomości i firm 

• Hotele i restauracje 

• Pośrednictwo finansowe 

 

Następnie zbadano udział poszczególnych sekcji w ogólnej liczbie podmiotów 

gospodarczych tworzących wszystkie branże, aby sprawić które gałęzie rynku mają 

największy rozmiar i wpływ na trzy gminy.  

Z analizy wykresu 6., wynika że branże: Budownictwo – 35% oraz Handel i naprawy 

– 26%, stanowią podstawowe gałęzie gospodarki na obszarze obejmującym LSR. W związku 

z powyższym obydwie branże zasługują na szczególną uwagę w kontekście prowadzenia 

polityki rozwoju. Łącznie stanowią one aż 61% całej struktury podmiotów gospodarki 

narodowej.  

Niepokojący może być fakt tak wysokiego współczynnika budownictwa w regionie – 

jak powszechnie wiadomo w/w branża jest szczególnie wrażliwa na wahania cyklu 

koniunktury a co za tym idzie, każdy kryzys czy to w wymiarze lokalnym, regionalnym, 

krajowym bezpośrednio dotyka opisywaną sekcje. Ponadto nawet sezonowe lub cykliczne 

spadki tempa wzrostu czy jego brak, namacalnie wpływają na wszystkie podmioty 

gospodarcze całej branży. Dlatego też działania na płaszczyźnie przedsiębiorczości i 

poszukiwania opłacalności działalności gospodarczej winny skupić się na sekcji: Handel i 

naprawy. Uzasadnieniem takiego wyboru są możliwości i nie w pełni wykorzystywany 
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potencjał tej gałęzi. Jednocześnie mają tutaj zastosowania innowacyjne przedsięwzięcia, 

pomysły oraz kreowanie nowych potrzeb na rynku. Jest również dobrym gruntem dla budowy 

potencjału konkurencyjności obszaru objętego LSR. 

 

 

Wykres 6. Udział poszczególnych sekcji w ogólnej liczbie podmiotów – 2009 rok 

 
             Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 
Przeanalizowano również wielkość wszystkich sekcji w poszczególnych latach. 

Wykres 7., przedstawia w dynamicznym ujęciu zmianę ilości podmiotów gospodarki 

narodowej we wszystkich branżach w latach 2005 – 2007, na obszarze objętym LSR. Z 

wykresu wynika, iż podmiotów gospodarczych przybywa w kolejnych latach. Tempo wzrostu 

jest zauważalne, jednak jej dynamika powinna być większa. Reasumując, zmiany zachodzące 

w gospodarce lokalnej badanych gmin występują, zauważa się również ciągły wzrost liczby 

podmiotów gospodarczych, jednak tempo zmian jest zbyt niskie. Należy podjąć szczególne 

starania w stosunku do mieszkańców którzy chcą prowadzić własną działalność gospodarczą 

lub już ją rozpoczęli. Warto podkreślić, iż pewien odsetek przedsiębiorstw w badaniu mogą w 

następnych okresach w przyszłości rozwiązać swoją działalność, zwłaszcza w tedy gdy nie 

dostaną żadnej pomocy ze strony władz tj. doradztwo, szkolenia, ewentualne wsparcia 

finansowe. 
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Wykres 7. Zmiana liczby Podmiotów Gospodarki Narodowej na obszarze objętym LSR  

 
           Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
 
 
 
 
 

3. Zarys priorytetowych branż w regionie 
 
 
 
 

Kolejny podrozdział został poświęcony podmiotom gospodarki zarejestrowanych  

w rejestrze według wybranym sekcjom terenu objętego Planem Rozwoju Gospodarczego, 

takim jak:  

1. Handel i naprawy 

2. Budownictwo 

3. Przetwórstwo przemysłowe 

4. Transport, gospodarka magazynowa, łączność 

5. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 

6. Obsługa nieruchomości i firm 

7. Hotele i restauracje 

8. Pośrednictwo finansowe 
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Niniejsza analiza tj. w przypadku powyższych podrozdziałów potraktowała gminy: 

Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka, jako całość ukazując zmiany i tendencje rozwojowe w 

okresie 2005-2009 roku. Ponadto przeprowadzone badanie ma na celu ukazanie najlepiej 

rokujących branż oraz zasugerowanie obiecujących kierunków rozwoju dla podmiotów 

gospodarczych na całym terenie objętym LSR. Wnikliwa charakterystyka wyróżniających się 

branż oraz przedstawione na ich podstawie alternatywne kierunki rozwoju gmin zostały 

zawarte w rozdziale IV. 

W związku z powyższym niniejszy rozdział będzie skupiał się na typowej analizie 

poszczególnych sekcji, przedstawieniu danych liczbowy oraz ukazaniu w ramach wykresów 

zmian rozwojowych. 

Każda z powyższych sekcji w poszczególnych latach miała swoje wzloty, jak również 

upadki. Poniżej możemy zaobserwować, iż w sekcji Przetwórstwo przemysłowe w roku 2008 

liczba ta wynosiła 285 podmiotów i w kolejnym roku ta liczba zmalała do 283 w 2009 roku. 

Ogólnie rzecz biorąc, przetwórstwo przemysłowe, transport, gospodarka magazynowa i 

łączność, hotele i restauracje, obsługa nieruchomości i firm, pośrednictwo finansowe, cechują 

się pewnym wzrostem w kolejnych latach, jednak ich rozwój jest praktycznie niezauważalny. 

    Z poniższych wykresów można wysnuć wniosek, iż w najbliższych latach możemy się 

spodziewać znacznego wzrostu podmiotów głównie w sekcjach, rolnictwo, łowiectwo i 

leśnictwo, handel i naprawy oraz budownictwo. 

Należy podkreślić, iż tendencja wzrostu liczby podmiotów w branży rolnictwo, 

łowiectwo i leśnictwo, ma raczej negatywny wpływ na rozwój całego obszaru LSR. 

Dominacja rolnictwa w gminach jest zjawiskiem wysoce niepożądanym, ponieważ większość 

gospodarstw rolnych nie posiada specjalistycznego sprzętu, odpowiedniej wielkości terenu 

przez co ich dochodu uzyskane z takiej działalności są bardzo niskie.  
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3.1. Handel i naprawy 

 
 
 
 

Tabela 7. Podmioty Gospodarki Narodowej a zarejestrowane w rejestrze regon według 

wybranych sekcji, Handel i naprawy 

Handel i naprawy 

Lata Liczba 
2005 580 
2006 605 
2007 636 
2008 648 
2009 710 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 

 

Wykres 8. Podmioty Gospodarki Narodowej a zarejestrowane w rejestrze regon według 

wybranych sekcji, Handel i naprawy 

 
        Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
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3.2. Budownictwo 
 

 
 
 

Tabela 8. Podmioty Gospodarki Narodowej a zarejestrowane w rejestrze regon 

według wybranych sekcji, Budownictwo 

                  

          

  źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

 

Wykres 9. Podmioty Gospodarki Narodowej a zarejestrowane w rejestrze regon 

według wybranych sekcji, Budownictwo 

 
źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

Budownictwo 

 Lata Liczba 
2005 492 

2006 598 

2007 658 

2008 806 
2009 950 
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3.3. Przetwórstwo przemysłowe 
 
 
 
 

Tabela 9. Podmioty Gospodarki Narodowej a zarejestrowane w rejestrze regon 

według wybranych sekcji, Przetwórstwo przemysłowe 

Przetwórstwo przemysłowe 

Lata Liczba 
2005 237 
2006 253 
2007 269 
2008 285 
2009 283 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

 

Wykres 9. Podmioty Gospodarki Narodowej a zarejestrowane w rejestrze regon 

według wybranych sekcji, Przetwórstwo przemysłowe 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
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3.4. Transport, gospodarka magazynowa, łączność 

 
 
 
 

Tabela 10. Podmioty Gospodarki Narodowej a zarejestrowane w rejestrze regon 

według wybranych sekcji, Transport, gospodarka magazynowa i łączność 

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 

Lata Liczba 

2005 167 

2006 168 

2007 173 
2008 189 
2009 197 

                Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

 

Wykres 11. Podmioty Gospodarki Narodowej a zarejestrowane w rejestrze regon 

według wybranych sekcji, Transport, gospodarka magazynowa i łączność 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
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3.5. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 

 
 
 

Tabela 11. Podmioty Gospodarki Narodowej a zarejestrowane w rejestrze regon 

według wybranych sekcji, Rolnictwo, łowiectwo, i leśnictwo 

Rolnictwo, łowiectwo, i leśnictwo 

Lata Liczba 
2005 127 

2006 156 

2007 166 
2008 197 
2009 221 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

 

Wykres 12. Podmioty Gospodarki Narodowej a zarejestrowane w rejestrze regon 

według wybranych sekcji, Rolnictwo, łowiectwo, i leśnictwo 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
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3.6. Obsługa nieruchomości i firm 

 
 
 
 

Tabela 12. Podmioty Gospodarki Narodowej a zarejestrowane w rejestrze regon 

według wybranych sekcji, Obsługa nieruchomości i firm 

Obsługa nieruchomości i firm 

Lata Liczba 
2005 169 
2006 184 
2007 192 
2008 199 
2009 204 

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

 

Wykres 13. Podmioty Gospodarki Narodowej a zarejestrowane w rejestrze regon 

według wybranych sekcji, Obsługa nieruchomości i firm 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
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3.7. Hotele i restauracje 

 
 

 
Tabela 13. Podmioty Gospodarki Narodowej a zarejestrowane w rejestrze regon 

według wybranych sekcji, Hotele i restauracje 

Hotele i restauracje 

Lata Liczba 
2005 40 
2006 38 

2007 41 

2008 47 
2009 52 

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

 

