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Mieszkanki małych miejscowości i  wsi mają 
szansę na własny biznes, często nie zdając 
sobie z tego sprawy. Podczas szkolenia, które 

odbyło się w dniach 17–19.10.2014 r., panie dowiedzia-
ły się, jak założyć własną firmę, i próbowały swych sił 
we florystyce.
Kilkadziesiąt uczestniczek z  terenu całego wojewódz-
twa łódzkiego usłyszało o kosztach założenia firmy oraz 
o procedurze jej rejestracji. Nie zabrakło też praktycz-
nych informacji dotyczących sporządzenia biznespla-
nu, wypełniania wniosków kredytowych i ubiegania się 
o dotacje pomagające rozkręcić własny biznes. To, co 
zazwyczaj najbardziej przeraża i zniechęca do rozpo-
częcia własnej działalności gospodarczej, teraz przesta-
ło być czymś nieosiągalnym. 
Aby jeszcze bardziej zmotywować panie do stania się 
bizneswomen, podczas szkolenia zostały przeprowa-
dzone zajęcia warsztatowe z  przygotowania dekora-
cji florystycznych. Przez dwa dni specjaliści z Polskiej 
Szkoły Florystycznej zdradzali tajniki dekoracyjnego 
biznesu. Tematyka zajęć okazała się trafiona, co było 
widać po  zapale, z jakim kursantki tworzyły dekoracje, 
i po wyjątkowych efektach ich pracy.

W  dniu 21 października 
2014 r. Zarząd Wojewódz-
twa Łódzkiego Uchwałą 

nr1284/14 zatwierdził listę operacji 
wybranych do dofinansowania w ra-
mach naboru wniosków dotyczących 
działania „Odnowa i rozwój wsi” w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013. Roz-
strzygnięty nabór był czwartym na-
borem ogłoszonym przez Samorząd 
Województwa Łódzkiego dla wymie-
nionego działania.
Spośród 79 złożonych wniosków 
o przyznanie pomocy w wyniku prze-
prowadzonej weryfikacji pozytywnie 
oceniono 60. Z racji ograniczonego 
limitu środków dla przedmiotowego 
działania, wynoszącego 7,5 mln zł, 
zostały podpisane umowy o  przy-
znanie pomocy z  30 wnioskodaw-
cami, których operacje znalazły się 
najwyżej na liście rankingowej. Dla 
pozostałych operacji znajdujących 

się na liście oczekujących pomoc 
zostanie przyznana w  momencie 
zwolnienia się środków finansowych 
m.in. z  oszczędności poprzetargo-
wych lub planowanego zwiększenia 
limitu środków.

Dekoracyjny biznes  
w zasięgu ręki

Odnowa i rozwój wsi  
w Łódzkiem

W listopadzie zakończył się 
cykl szkoleń dla liderów 
działających na obszarach 

wiejskich. Szkolenia zorganizowane 
ze środków Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich Województwa Łódzkiego 
miały za zadanie podnieść kompe-
tencje działaczy, wzmocnić działal-
ność organizacji pozarządowych na 

terenach wiejskich i  zaktywizować 
mieszkańców wsi oraz rozwijać 
przedsiębiorczość. 
Grupa liderów społecznych z  ob-
szarów wiejskich województwa 
łódzkiego w  ramach trzech inten-
sywnych zjazdów poznała, jaka 
jest istota zarządzania organizacją 
na terenach wiejskich, jak rozwią-
zywać pojawiające się problemy 
w organizacji, a także w jaki sposób 
pozyskiwać środki na działania or-
ganizacji. Ponadto uczestnicy do-
wiedzieli się, jak budować długofa-
lową współpracę i  związki między 
lokalnymi instytucjami, organiza-
cjami i  firmami oraz obywatelami, 
którzy są zainteresowani wspólnym 
działaniem.

Lokalni liderzy przeszkoleni
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Zarówno „Wojewódzki konkurs na 
najlepsze gospodarstwo agrotu-
rystyczne Złota Grusza”, jak i  etap 
wojewódzki konkursu „Przyjazna 
wieś” zorganizowane zostały po raz 
szósty. W  tym roku do pierwszego 
z nich zgłosiły się 32 gospodarstwa 
agroturystyczne, licząc na zdobycie 
statuetki Złotej Gruszy i  wysokiej 
nagrody finansowej. Agrokurorty 
rywalizowały w dwóch kategoriach, 
co pozwoliło wyłonić 6 laureatów. 

O miano przyjaznych walczyli bene-
ficjenci, którzy zrealizowali projekty 
wspierające rozbudowę infrastruk-
tury technicznej i  społecznej na 
obszarach wiejskich województwa 
łódzkiego, współfinansowane z fun-
duszy Unii Europejskiej, począwszy 
od dnia 1 maja 2004 roku. Wpłynę-
ło 21 zgłoszeń, 6 z nich w kategorii 
infrastruktura społeczna, natomiast 
pozostałe w kategorii infrastruktura 
techniczna. 

Agro i przyjaźni  
z łódzkiego

Dwa konkursy i aż 12 laureatów. Podczas konferencji „Agro i przyjaźnie w Łódzkiem” poznaliśmy laureatów 
dwóch konkursów na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne oraz na najbardziej przyjazny projekt 
zrealizowany przy pomocy środków unijnych. Uroczystą konferencję w Instytucie Europejskim otworzyła dyrektor 
Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa  
Łódzkiego Maria Kaczorowska.

Anna Rzeźnik-Osuwniak  
SR KSOW WŁ

| Temat numeru |

W „Wojewódzkim konkursie  
na  najlepsze gospodarstwo  
agroturystyczne Złota Grusza”  
laureatami w roku 2014 zostali: 

KATEGORIA PIERWSZA 
Tradycyjne gospodarstwo  
agroturystyczne 

I MIEJSCE i nagroda  
finansowa w wysokości 5000 zł 
Janina i Lechosław Adamczykowie,  

PRZYSTAŃ, 

Zalesie 15 A, 95-060 Brzeziny 

II MIEJSCE i nagroda  
finansowa w wysokości 3000 zł 
Mirosława Kopińska, Bogusławickie  

Zacisze,  

Bogusławice 25, 97-320 Wolbórz 

III MIEJSCE i nagroda  
finansowa w wysokości 2000 zł 
Beata Kalemba, NAD STRUGĄ,  

Dzietrzniki 216, 98-335 Pątnów 

Laureaci obu 

konkursów  

tuż po ogłoszeniu 

wyników
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KATEGORIA DRUGA
Wyspecjalizowane gospodarstwo  
agroturystyczne

I MIEJSCE i nagroda  
finansowa w wysokości 5000 zł 
Aneta Ostrowska, Napoleońska 

Zagroda, Napoleonów 6/7, 

97-360 Kamieńsk 

II MIEJSCE i nagroda  
finansowa w wysokości 3000 zł 
Aleksandra i Marek Matyja, Agrochatka,

 Skrzynno 52, 98-311 Ostrówek 

III MIEJSCE i nagroda  
finansowa w wysokości 2000 zł 
Barbara Depta, Brzozowy Gaj, 

Skoczylasy 41, 98-358 Skoczylasy

Wymarzone miejsce dla amatorów jeździectwa, gdyż gospodarstwo 
specjalizuje się w hodowli koni. Właściciele organizują na życzenie 
gości rajdy konne i naukę jazdy konnej. Dla najmłodszych urządzony 
jest plac zabaw, a mali miłośnicy zwierząt ucieszą się z obecności 
psów i kotów – bardzo przyjaźnie nastawionych do ludzi.

To gospodarstwo poczuło już smak zwycięstwa kilka lat temu. W tym roku zostało 
docenionie ponownie. Właściciele wciąż je modernizują, ulepszają i inwestują w ten 
agrokurort. Idealne miejsce dla lubiących ciszę, spokój, zdrowe powietrze, ale także  
dla tych, którzy pragną złowić złotą rybkę.