Wykres 14. Podmioty Gospodarki Narodowej a zarejestrowane w rejestrze regon 

według wybranych sekcji, Hotele i restauracje 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
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3.8. Pośrednictwo finansowe 

 
 

 
Tabela 14. Podmioty Gospodarki Narodowej a zarejestrowane w rejestrze regon 

według wybranych sekcji, Pośrednictwo finansowe 

pośrednictwo finansowe 

Lata Liczba 

2005 48 

2006 49 

2007 52 
2008 61 
2009 69 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

 

Wykres 15. Podmioty Gospodarki Narodowej a zarejestrowane w rejestrze regon 

według wybranych sekcji, Pośrednictwo finansowe 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
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IV. PROGNOZA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 
 
 

 

1. Przedsiębiorczość jako główna determinanta lokalnego rozwoju 

 
 
 
 

Rozwój lokalny dokonuje się w czterech płaszczyznach: gospodarczej, politycznej,  

społecznej i kulturalnej. Głównym elementem rozwoju gospodarczego jest stymulowanie 

przedsiębiorczości w wymiarze prywatnym i samorządowym. Płaszczyzna polityczna 

odznacza się fachowym wyznaczaniem kierunków rozwoju poprzez samorządy, jednak z 

zagwarantowaniem kompetencji społecznościom lokalnym. Płaszczyzna społeczna oraz 

kulturalna charakteryzuje się możliwością oddziaływania społeczności lokalnej na rozwój 

poprzez ich własne zaangażowanie w kwestii poglądu, potrzeb i kierunku rozwiązywania 

problemów. Rozwój lokalny to nieustanne zmiany na tych czterech płaszczyznach, które 

często warunkują się wzajemnie i uwalniają procesy rozwojowe. Na proces rozwoju 

lokalnego mają wpływ liczne czynniki, a wykorzystanie ich powinno być efektywne 

gospodarczo, sprawiedliwe społecznie oraz gwarantujące postęp. Należy również uważać, aby 

postęp w jednej płaszczyźnie nie odbywał się kosztem innej. Czynniki wpływające na rozwój 

dzieli się na zewnętrzne i wewnętrzne. Pierwsze generalnie można określić jako 

uwarunkowania globalne i regionalne rozwoju lokalnego, a więc wynikające z polityki 

gospodarczej państwa, otoczenia regionalnego i globalnego jednostki terytorialnej. Drugie 

tkwią w samym układzie lokalnym. Dlatego też nie można analizować wewnętrznych 

czynników rozwoju jako czegoś odosobnionego, autonomicznego. Czynniki zewnętrzne i 

wewnętrzne wywierają na siebie duży wpływ, co jest częstym powodem konfliktów 

interesów. Tak, więc rozwój lokalny zależy zarówno od własnego potencjału gmin oraz ich 

zasobów, jak i również od kierunku polityki krajowej oraz innych globalnych przesłanek. 

Wynikiem takich zależności między czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi jest duża siła 

napędowa rozwoju lokalnego. 
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 Głównym elementem i wiodącą dziedziną rozwoju lokalnego jest rozwój 

gospodarczy. Opiera się on na pełnym wykorzystaniu zasobów ludzkich i naturalnych w celu 

stymulowania postępu gospodarczego. Postęp ten daje materialne podstawy do procesów 

rozwojowych we wszystkich płaszczyznach rozwoju lokalnego. Aby uaktywnić rozwój 

gospodarczy, niezbędne jest zaistnienie zjawiska zdolności do podejmowania ryzyka przez 

członków społeczności lokalnej, nazywanego powszechnie predyspozycją przedsiębiorczości.                       

Przedsiębiorczość jest podstawą rozwoju gospodarczego, dążeniem do ciągłej zmiany i 

doskonalenia produkcji, wymiany i konsumpcji, stwarzania nowych, lepszych możliwości 

zaspokajania potrzeb i funkcjonowania przedsiębiorstw. Można ją określić jako wszelkie 

działania i przedsięwzięcia, polegające na dążeniu do zysku i związane z ponoszeniem 

ryzyka, polegające na wytwarzaniu, oferowaniu, dostarczaniu i sprzedawaniu produktów i 

usług uznanych za korzystne do zaspokajania potrzeb oraz przyczyniających się do 

funkcjonowania krajowej, czy międzynarodowej gospodarki. Przedsiębiorczość nie polega 

głównie na uzyskiwaniu maksimum korzyści z wykorzystywania tego, co istnieje, lecz na 

ciągłym stwarzaniu czegoś nowego.   

Rozwój przedsiębiorczości, jako podstawy ekspansji gospodarczej krajów 

europejskich i pozaeuropejskich, jest związany z tymi okresami historii gospodarczej, w 

których powstawały warunki do nagromadzania kapitału handlowego, przemysłowego i 

bankowego oraz w których mogła się rozwijać ludzka zdolność do racjonalnego 

gospodarowania. Miejscami występowania przedsiębiorczości są przede wszystkim 

przedsiębiorstwa, lecz także gospodarstwa domowe, instytucje administracyjne i cały rynek, a 

więc sfera codziennych kontaktów tych, którzy kupują z tymi, którzy wytwarzają i sprzedają. 

Przedsiębiorczość jest indywidualną cechą ludzkiej osobowości, wyróżniającej się 

inteligencją, innowacyjnością, umiejętnością dostrzegania uwarunkowań i związków 

zachodzących między zjawiskami gospodarczymi i zdolnością do organizowania działalności 

handlowej, przemysłowej i usługowej zapewniającej przewagę dochodów nad kosztami ich 

uzyskania. Przedsiębiorczość jest nowatorstwem polegającym na poszukiwaniu odmienności 

w porównaniu z tym, co robią inni, znajdowaniu bardziej skutecznych sposobów działania na 

rynku, dających wyższą użyteczność produktów i usług oraz większą efektywność 

gospodarowania. Jest ona ze swej natury działalnością konkurencyjną, w stosunku do 

postępowania innych przedsiębiorstw.  

Przedsiębiorczość zapewnia, że decyzje ekonomiczne mogą być koordynowane 

zgodnie z najlepiej pojętym interesem uczestników rynku. Dzieje się tak, dlatego, że człowiek 

ekonomiczny, jako konsument, znając wysokość cen i własnych dochodów, kieruje się jak 
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najwyższą użytecznością, a człowiek ekonomiczny jako producent, znając wysokość cen i 

własne możliwości produkcyjne, dąży do jak najwyższego zysku wykorzystując efektywnie 

posiadane zasoby. 

 

 Przedsiębiorczość jest podstawą i warunkiem innowacyjnego rozwoju gospodarki, 

podnoszenia życia społeczeństwa oraz indywidualnej zamożności. Zapewnia wzrost 

dochodów ludności, a zwłaszcza przedsiębiorczych jednostek i Zespołów gospodarczych, 

stałe zwiększanie i doskonalenie podaży towarów i usług, wzrost zatrudnienia, potencjału i 

konkurencyjności krajowej gospodarki na rynkach światowych. Przedsiębiorczość jest z 

jednej strony umiejętnością dostosowania się do istniejących warunków, a nawet 

wykorzystania ich, z drugiej zaś podejmowaniem działań w celu zmiany tych warunków w 

pożądanym kierunku. Przedsiębiorczość można również definiować jako cechę osobowości, 

która odznacza się zdolnością do podejmowania nowych inicjatyw, pomysłowością, ryzykiem 

oraz dążeniem do osiągnięcia zysku. Połączenie tych obu koncepcji znajduje swoje odbicie w 

kwestiach związanych z przedsiębiorczością w zakresie rozwoju lokalnego. Najlepszym 

sposobem do wyzwolenia przedsiębiorczości w gminach jest pobudzenie aktywności lokalnej, 

a więc umożliwienie mieszkańcom odegrania pewnych ról, co wiąże się z poczuciem 

współodpowiedzialności za losy lokalnej ojczyzny. Rozwój przedsiębiorczości na szczeblu 

lokalnym oznacza przyrost środków oraz nowych perspektyw samorealizacji, które pozwalają 

zaspokajać równomiernie zwiększające się potrzeby.  

 

 

 

2. Budowa lokalnej gospodarki na płaszczyźnie innowacyjnego 
potencjału MŚP 

 
 
 

Innowacyjność jest główną siłą napędową rozwoju nowoczesnej gospodarki 

wolnorynkowej. Dla tego coraz większe znaczenie w budowaniu potencjału regionu, mają 

małe i średnie przedsiębiorstwa które powinny wywierać pozytywny wpływ na poziom 

innowacyjności takiego obszaru. 
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 Pojęcie „innowacyjność” może być definiowane jako działania zorientowane na 

osiąganie przez firmę przewagi konkurencyjnej. Patrząc z perspektywy przedsiębiorstwa, 

innowacja może mieć charakter: nowego systemu produkcji, nowych działań 

marketingowych, inny od poprzedniego wzoru produktu, czy zmian związanych ze sposobem 

szkolenia. Przewaga konkurencyjna kształtowana poprzez innowacje obejmuje bardzo wiele 

płaszczyzn tj. cena, towar,  proces dystrybucji, kapitał ludzki przedsiębiorstwa itd. 

 Rozpatrując pojęcie innowacja ze względu na jego rodzaj i charakter występowania 

możemy wyróżnić: 

 

• innowacje produktowe – Polegają na wprowadzeniu nowego lub ulepszonego 

produktu czy usługi, dotyczącej ulepszenia technicznego, towarów, materiałów części 

itp. oraz poprawy ich funkcjonalności. 