NAPOLEOŃSKA 
ZAGRODA
Aneta Ostrowska

Napoleonów 6/7

97-360 Kamieńsk

PRZYSTAŃ 
Janina i Lechosław 

Adamczykowie

Zalesie 15 A 

95-060 Brzeziny



| Temat numeru |

4  

W etapie wojewódzkim konkursu 
„Przyjazna wieś”  
zwyciężyli:

KATEGORIA 
Infrastruktura społeczna

I  MIEJSCE 
Gmina Nowosolna          

Budowa Gminno Parkowego 

Centrum Kultury i Ekologii 

w Plichtowie 

II MIEJSCE 
Gmina Kodrąb 

Budowa boiska wielofunkcyjnego, 

ogólnodostępnego w miejscowości 

Dmenin 

III MIEJSCE 
OSP Spycimierz

Kultywowanie lokalnych tradycji 

poprzez organizację VI Gminnego 

Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych  

w Spycimierzu i warsztatów  

dla orkiestry oraz zakup strojów 

i instrumentów dla OSP

KATEGORIA  
Infrastruktura techniczna 
 

I  MIEJSCE 
Gmina Lutomiersk 

Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej na terenie gminy Lutomiersk 

w urządzenia zabawowo-sportowe 

z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi    

II MIEJSCE 
Gmina Kowiesy                

Budowa Stacji uzdatniania Wody i sieci 

wodociągowej w Paplinie, gmina Kowiesy  

III MIEJSCE 
Gmina Rozprza 

Budowa oczyszczalni ścieków 

w Niechcicach Corocznie podsumowaniem Woje-
wódzkiego konkursu na najlepsze 
gospodarstwo agroturystyczne 
jest wydanie publikacji zawierają-
cej oferty wszystkich agrokurortów 
biorących udział w  zmaganiach 

o tytuł najlepszego gospodarstwa. 
Zaktualizowany katalog dostępny 
jest w wersji papierowej oraz w po-
staci e-booka. Publikacja została 
wydana także w  wersji angielsko- 
i niemieckojęzycznej. 

INWESTYCJA GMINY LUTOMIERSK

INWESTYCJA GMINY NOWOSOLNA 

i papieroplastyki. Ponadto prowadzone są następują-
ce zajęcia: gimnastyka rehabilitacyjna, joga, zajęcia gry 
w tenisa stołowego, fitness, nauka języka angielskiego, 
tańca integracyjnego różnych narodów dla młodzieży. 

Budżet projektu to 697 241, 55 zł, w tym 
dofinansowanie z PROW na lata 2007–2013 
w wysokości 282 842,00 zł

Budowa Gminno Parkowego 
Centrum Kultury  
i Ekologii w Plichtowie  
– Gmina Nowosolna etap II

Głównym celem projektu jest za-
pewnienie dogodnych warunków 
mieszkańcom Gminy Nowosolna 
dla kształtowania i  rozwoju dzia-
łalności kulturalnej i ekologicznej 
poprzez stworzenie gminnej in-
stytucji kultury. W ramach projektu 
realizowane są m.in. następujęce 
działania: warsztaty decoupage 
dla dzieci, ceramika artystyczna, 
warsztaty teatralne, koło tury-
styczne, koło malarskie, nauka gry 
na instrumentach muzycznych, 
taniec towarzyski, warsztaty ku-
linarne dla dzieci oraz rękodzieła 

Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej na terenie gminy 
Lutomiersk w urządzenia 
zabawowo-sportowe 
z przeznaczeniem  
dla mieszkańców wsi

Projekt polegający na budowie 9 placów zabaw 
oraz siłowni plenerowej jest innowacyjny na ob-
szarach wiejskich, gdzie brak jest miejsc do zaba-
wy dla dzieci, a także miejsc do ćwiczeń dla osób 
dorosłych.
Wszystkie place zabaw oraz siłownia plenerowa 
położone są w miejscach, gdzie nie ma barier ar-
chitektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Są 
tam również ławki, które umożliwiają odpoczynek 
opiekunów dzieci, często babć i dziadków. Place 
zabaw i siłownie plenerowe zlokalizowano przy 
drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, 
w centrach wsi. 

Budżet projektu to 332 303,95 zł, w tym 
dofinansowanie z PROW na lata 2007–2013 
w wysokości 216 132,00 zł
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SŁONECZNA JAKOŚĆ
Wybierając hotel, zwykle kierujemy się liczbą gwiazdek, 
która precyzyjnie określa ofertę obiektu. Podobnymi 
zasadami kierowała się Polska Federacja Turystyki Wiej-
skiej „Gospodarstwa Gościnne”, tworząc kategoryzację 
Wiejskiej Bazy Noclegowej. Proces kategoryzacji jest do-
browolny i przynosi korzyści obydwu stronom: turyście 
i gospodarzowi. Pozwala na zbudowanie wzajemnego 
zaufania i zminimalizowanie ryzyka, że oczekiwania miną 
się z ofertą. Kategoryzacja jest jednolita (każde z gospo-
darstw, które stara się o kategorię jakości, musi spełniać 
takie same kryteria) i obejmuje cały kraj. Jest to narzędzie, 
które umożliwia ocenę i sprawowanie kontroli nad jako-
ścią świadczonych usług, a tym samym gwarantuje dobry 
wypoczynek, bez niepotrzebnych stresów.

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?
Gospodarze, którzy chcą poddać się procesowi kategory-
zacji, powinni złożyć wniosek dostępny na stronie www.
pftw.pl, po uprzednim zapoznaniu się z wymaganiami. 
Po wizycie inspektora otrzymują jedną z trzech kategorii 
oznaczonych słoneczkami (od 1 do 3). Im więcej słone-
czek, tym wyższy standard noclegów, dostęp do łazienki, 
kuchni, a także urozmaicone propozycje rekreacji, imprez 
regionalnych oraz możliwości aktywnego spędzania cza-
su. Turysta, który wybiera gospodarstwo oznaczone sło-
neczkami, wie dokładnie, czego może oczekiwać. Dlatego 
warto pytać gospodarzy o kategorię i zwracać uwagę na 
kwatery z logo „Gospodarstw Gościnnych”. Do wyboru są 
dwa rodzaje skategoryzowanej oferty agroturystycznej: 
„Wypoczynek na wsi” oraz „Wypoczynek u  rolnika”. Wy-
bierając ten drugi wariant, turysta może liczyć nie tylko 
na czysty pokój z łazienką, ale także na domowe posiłki 
czy udział w zajęciach w gospodarstwie rolnym, takich 
jak karmienie zwierząt, zbieranie ziół, tradycyjny wyrób 
masła czy sera, pieczenie chleba lub smażenie konfitur.

GWARANTOWANA OFERTA
Wypoczywając u rolnika, turyści mogą być pewni, że siedlisko zagospodaro-
wane jest tradycyjnie, składa się z domu, budynków gospodarskich, podwórza 
i przydomowego ogrodu. Kwatera wkomponowana jest w wiejski krajobraz; 
dom otaczają zabudowania gospodarskie, ogrody, pola, łąki, lasy. Liczba miejsc 
noclegowych w kwaterze nie przekracza 30. W gospodarstwie prowadzona jest 
produkcja rolna: roślinna i/lub hodowlana, ogrodnicza, sadownicza, rybacka. Są 
przynajmniej 3 gatunki zwierząt, stanowiących atrakcję turystyczną. Przy domu 
znajduje się ogród warzywny, który jest do dyspozycji gości. Posiłki domowe 
wytwarzane są z produktów wiejskich; istnieje możliwość degustacji potraw re-
gionalnych. Wystrój kwatery nawiązuje do rodzimych tradycji i folkloru regionu. 
W gospodarstwie stosowane są rozwiązania ekologiczne, np. segregacja śmieci, 
kompostownie, własna oczyszczalnia ścieków, odnawialne źródła energii.
Szczegółowe informacje o kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej znajdują 
się na stronie www.pftw.pl

O atrakcyjności agroturystyki w naszym kraju nikogo nie trzeba przekonywać. Dla wielu 
rodzin to ulubiona forma spędzania wolnego czasu. Jej popularność rośnie z roku na rok. 
Wielu rolników decyduje się na wynajmowanie pokoi, ale oferuje usługi na bardzo różnym 
poziomie. Wybór dobrej oferty nie jest łatwy. Cena nie zawsze jest właściwą wskazówką, 
bo za takie same pieniądze można uzyskać różną jakość usług. Czym należy się kierować, 
chcąc wynająć kwaterę w gospodarstwie rolnym, która spełni nasze oczekiwania? 