• Innowacje procesowe – To przede wszystkim zakup różnego rodzaju urządzeń, 

sprzętu usprawniającego procesy produkcyjne (np. zautomatyzowane pakowanie, 

laserowo tnące narzędzia) 

• Innowacje organizacyjne – Jest to głównie (w przypadku MŚP) wdrażanie i 

ulepszanie sposobów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Działania tego typu 

pozwalają na maksymalne wykorzystanie potencjału pracowników. Innowacje 

organizacyjne mogą również polegać na współpracy przedsiębiorstw czy tworzenia 

grup przedsiębiorstw z danej branży. 

• Innowacje marketingowe – Odnoszą się np. do zmian w wyglądzie produktu, 

opakowań, wprowadzania nowych promocji, czy nowego rodzaju sprzedaży czy 

reklamy. Innowacja marketingowa jest wtedy innowacją dla firmy, gdy poczynane 

przez nią kroki w sferze marketingu mają swoje zastosowanie po raz pierwszy. 

 

 Sektor MŚP posiada wiele zalet w porównaniu z dużymi firmami, w wymiarze 

innowacji wynikających najczęściej z przymusu innowacji, upatrując tym samym swoją 

szansę na zdobycie przewagi nad konkurentami poprzez szybką i wydajną komunikację 

wewnętrzną, dużą elastyczność oraz zdolność do szybkiego reagowania i dostosowania do 

ciągle zmieniającego się otoczenia. „Kompetencja innowacyjna” to fundamentalny czynnik 

który przesądza o sukcesie przedsiębiorstwa, odznacza się nieustającą innowacyjnością 

prowadzonych działań. Jego częścią jest doświadczenie zdobyte podczas realizacji różnych 
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projektów jak również umiejętność funkcjonowania pod ciągłą presją niepewności i ryzyka 

które stanowią najważniejszą właściwość innowacji. 

Unia Europejska w ramach pomocy polskim MŚP wspiera głównie te dziedziny, które 

przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności. Dla tego też nabierają na wartości 

przedsięwzięcia zorientowane na unowocześnianie technologii, tworzenie stałej współpracy 

małych i średnich przedsiębiorstw bazujących na zaawansowanych technologiach. 

Problem polskich MŚP to właśnie ich zorientowanie na tradycyjnych sektorach 

gospodarki, jednocześnie upatrując w niskich cenach i kosztach pracy źródło przewagi 

konkurencyjnej. Konkurowanie w taki sposób na rynku UE jest wysoce nieefektywne 

ponieważ ogromnego znaczenia nabrała jakość produktów, zwłaszcza w krajach wysoko 

rozwiniętych, często wynikająca z nowoczesnej technologii. Presja konkurencyjna wywierana 

przez technicznie zaawansowane produkty z Unii  nasiliła się po wstąpieniu polski w jej 

struktury. W związku z tym  zniwelowanie przepaści technologicznej sektora MŚP, stało się, 

współcześnie jednym z głównych celów polityki regionalnej. 

 Jeszcze kilka lat temu, zmiany w przedsiębiorstwie postrzegany były, jako wyjątkowo 

niekorzystne zjawisko. Dokonywane były głównie lub jedynie przez firmy borykające się z 

problemami, będące w trudnej sytuacji. Dzisiaj zmiany to fundament każdego 

przedsiębiorstwa i to nie tylko sektora MŚP, duże organizację również nie mogą pozwolić 

sobie na stagnację. Współcześnie sukces na rynku osiąga ten z „graczy” który potrafi szybko 

zmieniać swoje produkty, rynki i rodzaje działalności. Ogromną zaletą MŚP jest jego 

dostosowanie do oczekiwań i preferencji klienta, działając najczęściej na rynku lokalnym 

potrafi dostrzec jeszcze nie zaspokojone potrzeby potencjalnych nabywców. Często również 

funkcjonują ukierunkowane na nisze rynkowe, gdzie zazwyczaj głównymi konkurentami nie 

są duże przedsiębiorstwa z uwagi na ich masową produkcję i nieopłacalność w obsługiwaniu 

takiego rynku, tylko właśnie sektor MŚP. Możliwość szybkiego reagowania na pojawiające 

się szanse czy zagrożenia jest główną domeną małych i średnich przedsiębiorstw, tym samym 

na tej płaszczyźnie posiadają znaczną przewagę nad dużymi firmami. Duże organizacje nie 

potrafią w tak szybkim tempie dokonać zmian, również wewnętrzna komunikacja  zostaje w 

tyle w stosunku do małych firm. 

 

Funkcjonowanie sektora MŚP na rynku w sytuacji ciągłych i nieustających zmian 

warunków gospodarowania, jakich doświadczamy na przestrzeni kilku lat na skutek rewolucji 

informatycznej, w procesie globalizacji czy integracji regionalnej, oznacza umiejętność 

tworzenia lub utrzymywania przez nie przewagi konkurencyjnej. Taką przewagę możemy 
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osiągnąć poprzez zarządzanie zmianami. Zarządzanie zmianami to nic innego, jak 

zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstw, polegające na ujmowaniu innowacji w 

kategoriach głównego celu i stałej restrukturyzacji posiadanych zasobów, rozwoju szeroko 

rozumianego potencjału innowacyjnego pozwalającego zdobywanie lub umacnianie pozycji 

na rynku uzyskanej dzięki tej przewadze. Rozwój MŚP jest przede wszystkim związany z 

nieustającym pokonywaniem swoich słabych stron i przekształcaniem zagrożeń w szanse. 

 
 

 

3. Wizja gospodarczego rozwoju gmin 

 
 
 
 

3.1.   Charakterystyka tendencji rozwojowych firm w przekroju gałęzi 

gospodarczych regionu 

 
 
 
Handel i naprawy 

Tendencje rozwojowe sekcji: Handel i naprawy są bardzo wyraźne. Na podstawie 

przeprowadzonej analizy w rozdziale III można prognozować dalszy, znaczny rozwój branży 

co szczególnie widać na przedstawionej linii trendu. Bardzo duży wzrost liczby podmiotów w 

sekcji zanotowano między 2008 – 648 podmiotów,  a 2009 rokiem – 710 podmiotów. 

Przesłanka pozwala na stwierdzenie, iż postęp w poszczególnych latach będzie szybszy, niż to 

miało miejsce w okresie 2005 – 2008. 

Należy przypomnieć wielokrotnie już podkreślany fakt znaczenia sekcji dla całego 

obszaru objętego LSR. Jest to jedna z podstawowych branż na której będzie opierany rozwój 

gospodarczy gmin, szczególnie z tego względu, iż dynamizm wzrostu będzie w przyszłości 

systematycznie wzrastał, sekcja jest szczególnie ważna dla całego regionu ponieważ jest 

zgodna z przyjętym modelem lokalnych gospodarek – znaczna przewaga usług w stosunku do 

innych gałęzi. Tak szybki postęp branży daje realne przesłanki aby swoim rozwojem 

zdominowała największą sekcje w regionie – budownictwo, co będzie bez wątpienia 

zjawiskiem pożądanym. 
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Budownictwo 

 Powyższa sekcja, jest największą pod względem liczby podmiotów na rynku w 

regionie obejmując 35% udziału w nim. Największy wzrost wielkości branży zanotowano 

między 2005 – 492, a 2006 roku – 598. Prawdopodobnie tak wysoki skok liczby podmiotów 

spowodowany był znacznym w tym okresie popytem na usługi w szeroko rozumianym 

budownictwie również ponadprzeciętny rozmiar inwestycji który objął całą Polskę, jest siłą 

sprawczą takiego stanu. Wzrastające ceny w opisywanej gałęzi oraz coraz mniejsze 

zapotrzebowanie na tego typu usługi, duża konkurencja trudności w uzyskiwaniu kredytów 

hipotecznych sprawiły że dynamizm rozwoju sekcji systematycznie spada, jednak nadal 

wzrost jest zauważalny.  

 Pamiętajmy że dalszy wzrost podmiotów w branż a tak bez wątpienia będzie przez 

kilka najbliższych lat, nie spowoduje zniekształcenia lokalnego rynku, ani nie będzie 

zjawiskiem niepożądanym jeżeli nowo powstające przedsiębiorstwa staną się bardziej 

konkurencyjne a co najważniejsze bardziej innowacyjne od swoich poprzedników, które już 

działają w branży. Mianowicie, głównie firmy specjalizujące się w nowych technologiach 

wykorzystywanych w budownictwie oraz oferujące produkt który jest rzadkością na rynku 

daje receptę na sukces. 

 

Przetwórstwo przemysłowe 

 Dynamika rozwoju branży w tym przypadku wyraźnie zwalnia. Ponadto w okresie 

2005 – 2008 wzrost sekcji był bardzo słaby a w 2009 roku zanotowano spadek liczby 

podmiotów. Wzrost w w/w lata był determinowany tymi samymi przesłankami, które 

obejmowały budownictwo. Spadek w tym wymiarze ma charakter raczej pozytywny dla 

obszaru objętego LSR, gównie z powodów walorów turystycznych regionu oraz przyjęcia za 

cel rozwoju agroturystyki w gminach. Prognozuje się, iż w przetwórstwie przemysłowym w 

kolejnych latach liczba podmiotów gospodarki narodowej będzie systematycznie spadać. 

 

Transport, gospodarka magazynowa, łączność 

Tendencja wzrostu sekcji jest stała w poszczególnych latach. Jednak rozwój branży w 

okresie 2005 – 2009 był praktycznie niezauważalny. Biorąc pod uwagę znikomy udział sekcji 

w rynku na obszarze objętym LSR, nie ma ona większego wpływu na postęp regionu. 