Agroturystyka 
ze znakiem jakości
Źródło: www.agroturystyka.pl, www.pftw.pl

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Go-

spodarstwa Gościnne” powstała w 1996 

roku. Jest organizacją o zasięgu ogólno-

polskim, patronującą 45 lokalnym i regio-

nalnym organizacjom stowarzyszającym 

obiekty turystyki wiejskiej. Jej celem jest 

prowadzenie wszechstronnych działań 

na rzecz promocji i rozwoju polskiej tury-

styki obszarów wiejskich. Założenia statu-

towe są realizowane poprzez ustawiczne 

szkolenia, wydawnictwa oraz promocje w 

środkach masowego przekazu.

Jednym z głównych zadań Federacji jest 

kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej 

– czyli dobrowolnej oceny obiektów tu-

rystyki wiejskiej, przeprowadzanej przez 

licencjonowanych inspektorów. Celem 

kategoryzacji jest podnoszenie jakości 

świadczonych usług przez obiekty turysty-

ki wiejskiej, ich rekomendacja i promocja.

Poprzez swoje działania Federacja prag- 

nie rozwijać pozytywny wizerunek wy-

poczynku na wsi i promować wypoczy-

nek na łonie natury.

Siedziba Polskiej Federacji Turystyki 
Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” 
Ul. Plac Powstańców Warszawy 2 

00-030 Warszawa

Dane do korespondencji: 
Al. Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów 

Tel. (81) 501-43-11 

e-mail: federacja@agroturystyka.pl

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ „GOSPODARSTWA GOŚCINNE”



W pierwszym kwartale 2015 roku rozpocznie się nabór 
wniosków dla przyszłych lokalnych grup działania w ra-
mach poddziałania 7.15.1 „Wsparcie przygotowawcze”, 
dotyczącego podnoszenia kompetencji LGD i społeczno-
ści lokalnych, szkolenia i tworzenia sieci kontaktów oraz 
wypracowania mechanizmów współpracy i  włączania 
lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdroże-
nia LSR. Wsparcie to przewidziane jest dla beneficjentów 
w liczbie 105 % planowanej liczby LGD w ramach Progra-
mu i będzie miało formę płatności ryczałtowej (premii). 
Nie może być ono łączone ze wsparciem przygotowaw-
czym w ramach innych programów współfinansowanych 
ze środków funduszy EFSI. Premię tę grupy będą mogły 
przeznaczyć na koszty administracyjne, w tym osobowe, 
na działania szkoleniowe przygotowujące lokalnych part-
nerów do opracowania i wdrażania LSR, a także na po-
krycie kosztów badań, analiz, opracowań i prowadzenia 
konsultacji ze społecznościami lokalnymi wspierającymi 

przygotowanie LSR. Kryteria wyboru będą uwzględ-
niać m.in. doświadczenie wnioskodawcy w zakresie 

realizacji projektów z  wykorzystaniem funduszy 
unijnych oraz pracy ze społecznościami lokalnymi. 
Ponadto ocenie podlegać będzie jakość przedłożo-
nej koncepcji rozwoju lokalnego obszaru objętego 

działalnością wnioskodawcy.
O poddziałaniu 7.15.2 „Realizacja operacji w ra-

mach lokalnych strategii rozwoju” dość szeroko 
pisaliśmy w poprzednim numerze Biuletynu 

w zakresie dotyczącym operacji parasolo-
wych. Poza tymi operacjami możliwe 

będzie jeszcze finansowanie projektów dotyczących m.in. 
szkoleń, zachowania i kultywowania dziedzictwa lokalne-
go, funkcjonowania inkubatorów przetwórstwa lokalne-
go, rozpoczęcia działalności pozarolniczej, infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, infrastruktury 
technicznej, w tym z zakresu gospodarki wodno-ścieko-
wej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych, a tak-
że działań promocyjnych. Wszystkie powyższe zakresy 
muszą spełniać cele szczegółowe dla działania oraz cele 
określone w LSR.
Koszty kwalifikowalne będą obejmować m.in. zakup dóbr 
i usług, roboty budowlane, organizację i przeprowadze-
nie spotkania, szkolenia, wydarzenia promocyjnego itp., 
najem, dzierżawę lub zakup oprogramowania, sprzętu, 
narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przed-
miotów, zakup specjalistycznych środków transportu, 
zatrudnienie osób zaangażowanych w realizację operacji 
tylko w przypadku operacji o charakterze szkoleniowym, 
funkcjonowania nowoutworzonych sieci oraz inkubato-
rów przetwórstwa lokalnego oraz inne koszty związane 
z realizacją operacji i niezbędne do jej przeprowadzenia. 
Koszty ogólne będą mogły stanowić nie więcej niż 10% 
kosztów kwalifikowalnych operacji związanych z  przy-
gotowaniem operacji. Do kosztów tych można również 
zaliczyć wkład niepieniężny wnioskodawcy.
W katalogu potencjalnych beneficjentów znaleźć można 
osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolni-
cze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich 
jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spół-
dzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, a także jednostki 

Poznajemy 
nowego LEADER-a cz. 2
LEADER jako jedno z najważniejszych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 wdrażanych przez samorządy województw zostanie uruchomione najwcześniej. 
Przyczyną tego jest fakt, iż do pełnej realizacji LEADER-a niezbędne jest utworzenie lokalnych 
grup działania oraz wyłonienie najlepszych strategii rozwoju.

Michał Kosmowski 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
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organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej, którym ustawy przy-
znają zdolność prawną. Pomoc nie 
może być przyznana przedsiębiorcy, 
który nie wykonuje działalności jako 
mikro-, małe lub średnie przedsię-
biorstwo.
W  przypadku wsparcia w  zakresie 
rozwijania działalności gospodar-
czej, uzyskanie pomocy powyżej  
25 000 zł wymaga utworzenia co 
najmniej jednego miejsca pracy. Wa-
runek ten weryfikowany jest w od-
niesieniu do beneficjenta operacji 
(lub realizatora mikroprojektu), bio-
rąc pod uwagę łączną kwotę udzie-
lonego wsparcia. W  przypadku za-
kładania działalności gospodarczej 
zawsze wymagane jest utworzenie 
przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym 
samozatrudnienie).
Maksymalna kwota pomocy dla 
danego rodzaju operacji będzie 
ustalona przez LGD. W  przypadku 
operacji w  zakresie infrastruktury 
technicznej limit pomocy wynosi 
2 mln zł na beneficjenta w  okresie 
realizacji Programu. W  przypad-
ku operacji w  zakresie innym niż 
infrastruktura techniczna, realizo-
wanych przez jednostki sektora fi-
nansów publicznych, limit pomocy 
wynosi 500 000 zł na miejscowość. 
Maksymalna wysokość pomocy na 
utworzenie inkubatorów przetwór-
stwa lokalnego wynosi również  
500 000 zł na beneficjenta w okresie 
realizacji Programu. Limit pomocy na 
beneficjenta realizującego operacje 
w ramach LSR, innych niż jednostki 
sektora finansów publicznych, wy-
nosi 300 000 zł w  okresie realizacji 
Programu, za wyjątkiem operacji 
polegającej na utworzeniu inkuba-