Przewiduje się dalszy, niewielki wzrost liczby podmiotów, które w tym przypadku stanowią 

nisze rynkową. 
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Rolnictwo, łowiectwo, i leśnictwo 

W sekcji: Rolnictwo, łowiectwo, i leśnictwo zanotowano zauważalny wzrost liczby 

podmiotów gospodarki narodowe z 127 w 2005 do 221 w 2009 roku. Mając na uwadze 

wstępne wnioski do analizy w rozdziale III, podkreślić należy negatywny charakter tak 

wyraźnego wzrostu w poszczególnych latach, pamiętając jednocześnie, iż idea rozwoju 

nowoczesnego rolnictwa w gminach została przedstawiona w rozdziale II. Prognozuje się 

dalszy wzrost liczby podmiotów w branży, jednak nie będzie on tak duży jak to miało miejsce 

w poprzednich latach. 

  

Obsługa nieruchomości i firm 

 Wzrost liczby podmiotów w sekcji w okresie 2005 – 2009 był raczej niezauważalny. 

Bardzo ważny jest jednak fakt samego postępu branż ponieważ z punktu widzenia realizacji 

strategii rozwojowej obszaru objętego LSR, głównie przedsiębiorstwa obsługujące firmy mają 

priorytetowe znaczenie. Dla tego też rozwój sekcji, jaki by nie był powinien cieszyć. 

Jednocześnie prognoza przewiduje co raz wyraźniejszy wzrost branży w kolejnych latach, z 

uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługi. Ponadto sekcja jest jednym z 

biegunów wzrostu na którym będzie opierany rozwój całego obszaru LSR. 

 

Hotele i restauracje 

Tendencja wzrostu sekcji jest stała w poszczególnych latach. Jednak rozwój branży w okresie 

2005 – 2009 był praktycznie niezauważalny. Pamiętajmy jednak że hotele i restauracje mają 

istotne znaczenie dla rozwoju całej turystyki w regionie oraz są jednym z narzędzi kreowania 

promocji gmin i ich marketingu terytorialnego. Choć postęp w branży jest niewielki, 

przewiduje się systematyczne zwiększenie się dynamiki wzrostu liczby podmiotów 

gospodarki narodowej w kolejnych latach na obszarze LSR. 

 

Pośrednictwo finansowe 

 Tak jak w przypadku sekcji: Obsługa nieruchomości i firm, branża ma szczególne 

znaczenie dla innowacyjnego rozwoju regionu. Wzrost jest raczej niezauważalny, ale 

występuje. Prognoza zakłada zwiększenie liczby podmiotów w kolejnych latach, bardziej 

wyraźne, niż to miało miejsce w okresie 2005 – 2009. Postęp wiąże się z coraz większym 

zapotrzebowaniem rynku. Należy podkreślić tutaj znaczenie gałęzi na gruncie budowania 

warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w gminach, czyli sieci doradczego wsparcia 
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głównie dla MŚP. W związku z powyższym również na tej sekcji LSR opiera wzrost 

gospodarczy regionu. 

 

 

 

3.2.   Branże o znacznym potencjale w perspektywie długofalowego rozwoju 

 

 

Biorąc pod uwagę analizę przeprowadzoną w rozdziale III oraz powyższy podrozdział 2.1. 

plan rozwoju opiera się na trzech fundamentalnych sekcjach: 

1. Handel i naprawy 

2. Obsługa nieruchomości i firm 

3. Pośrednictwo finansowe 

 

Handel i naprawy 

Sekcja, mając na względzie wcześniejsze akcentowanie jej znaczenia jest 

podstawowym filarem rozwoju obszaru objętego LSR. Wzrost liczby podmiotów jest jak 

najbardziej pożądany, zwłaszcza że tendencje rozwojowe branży sprzyjają wizji regionu 

opartego na nowoczesnym i zróżnicowanym handlu.  

Realizacja planu rozwoju gospodarczego zakłada wzajemne przenikanie się innowacji 

z handlem i naprawami. Jest to o tyle ważne, o ile daje większą pewność rozwoju tego typu 

przedsiębiorstw oraz uniknięcie wyparcia z rynku przez szeroko pojmowaną konkurencję nie 

tylko na obszarze LSR. Pamiętajmy że internacjonalizacja firm stwarza znacznie większe 

możliwości egzystencji, niż koncentracja na macierzystym rynku.  

Znaczny potencjał konkurencyjny podmiotów oraz ich duża liczba w lokalnej 

gospodarce, będzie wymuszać innowacyjne zachowania firm i konieczność przeprowadzania 

ciągłych zmian. Bliskość aglomeracji Nowego Sącza stwarza dodatkowe, niebagatelne 

możliwości progresu. Rynek zbytu jest tam znacznie większy, niż na obszarze LSR. Przewagą 

przedsiębiorstw z obszaru LSR, nad firmami z Nowego Sącza, jest większa możliwość 

absorpcji środków wsparcia pochodzących z Unii Europejskiej. Na płaszczyźnie 

operacjonalizacji celów i wytycznych UE, przedsiębiorstwa mogą upatrywać szans wsparcia 

w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich oraz w MRPO. Przedsiębiorstwa o dużym 

potencjale innowacyjnym mogą liczyć na pomoc z Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka. Szczegółowy opis możliwości wsparcia ujęto w rozdziale V. 
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Obsługa nieruchomości i firm, Pośrednictwo finansowe 

Z uwagi na podobny charakter sekcji oraz komplementarność ich wpływu na rozwój 

lokalny gmin objętych LSR, zostaną one przedstawione razem. Jak już wcześniej podkreślano 

w rozdziale III powyższe branże są bardzo istotne, szczególnie w wymiarze realizacji LSR 

oraz innych strategii rozwojowych. Coraz większa liczba podmiotów w w/w sekcjach w 

najbliższych lata pozwoli na budowę sieci która będzie pośrednio odpowiedzialna za tempo 

rozwoju całego regionu. Owe, specjalistyczne przedsiębiorstwa poprzez swoją działalność, 

doradztwo, transfer wiedzy, zarządzanie informacją, będą nie jako głównym czynnikiem 

sprawczym na płaszczyźnie zwiększania wydatków na inwestycję w regionie. Ustawiczna 

współpraca pomiędzy pośrednictwem finansowym, obsługą firm, przyniesie w przyszłości 

większą skłonność firm do ryzyka, trafniejsze decyzje odnośnie inwestycji. Wyżej 

wymienione sekcji ponadto korygują ścieżki rozwoju przedsiębiorstw w pożądanym 

kierunku.  

Pośrednictwo finansowe oraz obsługa firm, są nie jako łącznikiem podmiotów 

gospodarczych pomiędzy możliwością uzyskania pomocy publicznej a samymi 

zainteresowanymi. Szacuje się, iż budowa sieci będącej wstanie realizować cele rozwojowe 

obszaru objętego LSR zajmie jeszcze ok. 5 lat. Jest to zbyt długi czas, przez co pożądany 

rozwój regionu przesunie się w czasie. Należy więc przeprowadzić kilka akcji promocyjnych, 

względem powyższych sekcji, stale informować mieszkańców o możliwościach płynących z 

działalności w tych branżach. Takie informacje może udzielać zarówno urząd gminy, jak 

również inne instytucje publiczne oraz lokalne grupy działania oraz fundację, stowarzyszenia. 

W przypadku trzech ostatnich, mają najsilniejszy wpływ na postawę lokalnej społeczności w 

gminach. 

Kapitał ludzki, zatrudniony w opisywanych sekcjach najczęściej cechuje się wyższym 

wykształceniem. Dla tego wzrost liczby podmiotów pociągnie za sobą fuzję specjalistycznej 

wiedzy i doświadczenia co zaowocuje innowacyjnymi zachowaniami i przedsięwzięciami 

wśród innych branż na skutek doradztwa oraz wewnątrz opisywanych sekcji. Jednocześnie na 

obszarze LSR będą podstawowym i najważniejszym potencjałem rozwojowym, bardzo 

mocnym biegunem wzrostu na którym pośrednio będzie opierała się lokalna gospodarka. 
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V. INSTRUMENTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W 

REGIONIE 

 

 

 

1. Szkolenia i doradztwo 

 

 
Najważniejsze przyczyny organizowania szkoleń na obszarze LSR to: 
 

• Brak dostatecznej wiedzy potrzebnej do założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej 

• Brak środków na zdobycie wiedzy i otworzenie działalności 

• Niesatysfakcjonująca struktura zawodowa ludności 

• Bezrobocie 

• Brak świadomości proekologicznej 

Przed rolnikami z obszaru LSR oraz z całej Małopolski rozpościerają się możliwości 

szkoleń i doradztwa. Najważniejszymi są te organizowane w ramach projektów Unii 

Europejskiej. Przygotowanie krajowych zasad wdrażania i wydatkowania środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach budżetu na lata 2007 – 

2013 weszło w decydującą fazę. Polska ma do dyspozycji ponad 100 miliardów euro 

przeznaczonych na poprawę funkcjonowania rolnictwa, rybołówstwa, a przede wszystkim – 

na wzrost konkurencyjności krajowej gospodarki do poziomu unijnego. Przed nami ogromne 

wyzwanie – zarówno dla administracji, jak i dla przedsiębiorców: jak wykorzystać 

niepowtarzalną szansę, aby efekt nie zawiódł oczekiwań i odpowiadał ambitnym 

zamierzeniom. 

Podstawową kwestią wydaje się organizacja szkoleń mających na celu podniesienie 

kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do podjęcia działalności w zajęciach pozarolniczych. 
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Szkolenia takie prowadzone są w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” i 

realizowane poprzez Powiatowe Urzędy Pracy. Dla gmin z obszaru LSR szkolenia takie 

organizuje Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu. Szkolenia te to pozaszkolne zajęcia 

mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności 

poszukiwania zatrudnienia. 

Szkolenia takie realizowane są m.in. dla osób, które podlegające ubezpieczeniu 

społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli osoba taka zamierza 

podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem. 

Mają one formy indywidualnych lub grupowych szkoleń. 

W ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dla najbardziej aktywnych istnieje 

również możliwość otrzymania wsparcia doradczo – finansowego na założenia działalności 

gospodarczej. Wyłonieni przez Wojewódzki Urząd Pracy Beneficjenci w postaci organizacji 

pozarządowych i firm szkoleniowych proponują kompleksowe szkolenia na temat 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej, dofinansowanie w wysokości max.40 000 

złotych oraz wsparcie doradcze dla osób już prowadzących działalność. Dodać należy, że 

większość beneficjentów oferujących pomoc preferuje osoby mające zamiar założyć 

działalność gospodarczą na terenach mniejszych gmin miejskich, miejsko wiejskich i 

wiejskich. Proces rekrutacyjny dla osób chcących wziąć udział w projekcie tworzy atmosferę 

zdrowej konkurencji, gdyż udział w projekcie wymaga przedstawienia swojej wizji 

przedsiębiorstwa i przekonującego przedstawienia pomysłu przyszłemu inwestorowi, jakim 

jest beneficjent wyznaczony poprzez Unię Europejską. Nawet, gdy uczestnikowi nie uda się 

zdobyć dofinansowania, to skorzysta on z kompleksowego szkolenia, które może skłonić go i 

pomóc przy otwierania własnej działalności.  

Mieszkańcy obszaru LSR mogą wzbudzić w sobie przedsiębiorczy potencjał, który w 

połączeniu z walorami regionu może zaowocować rozwojem gospodarczym gmin. System 

szkoleniowy powinien być kolejno oparty na: 

§ podnoszeniu kwalifikacji ludności obszaru LSR i wzbudzanie w nich postaw 

przedsiębiorczych, 
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§ wspieraniu przedsiębiorczych inicjatyw wśród ludności i dalszym podnoszeniu 

ich kwalifikacji w tej dziedzinie, 

§ moderowanie i kształtowanie postaw ludności wobec głównych ścieżek 

rozwoju przedsiębiorczości. 

 

2. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 

 

 

 Ścieżki przedsiębiorczości jakie są optymalne dla gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka 

Wielka wymagają interwencji podmiotów lokalnych w celach podniesienia infrastruktury i 

uruchomienia sprawnej promocji. Branże związane z turystyką wymagają, bowiem 

współdziałania poszczególnych podmiotów, aby region, który będzie w stanie przyciągnąć 

potencjalnych klientów prezentował się wyjątkowo atrakcyjnie i był tak wypromowany. 

Dzięki temu ukształtuje się środowisko przychylne dla kształtowania się postaw 

przedsiębiorczych wśród ludności miejscowej, a co za tym idzie dla powstawania nowych 

przedsiębiorstw i miejsc pracy. 

 Analizując inwestycję na obszarze LSR należy brać pod uwagę najważniejsze kierunki 

rozwoju oraz najbardziej uciążliwe mankamenty rozwoju. 

Dla gminy Chełmiec najważniejsze inwestycje powinny wspierać: 

• Rozwój rekreacji, turystyki i agroturystyki w gminie. 

• Rozwój przedsiębiorczości (przetwórstwo, usługi, handel, rzemiosło). 

• Rozwój infrastruktury technicznej. 

• Rozwój leśnictwa i łowiectwa wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

• Upowszechnienie zainteresowania obszarami przyrodniczymi dla celów naukowo-

dydaktycznych, turystyczno-poznawczych i innych. 

• Rozwój pszczelarstwa. 

Szczególny nacisk powinien być położony na poprawę takich mankamentów gminy jak: 
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• Słabo rozwinięta przedsiębiorczość w zakresie pośrednictwa finansowego, obsługi 

nieruchomości i firm oraz niski poziom zainwestowania w pozarolnicze 

przedsięwzięcia gospodarcze. 

• Niski poziom edukacji ekonomiczno-prawnej ludzi oraz obawa przed podejmowaniem 

ryzyka związanego z uruchomieniem i rozwojem działalności gospodarczej 

• Niski poziom infrastruktury oraz bazy turystycznej. 

• Niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców. 

• Zanieczyszczone środowisko - powszechne zaśmiecanie terenów i zanieczyszczanie 

wód, zwłaszcza ściekami pochodzącymi z gospodarstw domowych i rolnych. 

• Niewielka ilość obiektów i urządzeń do uprawiania sportów zimowych i innych form 

rekreacji otwartej. 

• Słaby rozwój agroturystyki oraz brak terenowych urządzeń do obsługi szlaków 

turystycznych. 

• Słaba promocja gminy na zewnątrz. 

Dla gminy Grybów  najważniejsze inwestycje powinny wspierać: 

• Rozwój przemysłu czasu wolnego; 

• Modę na korzystanie z usług typu Wallnes and spa; 

• Otwarcie granic i zwiększony ruch turystyczny; 

• Pozyskanie terenów pod nowe inwestycje związane z rozwojem funkcji turystycznej  

• Modę na ekologiczny styl życia 

• Promocję wartości kulturowych 

• Promocja walorów przyrodniczych 

• Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

• Rozwój agroturystyki 

Szczególny nacisk powinien być położony na poprawę takich mankamentów 

gminy jak: 

• Brak kanalizacji na niektórych terenach 

• Niewielki ruch turystyczny 

• Niedostateczna promocja gminy i informacja turystyczna 

• Braki w infrastrukturze okołoturystycznej (znikoma ilość kawiarni, restauracji); 
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• Brak perspektywicznej koncepcji promocji; 

 

 Dla gminy Kamionka Wielka najważniejsze inwestycje powinny wspierać: 

• Rozwój sportów takich jak narciarstwo oraz coraz modniejsze „sporty 

ekstremalne” 

• Odnowę zabytków historycznych i pomników pamięci 

• Rozwój świadomości proekologicznej 

• Stworzenie odpowiedniej gospodarki ściekowej, umożliwiającej odpowiednie 

utrzymanie walorów terenu 

• Poprawę zaopatrzenia  w wodę pitną 

Szczególny nacisk powinien być położony na poprawę takich mankamentów gminy jak: 

• niepełne warunki techniczne do organizowania imprez plenerowych, 

• brak produktów turystycznych aktywizujących rynek turystyki indywidualnej 

krajowej i międzynarodowej 

• niesatysfakcjonująca infrastruktura techniczna  

Dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju niezbędne wydaje się więc w dziedzinie 

rozwoju przedsiębiorczości działanie w celu: 

• budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje 

publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, służących promocji obszarów 

wiejskich, 

• budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 

turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych; 

• zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w 

tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; 

• odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, 

budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; 

• kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. 
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• stworzenia narzędzi promocji i informacji na temat regionu np. takich jak strona 

internetowa. 

Dzięki tak zakrojonym działaniom powinno udać się wytworzyć przestrzeń 

gospodarczą gmin ujmowaną jako model stanowiący sumę całości stosunków 

gospodarowania, interakcji społecznych oraz działań o charakterze politycznym. Definiując 

pojęcie przestrzeni gospodarczej gminy, można określić je mianem sumy stosunków relacji 

pomiędzy decydentami, wykonawcami i odbiorcami procesów gospodarczych 

przebiegających w danej lokalnej wspólnocie samorządowej. Jeżeli założone inwestycje 

przyniosą efekty dla gmin z obszaru LSR to będzie można liczyć na maksymalizację zysków 

płynących z potencjału regionalnego, jak i społecznego. Pamiętać przy tym należy, aby 

inwestycje te miały charakter wyłącznie pomocniczy dla przyszłych przedsiębiorców i nie 

ograniczały ich przyszłych działań. Przyświecać tutaj powinna zasada, że odgórna pomoc nie 

może prowadzić do postaw bierności i opierania się na tym, co już jest gotowe, ale być 

zachętą i sygnałem dla własnych inicjatyw społeczeństwa. I tak mieszkańcy odpowiednio 

zmotywowani, dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji promocyjnej, szkoleniowej i doradczej 

powinni spoglądać na nowo powstałe obiekty infrastrukturalne jako na narzędzia służące ich 

rozwojowi. 

 

3. Zwiększenie konkurencyjności 

 
 

Jako obszar Polski Południowej będący bezpośrednio w polu zainteresowania analizy 

konkurencji, to znaczy obszarów oferujących podobny produkt, dla podobnych grup klientów 

należy brać pod uwagę obszar geograficzny Beskidów: od Beskidu Śląskiego aż po pasmo 

Bieszczad. Rejon Sudetów, jakkolwiek podobny i reprezentujący podobne atrakcje 

turystyczne leży poza zasięgiem oddziaływania narzędzi promocyjnych stosowanych na 

obszarze Beskidu Sądeckiego. Istnieje małe prawdopodobieństwo do skłonienia turystów, by 

rezygnowali z wyboru tego kierunku turystycznego na rzecz innego, bardziej oddalonego. 

Dlatego analiza skupia się na obszarze pasma Beskidów. 
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Wykorzystanie przewagi konkurencyjnej: 

§ nadanie ofercie charakteru „markowego produktu turystycznego" — właściwe po-

zycjonowanego na rynku, ze zdefiniowanym klientem i kompleksową obsługą turysty; 

§ podkreślenie połączeń (trasy turystyczne) z innymi partiami Beskidów, o   nawiązanie  

do  różnorodności kultury góralskiej, odrębnej  od pozostałych, a jednocześnie 

atrakcyjnej dla osób spoza Polski Południowej; 

§ rozwój połączeń komunikacyjnych, analiza i oferta przejazdów z największych 

aglomeracji; 

§ spójna i kompleksowa informacja, rezerwacja elektroniczna;  

§ wprowadzenie programów lojalnościowych dla klientów; 

§ promocja obszaru trzech gmin jako „bazy wypadowej" w inne regiony Beskidów z 

atrakcyjną ofertą cenową; 

§ programy działań wspólnych z innymi obszarami w ramach oferty turystycznej 

(turnieje sportowe, koncerty, degustacje potraw regionalnych, jarmarki, imprezy 

targowe); 

§ tworzenie zintegrowanej oferty turystycznej dla Beskidów (trasy schronisk, spływy 

kajakowe, mapa kempingów). 

 

 

4. Finansowanie inwestycji 

 

 

Podstawowym źródłem finansowania wszelkich zadań rozwojowych w najbliższych 

latach będą środki krajowe, do których zaliczamy zwłaszcza budżet państwa oraz środki 

własne wszystkich jednostek samorządu terytorialnego — gmin, powiatów i regionów. 

Ponadto znaczącymi będą środki pochodzące z instrumentów finansowych Unii Europejskiej 

ze szczególnym ukierunkowaniem na fundusze strukturalne. Ważnym źródłem finansowania 

inwestycji są środki prywatne inwestorów. 
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5. Instrumenty finansowe UE 
 
 
 
 

Wśród wspólnotowych środków i instrumentów publicznych, które wspierają realizację 

wielu zadań znajdują się: 

1. Fundusze Strukturalne tj.: 

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego — finansujący działania 

zmierzające do zmniejszenia różnic w rozwoju gospodarczym pomiędzy 

regionami Unii Europejskiej; 

- Europejski Fundusz Społeczny — finansujący działania związane z polityką 

zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich; 

2. Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich — instrument finansowy 

Unii Europejskiej, nie należący do kategorii funduszy strukturalnych, jednakże 

wspierający wszechstronny rozwój obszarów wiejskich; 

3. Fundusz Spójności - instrument polityki spójności gospodarczej i społecznej, 

współfinansujący projekty w dziedzinie środowiska naturalnego oraz sieci 

transeuropejskich w zakresie infrastruktury transportu. Jego głównym celem jest 

przyczynianie się do zapewnienia równowagi gospodarczej i społecznej krajów 

członkowskich; 

4. Europejski Bank Inwestycyjny - instrumentami EBI są kredyty bezpośrednie oraz 

kredyty z gwarancjami rządowymi, linie kredytowe za pośrednictwem banków 

(kredyty bezpośrednie i z gwarancją s.p.) oraz tzw. „global loans" (kredyty dla 

banków na pożyczki dla beneficjentów); 

5. Instrument w ramach funduszy Unii Europejskiej pn. „Rewitalizacja miast i 

miasteczek". Jest to nowy instrument, którego celem jest skoncentrowanie działań pro-

rozwojowych różnego typu na dominujących elementach struktury osiedleńczej 

Polski, znajdujących się w bardzo złej kondycji gospodarczej; nadanie silnego, 

skoncentrowanego impulsu rozwojowego wielu potencjalnym subregionalnym 

ośrodkom wzrostu. 

6. Planowany w ramach funduszy Unii Europejskiej instrument pn. „Europejskie 

Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej", którego celem jest wsparcie wszelkich 
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projektów z zakresu współpracy terytorialnej realizowanych w ramach polityki 

spójności. 

7. Europejskie programy wspólnotowe, takie jak np. LIFE Plus, Programy Ramowe 

Badań i Rozwoju itp., współfinansujące w różnorodnych dziedzinach realizację 

projektów, w które zaangażowani są partnerzy z różnych krajów członkowskich. 

 

 

6. Inne instrumenty krajowe i zagraniczne 
 
 
 
 

Źródłami finansowania zadań związanych z rozwojem będą również środki publiczne 

o charakterze bezzwrotnym pochodzące z innych międzynarodowych instytucji finansowych, 

w tym z umów kredytowych Rządu RP z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. 

Osobnym źródłem finansowania wszelkich projektów są środki z dostępnych instrumentów 

finansowych komercyjnego sektora bankowego (zwłaszcza kredyty). 

Inne instrumenty finansowe to: 

1. Prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów z udziałem środków 

Unii Europejskiej; 

2. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa; 

3. Krajowe fundusze celowe jak Ekofundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska; 

4. Fundusz Poręczeń Unijnych; 

5. Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych; 

6. Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). 

7. Krajowy Fundusz Kapitałowy; 

8. Wsparcie inwestycji wieloletnich o dużym znaczeniu dla gospodarki (projektowany 

instrument wsparcia dla dużych inwestorów); 

9. Instrument finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

10. Norweski Mechanizm Finansowy; 

11. Partnerstwo Publiczno-Prywatne. 
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7. Program wsparcia — Kontrakty Wojewódzkie 
 
 
 
 

W ramach kontraktów samorządy wojewódzkie otrzymują z budżetu państwa dotacje 

na wsparcie realizacji zadań własnych, wynikających z wojewódzkich strategii i programów 

rozwoju, wpisujących się w cele i priorytety określone w strategicznych dokumentach 

rządowych. 

Finansowanie projektów w ramach kontraktów wojewódzkich odbywa się z zachowaniem 

zasady, że wkład finansowy dotacji z budżetu państwa dla realizowanego zadania nie 

przekracza 50 % wkładu własnego podmiotu realizującego zadanie. 

 

 

8. Programy wsparcia — system „konkursów ofert" 
 
 
 
 

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność ze sfery pożytku publicznego mogą 

realizować zlecane im w drodze konkursów zadania publiczne m.in. w następującym zakresie: 

§ krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

§ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

§ upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

§ ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

§ promocji i organizacji wolontariatu, 

. 
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9.  Polska Organizacja Turystyczna 
 
 
 

Polska Organizacja Turystyczna rozwija formy współpracy z regionami i branżą tury-

styczną. Wspierane są działania, mające na celu rozwój regionalny poprzez projekty związane 

z turystyką i pozyskiwanie środków na ten cel z funduszy strukturalnych. Najważniejszym 

celem pozostaje promowanie zrównoważonej turystyki jako czynnika rozwoju 

gospodarczego, społecznego i kulturowego regionów i społeczności lokalnych. Poprzez 

promocję na rynku krajowym i zagranicznym POT wspiera działania marketingowe 

podejmowane przez producentów i dystrybutorów      usług      turystycznych      oraz      

działania      administracji      samorządowej i instytucji lokalnych mające na celu poszerzanie 

zakresu i podnoszenie jakości usług turystycznych. 

Polska Organizacja Turystyczna wspiera działania stowarzyszeń i organizacji branżo-

wych (np. PTTK, PTSM, PFCiC, izby turystyczne i gospodarcze), mające na celu promocję 

walorów i atrakcji turystycznych. Działania prowadzone wspólnie z tymi organizacjami 

stanowią istotny czynnik rozwoju polskiej turystyki. 

W ramach podejmowanych działań możliwe jest m.in.: 

§ Wspólne wydawanie materiałów promocyjnych i folderów; 

§ Wspólne działania na najważniejszych imprezach targowych i promocyjnych; 

§ Organizowanie podróży studyjnych dla dziennikarzy krajowych; 

§ Pomoc w tworzeniu internetowych systemów promocyjno-informacyjnych, w tym do-

skonalenie współpracy w ramach Ogólnopolskiego Internetowego Systemu Informacji 

Turystycznej i Promocji Polski (ISIT); 

§ Współpracę w ramach tworzenia produktów turystycznych. 

 

 

 

10.  Małopolska Organizacja Turystyczna 
 
 
 
 

Małopolska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem, które powinno stać się strate-

gicznym partnerem dla obszaru LSR. Członkowie MOT postawili sobie m.in. następujące 

cele: 
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§ kreowanie i promowanie atrakcyjnego wizerunku Krakowa i Regionu na krajowych i 

zagranicznych rynkach turystycznych; 

§ wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju regionu; 

§ integrację środowisk turystycznych poprzez współpracę sektora publicznego z 

niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej i stowarzyszeniami związanymi z 

turystyką, jak również innymi organizacjami i przedsiębiorcami; 

§ zarządzanie regionalnym systemem informacji turystycznej i prowadzenie informacji 

o ofercie turystycznej regionu; 

§ stwarzanie warunków do powstawania, rozwoju i promocji produktów turystycznych 

w Małopolsce; 

§ organizacja i koordynacja działań w zakresie planowania i realizacji imprez tury-

stycznych; 

§ dążenie do zapewnienia wysokiej jakości produktów turystycznych Małopolski; 

§ inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infra-

struktury turystycznej; 

§ podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr turystycznych, prowadzenie badań 

marketingowych, analiz i monitoringu w zakresie turystyki. 

MOT jest stowarzyszeniem o charakterze non-profit. Swoją gospodarkę finansową opiera 

o składki członkowskie, jak również zakrojoną na szeroką skalę współpracę z podmiotami 

gospodarczymi oraz poprzez uzyskanie dofinansowań z programów pomocowych i dotacji z 

budżetów administracji publicznej. 
 

 

 

11.  Partnerstwo Publiczno-Prywatne 
 
 
 
 

Partnerstwo publiczno - prywatne (PPP) jest formą współpracy pomiędzy sektorem 

publicznym i prywatnym w celu realizacji projektu lub świadczenia usług tradycyjnie 

dostarczanych przez sektor publiczny. Uznaje się, iż w PPP obie strony osiągają pewne 

korzyści, odpowiednie do stopnia realizowanych przez nie określonych zadań. Przez 

umożliwienie każdemu z sektorów robienia tego, co potrafi najlepiej, publiczne usługi oraz 
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infrastruktura są realizowane w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. Widać to na 

przykładach wielu realizacji projektów dotyczących infrastruktury turystycznej. 