tora przetwórstwa lokalnego. Inten-
sywność pomocy, ustalana przez 
LGD będzie w przedziale od 50% do 
100%, przy czym w przypadku dzia-
łalności gospodarczej intensywność 
wsparcia nie może być wyższa niż  
50%. Pomoc przyznawana w związ-
ku z działalnością gospodarczą bę-
dzie miała charakter pomocy de 
minimis.
O  poddziałaniu 7.15.3 „Wdrażanie 
projektów współpracy” nie trzeba 
dużo pisać, będzie to bowiem konty-
nuacja działania z okresu 2007–2013. 
Jedyną zmianą jest możliwość za-
warcia projektu współpracy w  lo-
kalnej strategii rozwoju. Jeżeli pro-
jekt współpracy zawarty jest w LSR, 
musi to mieć odzwierciedlenie we 
wskaźnikach przewidzianych w LSR. 
Powinno być jasno wskazane, które 
cele szczegółowe LSR zostaną zreali-
zowane przez dany projekt współpra-
cy i na osiągnięcie jakiego wskaźnika 
wpłynie realizacja projektu. Wskaźnik 
powinien mieć określoną wartość 
wyjściową i  docelową. Wymagany 
poziom osiągnięcia wskaźnika na ko-
niec realizacji LSR wynosi minimum 
50%. Jeśli jednak projekt nie jest za-
warty w  LSR, jego realizacja będzie 
możliwa, jeżeli do LSR zostaną do-
dane nowe wskaźniki lub zostanie 
podwyższony poziom obecnych, 
ze wskazaniem, że zostaną osią-
gnięte poprzez projekt współpracy. 
Pozostałe zasady są analogiczne jak 
w przypadku projektu od początku 
zawartego w LSR.
Ostatnie poddziałanie 7.15.4 „Wspar-
cie kosztów bieżących i aktywizacji” 
to również kontynuacja obecnego 
działania „Funkcjonowanie lokalnych 
grup działania, nabywanie umie-

jętności i aktywizacja”. Jest to zapewnienie wsparcia dla 
potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów, 
przygotowaniu wniosków i realizacji projektów (prowa-
dzenie przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych 
beneficjentów LSR). Wsparcie przyczyni się także do bu-
dowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do 
pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej, zgod-
nie z zasadą partycypacyjności, w rozwój obszaru oraz 
lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich.
Jak będzie wyglądała mapa lokalnych grup działania na 
terenie województwa łódzkiego w nowym okresie pro-
gramowania? Czy wszystkie gminy i  partnerzy zechcą 
zachować swój udział w realizacji nowych strategii? Czy 
inicjatywa LEADER zostanie uruchomiona na terenach 
dotychczas w niej nieuczestniczących? Odpowiedzi na te 
pytania poznamy już w przyszłym roku. Mapa na pewno 
zostanie zmieniona, chociażby ze względu na to, że sie-
dem grup w naszym województwie będzie musiało po-
radzić sobie z minimalną wymaganą liczbą mieszkańców 
objętych strategią. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania „STER” (26 749 mieszkańców), Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” (24 700 
mieszkańców), Lokalna Grupa Działania „PODKOWA” 
(23  532 mieszkańców), Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Poddębice i Zadzim – Kraina bez barier” (21 336 
mieszkańców), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Tradycja, Kultura, Rozwój” (17 153 mieszkańców), Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Wartą a Ne-
rem” (11 530 mieszkańców) oraz Lokalna Grupa Działania 
„Nad Drzewiczką” (11 269 mieszkańców) muszą znaleźć 
nowych partnerów na terenie gmin sąsiadujących lub po-
łączyć się z innymi grupami. Oczywiście należy pamiętać, 
iż teren objęty jedną strategią musi być spójny zarówno 
pod względem tematycznym, jak i terytorialnym. A może 
powstaną zupełnie nowe stowarzyszenia będące LGD, bo 
przecież taka możliwość też istnieje.
Niezależnie od rozkładu LGD w nowym okresie progra-
mowania Samorząd Województwa Łódzkiego życzy 
wszystkim ubiegającym się o wsparcie właśnie ich stra-
tegii wytrwałości i  sukcesów. Natomiast pracownicy 
Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, co 
stało się już zwyczajem, będą pomagać w pokonywaniu 
trudności formalnych.