Obszar zamówień publicznych, a dokładniej ich zwiększona dostępność, stwarzają 

okazję dla mniejszych firm do  uzyskiwania stałych korzyści z takiej współpracy. Głównie ze 

względu na specyficzny charakter partnerstwa publiczno-prywatnego. Bardzo często buduje 

on trwałe więzi gospodarcze pomiędzy organem publiczny i prywatnym, oparte na 

wzajemnym zaufaniu a przede wszystkim na obopólnych korzyściach.  Ze strony np. 

samorządu może to być obniżenie kosztów usług tj. odśnieżanie miasta, gdzie samodzielnie 

wykonywana praca przez samorząd generowała by nadmierne koszty. Poza tym, usługa 

wykonana  przez przedsiębiorstwo gwarantuje jakość jej wykonania, ponieważ kontrahent w 

tym przypadku wykonuje pracę na wysokim poziomie, aby nie stracić cennego klienta. 

Zagwarantowanie sobie stałych przychodów z tytułu zamówień publicznych jak i budowanie 

trwały więzi, gromadzenie doświadczenia oraz zapewnienie firmie trwałego rozwoju to 

główne postulaty przemawiające za korzyściami wynikającymi z partnerstwa publiczno-

prywatnego. 

 

 

12.  Sponsoring 
 
 
 
 

Sponsoring jest narzędziem promującym dany produkt lub daną firmę w związku ze 

sponsorowanym przedsięwzięciem. Oczywiście wielką rolę odgrywa tu prestiż 

przedsięwzięcia. Jeżeli jest ono popularne, organizatorzy mogą liczyć na wielu sponsorów. 

Z punktu widzenia firmy sponsoring nie zastępuje tradycyjnej reklamy, ale stanowi jej 

istotne uzupełnienie. O ile bowiem reklama przekazuje informacje, to w przypadku 

sponsoringu na pierwsze miejsce wysuwa się kształtowanie pozytywnego wizerunku. 

Sponsoring jest zatem „przyjazny społeczeństwu". 

Wiedząc to organizator powinien przygotować pakiety ofertowe dla potencjalnych spon-

sorów, w których powinny być informacje poparte wynikami badań marketingowych z lat po-

przednich. Planując zaś wydarzenia nowe, należy uwzględnić pomiar zainteresowania. 
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13.  Fundusze pożyczkowe  
 
 
 
 Fundusze pożyczkowe stanowią alternatywę dla przedsiębiorców w zakresie 

pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Udzielają pożyczek, które przeznaczone są przede 

wszystkim dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność 

gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu 

bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Fundusze 

pożyczkowe udzielają pożyczek przeznaczonych na cele związane z podjęciem, 

prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na: 

 

• finansowanie inwestycji, 

• wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 

• zakup maszyn i urządzeń, 

• rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych , 

usługowych, 

• zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia 

gospodarczego. 

 

 Fundacje Rozwoju Regionalnego na terenie województwa są lokalnym instrumentem 

wsparcia dla początkujących jak i istniejących przedsiębiorców na obszarze LSR. 

Aktualnie można korzystać z czterech funduszy pożyczkowych: 

 

1. Fundusz oparty o własne środki finansowe 

2. Fundusz "Klęski żywiołowe" 

3. Fundusz "Rozwój turystyki" 

4. Fundusz "Nowe inwestycje" 

 

1. Fundusz oparty o własne środki finansowe 

 Proponowana przez fundusz oferta pożyczkowa skierowana jest do osób 

rozpoczynających lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego 

oraz pow. zawierciańskiego i zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników.  

Warunkipożyczki: 
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- maksymalna kwota pożyczki - 120 000 zł 

- spłata do 5 lat 

- oprocentowanie 6,99 - 8,5% 

- możliwość uzyskania 6-cio miesięcznej karencji 

- bez prowizji i opłat dodatkowych. 

 

      2.   Fundusz "Klęski żywiołowe" 

 Fundusz przeznaczony jest dla przedsiębiorców poszkodowanych na skutek klęsk 

żywiołowych lub działania siły wyższej. O pożyczkę może ubiegać się mikro, mały, średni 

przedsiębiorca, który: 

posiada siedzibę główną lub oddział na terenie woj. małopolskiego 

poniósł bezpośrednie, materialne straty w miejscu faktycznego wykonywania działalności w 

wyniku klęsk żywiołowych lub działania siły wyższej w okresie po 1 maja 2010 roku 

przeznaczy pożyczkę na finansowanie inwestycji rozwojowych, realizowanych na terenie 

woj. małopolskiego 

 

Pożyczka oferuje bardzo dogodne warunki takie jak: 

• oprocentowanie 4% 

• bez prowizji 

• do 300 000 zł 

• możliwość umorzenia 50% kapitału 

• spłata do 5 lat 

• możliwość skorzystania z karencji do 6 miesięcy 

 

       3.   Fundusz "Rozwój turystyki" 

 Oferta funduszu w tym wymiarze dotyczy przedsiębiorców, posiadających siedzibę 

główną lub oddział na terenie Województwa Małopolskiego. 

Pożyczka może zostać przeznaczona wyłącznie na następujące cele: 

• zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 

• zakup nieruchomości, 

• zakup maszyn i środków transportu, 

• zakup materiałów produkcyjnych, 

• budowę lub adaptację obiektów budowlanych, 
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• remont lub modernizację środków trwałych, 

• zakup nowych technologii, patentów lub licencji, 

• zakup oprogramowania, 

• zakup i wytwarzanie środków trwałych, 

• zakup usług, 

• zakup środków obrotowych, 

• pokrycie kosztów bieżących działalności. 

 

Warunki na jakich udzielana jest pożyczka: 

• Maksymalna wysokość pożyczki - 250 000 zł. 

• Oprocentowanie: 6,99%, (dla starterów - 8,5%) 

• bez opłat dodatkowych, marż i prowizji 

• na max 5 lat 

• możliwość karencji do 6 miesięcy 

  

     4.   Fundusz "Nowe inwestycje" 

 Oferta Funduszu pożyczkowego dotyczy przedsiębiorców, posiadających siedzibę 

główną lub oddział na terenie Województwa Małopolskiego. 

Pożyczka może zostać przeznaczona wyłącznie sfinansowanie nowej inwestycji, poprzez : 

• zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 

• zakup nieruchomości, 

• zakup maszyn i środków transportu, 

• budowę lub adaptację obiektów budowlanych, 

• remont lub modernizację środków trwałych, 

• zakup nowych technologii, patentów lub licencji, 

• zakup oprogramowania, 

• zakup i wytwarzanie środków trwałych. 

 

Warunki: 

• Maksymalna wysokość pożyczki - 250 000 zł. 

• Oprocentowanie: 6,99%, (dla starterów - 8,5%) 

• bez opłat dodatkowych, marż i prowizji 

• na max 5 lat 
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• możliwość karencji do 6 miesięcy 

 

 

 

14.  Ośrodki Doradztwa Rolniczego 
 

 

 

Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR) to instytucje świadczące nieodpłatnie usługi 

doradcze rolnikom i mieszkańcom wsi w zakresie prowadzenia gospodarstwa, stosowania 

nowoczesnych technik rolniczych, efektywnego zarządzania produkcją, sytuacji gospodarstwa 

rolnego wobec rynku. 

Priorytety działalności Małopolskiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego (MODR): 

• Zapewnienie pełnej absorpcji środków pomocowych poprzez implementację 

instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej, 

• Wspieranie procesu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na bazie małej i 

średniej przedsiębiorczości oraz działań różnicujących dochody ludności wiejskiej, 

• Popularyzowanie ekologicznych metod gospodarowania oraz przedsięwzięć 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 

• Kompleksowe oddziaływanie na rzecz podniesienia poziomu wiedzy rolników w 

zakresie odnoszącym się do norm i standardów przewidzianych w "zasadzie 

wzajemnej zgodności", 

• Wdrażanie nowoczesnych metod gospodarowania uwzględniających kryteria 

jakościowe oraz ekonomiczno - rynkowe, 

• Podejmowanie inicjatyw zmierzających do rewitalizacji terenów wiejskich na bazie 

tradycyjnych wartości kulturowych poszczególnych regionów naszego województwa, 

• Udzielanie pomocy w organizowaniu się rolników w zespołowe formy działania i 

grupy producenckie, 

• Prowadzenie działalności oświatowej mającej na celu podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych rolników i mieszkańców wsi z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i 

uwarunkowań. 
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Głównym zadaniem oddziałów lokalnych ODR jest przeprowadzanie szkoleń, 

ustawiczne doradztwo oraz udzielanie informacji na temat możliwości wsparcia finansowego 

dla rolników z obszaru LSR. 

Szkolenia prowadzone są głównie z zakresu: 

• Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym 

• Rolnictwa ekologicznego 

• Kurs agroturystyczny 

• Kurs operatorów kombajnów 

• Kurs kwalifikacyjny w zawodzie rolnik, ogrodnik 

• Kurs dla grup producenckich 

• Kurs z zakresu Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej 

• Kurs z zakresu Integrowanej Produkcji 

• Wyjazdy studyjne dla zorganizowanych grup 

 

W procesie restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, rozwoju pozarolniczej 

przedsiębiorczości na wsi, znaczącą rolę odgrywa działalność edukacyjna i informacja 

prowadzona wśród mieszkańców wsi. Wszelkie zmiany w myśleniu i działaniu biorą początek 

w świadomości a sprzyja temu wiedza i aktualna informacja. Bowiem tylko człowiek 

posiadający odpowiednią i rzetelną wiedzę i dobrze poinformowany jest kreatywny, wykazuje 

twórcze myślenie i podejmuje racjonalne decyzje gospodarcze. Dotyczy to w szczególności 

rolników i innych mieszkańców wsi, gdzie decyzje muszą być wypracowane i podejmowane 

bardzo często, gdzie życie i praca są skomplikowane, ponieważ dotykają bardzo wielu 

dziedzin wiedzy. 

 ODR organizuje różne konferencje, tarki promocyjne, wystawy w celu partycypacji 

lokalnych rolników oraz by umożliwić im promocje własnego produktu. Konferencje 

najczęściej organizowane są cyklicznie i dotyczą konkretnej profesji. 

Ostatnia konferencja odbyła się 29 stycznia 2011 roku w siedzibie MODR w 

Karniowicach - XV Wojewódzka Konferencja Pszczelarska. Organizatorem Konferencji był 

MODR w Karniowicach we współpracy z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w 

Krakowie. Jak co roku, zgromadziła ona liczne grono małopolskich pszczelarzy. Sala obrad 

pomieściła 240 miłośników pszczół. Na początku dokonano rozstrzygnięcia V Konkursu 

Pasiek. Tegoroczna konferencja poświęcona była w całości problemom jakości i właściwości 

produktów pszczelich. 

http://www.modr.pl/sub.php?mb=9&t=23
http://www.modr.pl/sub.php?mb=9&t=24
http://www.modr.pl/sub.php?mb=9&t=25
http://www.modr.pl/sub.php?mb=9&t=26
http://www.modr.pl/sub.php?mb=9&t=27
http://www.modr.pl/sub.php?mb=9&t=28
http://www.modr.pl/sub.php?mb=9&t=29
http://www.modr.pl/sub.php?mb=9&t=30
http://www.modr.pl/sub.php?mb=9&t=31
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 Najważniejszym elementem działalności ODR jest udzielanie informacji na temat 

możliwości wsparcia dla rolników na obszarze LSR głównie z Programu Rozwój Obszarów 

Wiejskich. 

Działanie "Renty strukturalne" ma na celu poprawę struktury agrarnej oraz 

przyspieszenie procesu wymiany pokoleniowej osób prowadzących gospodarstwa rolne, a 

także poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw. Aby usyskać rentę strukturalną 

należy złożyć stosowny wniosek Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w biurze 

powiatowym ARiMR. ODR na obszarze objętym LSR informuje mieszkańców o warunkach 

przyznania renty, całej procedurze jej przyznawania i udziela inne, ważne informacje z punktu 

widzenia wnioskodawcy. Kryteriów otrzymania tego rodzaju środków jest bardzo wiele, dla 

tego też zostaną wymienione te najważniejsze. 

Rentę strukturalną może otrzymać rolnik który: 

1. Ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do 

emerytury lub renty. 

2. Prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 

10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie 

podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, przez co najmniej 5 lat. 

3. Przekaże gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej: 

- 1ha w przypadku gospodarstw położonych w województwach- małopolskim, podkarpackim, 

śląskim i świętokrzyskim albo  

- 3 ha w przypadku gospodarstw położonych w pozostałych województwach. 

4. Został wpisany do ewidencji producentów oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności. 

5. W dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną  

- podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu 

- nie zalegał z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników. 

6. Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. 

 

Rolnicy mogą w ramach konsultacji z ODR skorzystać z działania „Zalesianie gruntów 

rolnych”. Wsparcie może uzyskać: 

• Rolnik, który został wpisany do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 
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• Co najmniej 3 rolników, których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia 

jest nie mniejsza niż 2 ha. 

 

Kryteria przyznawania wsparcia: 

• wsparcie do gruntów użytkowanych jako grunty orne oraz sady, które zostały 

przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego ( w przypadku braku takiego planu, wykonanie zalesienia nie 

będzie mogło być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy), 

• wsparcie do gruntów stanowiących własność wnioskodawcy, jego małżonka 

lub współwłasność wnioskodawcy, 

• wsparcie do gruntów o powierzchni co najmniej 0,5 ha i minimalnej szerokości 

20 m, w przypadku działek graniczących z lasem ich szerokość nie może być mniejsza 

niż 20 m, 

• wsparcie może być przyznane jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej 

niż 20 ha. 

• wsparcie nie przysługuje do gruntów położonych na obszarach NATURA 

2000. 

 

 Działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” pochodzące z PROW stwarza 

ogromne możliwości dla rolników na obszarze LSR. Pomoc finansowa jest przyznawana 

osobie fizycznej, która: 

- jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego (numer identyfikacyjny 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych, ewidencji wniosków o płatności), o 

powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia 

działów specjalnych 

- wielkość ekonomiczna gospodarstwa stanowi co najmniej równowartość 4 ESU 

- jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia, 

- prowadzi produkcję rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

 

Pomoc przyznaje się i wypłaca na zasadzie refundacji poniesionych kosztów 

kwalifikowanych, nie więcej jednak niż: 
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• 40% kosztów , 

• 50% kosztów – gdy beneficjentem jest rolnik, który nie ukończył 40 roku życia 

• 50% kosztów – gdy inwestycja jest realizowana na obszarach ONW 

• 60% kosztów – gdy inwestycja jest realizowana na obszarach ONW, a 

beneficjentem jest rolnik, który nie ukończył 40 roku życia. 

 

 ODR informuje również o możliwości wsparcia z programu „Ułatwianie startu 

młodym rolnikom”. To kolejne działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013, a finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Pomoc finansowa jest przyznawana osobie fizycznej, która: 

• do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła działalności 

rolniczej i po raz pierwszy rozpocznie prowadzenie gospodarstwa rolnego 

• oraz osoba, która rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej 

niż w okresie 14 miesięcy do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, 

• osoba, której małżonek nie prowadził działalności rolniczej albo rozpoczął jej 

prowadzenie nie wcześniej niż w okresie 14 miesięcy do dnia złożenia przez 

wnioskodawcę wniosku o przyznanie pomocy, 

• nabyła gospodarstwo rolne na drodze kupna, darowizny lub spadku oraz 

dzierżawy (minimum 6-cioletniej) z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa lub 

jednostek samorządu terytorialnego 

• powierzchnia użytków rolnych będzie nie mniejsza niż średnia powierzchnia 

gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju (średnia pow. gospodarstwa rolnego 

9,6 ha) oraz nie większa niż 300 ha, 

• gospodarstwo będzie prowadzone samodzielnie, 

• gospodarstwo nie może stanowić współwłasności lub współposiadania z 

wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej, 

• gospodarstwo będzie spełniać podstawowe wymagania w zakresie ochrony 

środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt 

• jest pełnoletnia i w dniu złożenia przez nią wniosku o przyznanie pomocy nie 

ukończyła 40 roku życia, 

• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

• posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 
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• nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 

 

 Na wniosek beneficjenta pomoc finansowa w tym działaniu będzie wypłacana w 

formie premii w wysokości 50 tysięcy złotych. Pomoc jest przyznawana jednorazowo dla 1 

beneficjenta. W przypadku, gdy warunki niezbędne do uzyskania pomocy spełniają oboje 

małżonkowie, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich. 

 Celem realizacji tego działania jest podniesienie konkurencyjności sektora rolnego 

poprzez aktywizację młodych osób, o odpowiednich kwalifikacjach do rozpoczęcia 

działalności rolniczej. Będzie to sprzyjać zmianom strukturalnym w rolnictwie oraz tworzeniu 

miejsc pracy poprzez samozatrudnienie młodych rolników. 

 Wyżej wymienione działania oraz instrumenty wsparcia są jedynie zarysem 

możliwości jakie stoją przed rolnikiem na obszarze LSR. Działalność ODR pełni rolę 

informatora w wymiarze wszystkich, możliwych źródeł  finansowych skierowanych do 

mieszkańców. Dla tego też instytucja ma priorytetowe znaczenie dla rozwoju obszarów 

wiejskich w gminach, aktywizując i skłaniając głównie młodych przedsiębiorczych rolników 

skłonnych do wprowadzania innowacji i długofalowych zmian przynoszących korzyści w 

skali regionalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  Zakończenie 
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Ekonomiczna kondycja obszaru objętego działaniem LGD, jak wynika z aktualizacji 

planu rozwoju gospodarczego ma swoje mocne i słabe strony. Bez wątpienia gminy: 

Chełmiec, Kamionka Wielka oraz Grybów charakteryzują się stałym rozwojem na gruncie 

przeanalizowanych sekcji gospodarczych. Największym obecnie wyzwaniem prowadzonej 

polityki rozwoju jest zdynamizowanie tego postępu. Do minusów można zaliczyć z 

pewnością zbyt dużą koncentrację podmiotów w niektórych sekcjach gospodarki, których 

wzrost nie rokuje synergicznych korzyści. 

Możliwości jakie niesie ze sobą członkostwo Polski w Unii Europejskiej, powinny w 

jak najwyższym stopniu zostać wykorzystane zarówno przez jednostki samorządów 

terytorialnych jak i przede wszystkim przez przedsiębiorców z obszaru LGD. Potencjał 

współczesnej gospodarki regionalnej tworzą właśnie przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które 

bardzo często napotykają na bariery rozwoju, zwłaszcza w wymiarze finansowania 

inwestycji. Ich szansą na skuteczne konkurowanie z innymi podmiotami, jest wykorzystanie 

instrumentów finansowych UE, tj. bezpośrednich dotacji, funduszy pożyczkowych, kredytów 

preferencyjnych. 

Podmioty gospodarcze z obszaru LGD, jak wynika z przeprowadzonych analiz 

posiadają widoczny potencjał w kluczowych branżach. Duża konkurencja zauważalna jest w 

sekcjach budownictwo oraz handel i naprawy, co powinno niejako wymuszać innowacyjne 

zachowania i skłonność do inwestycji podmiotów tych branż. 

Aktualizacja planu rozwoju gospodarczego ukazuje kierunki rozwoju obszaru LGD, 

kluczowe cele oraz sposób ich operacyjnej realizacji na płaszczyźnie możliwości 

gospodarczych gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka oraz Grybów. 