Poznajemy 
nowego LEADER-a cz. 2
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Idea badania konfliktów społeczno-przestrzennych, ich 
uwarunkowań, przebiegu i skutków w określonych dziel-
nicach miejskich lub wsiach ma źródło z koncepcji społe-
czeństwa obywatelskiego i wynikającej z niej partycypacji 
społecznej w  kluczowych decyzjach podejmowanych 
przez demokratycznie wybrane władze. Rola czynnika 
społecznego, zwłaszcza samoświadomość, w  procesie 
gospodarowania przestrzenią jest kluczowa dla samego 
wystąpienia konfliktu oraz w samym naukowym badaniu 
takich zjawisk. Relacje pomiędzy stronami konfliktu (spo-
łeczność versus inwestor) oraz samorządem terytorialnym, 
na którym spoczywa odpowiedzialność za właściwe plano-
wanie przestrzeni, jest jednym z elementów kształtujących 
zrównoważony rozwój, zwłaszcza na poziomie lokalnym, tj. 
gmin i ich jednostek pomocniczych.
Wyniki badań nad konfliktami społeczno-przestrzenny-
mi znajdują współcześnie zastosowanie w  działalności 
instytucji podejmujących decyzje planistyczne. Opisanie 
konfliktów, ich różnych uwarunkowań, tj. przyrodniczych, 
społeczno-ekonomicznych, politycznych, kulturowych, 
oraz sposobów ich rozwiązywania pozwala uniknąć ich 
w innych miejscach. Istotną kwestią jest również to, że ist-
nieją metody przewidywania i oceny ryzyka wystąpienia 
konfliktów na konkretnych obszarach, biorąc pod uwagę 
kluczowe cechy rozwojowe odpowiednich terytoriów. 
Opisywany tu w dużym zarysie problem powstawania kon-
fliktów społeczno-przestrzennych wynika z wieloletniego 
monitoringu rozwoju obszarów wiejskich prowadzonego 
przez autorów w Uniwersytecie Łódzkim. 

Współczesne badania nad konfliktami społeczno-przestrzennymi koncentrują 
się przede wszystkim na przestrzeniach miejskich. Dzieje się to przede wszyst-
kim z uwagi na fakt, że liczba konfliktów jest większa, a to z kolei wynika z kon-
centracji różnych zasobów (ludzi, infrastruktury, kapitału) w przestrzeniach miej-
skich. Środowisko miasta cechuje się olbrzymią heterogenicznością, zwłaszcza 
w  odniesieniu do skali i  zróżnicowania procesów inwestycyjnych. Konflikty 
miejskie są bardziej widoczne, atrakcyjne dla mediów i mają często gwałtowny 
przebieg. 
Konflikty zachodzące w przestrzeni wiejskiej mają również swą specyfikę, a ich 
liczba w ostatnich latach uległa pomnożeniu. Konflikty w przestrzeni wiejskiej 
wynikają przede wszystkim z jej podstawowej cechy, tj. otwartości krajobrazu 
oraz dużego udziału uwarunkowań przyrodniczych w rozwoju funkcji produk-
cyjnych, usługowych i mieszkaniowych. Wieś w procesach rozwoju społeczno-
-gospodarczego jest coraz częściej traktowana jako katalizator dla niektórych 
zjawisk miejskich. Wynika to w wielu przypadkach z traktowania przestrzeni 
wiejskiej jako zależnej od rozwoju miast, zwłaszcza dużych metropolii. Rozwój 
zrównoważony potrzebuje „czystej” energii, miasta są największym jej odbiorcą, 
ale to obszary wiejskie są w największym stopniu producentem energii pocho-
dzącej ze źródeł odnawialnych. Rozwój potrzebuje form szybkiego transportu, 
ale to obszary wiejskie zapewniają łączność pomiędzy wielkimi metropoliami. 
Miasta produkują najwięcej śmieci, ale spalarnie, sortownie i wysypiska lokali-
zowane są z dala od nich. Przykłady można jeszcze długo wymieniać. Koszty 
rozwoju ponoszone są w dużej mierze przez obszary wiejskie, a lokalizacja wielu 
inwestycji, zwłaszcza infrastrukturalnych, jest dziś tego najbardziej widocznym 
wyrazem. Nierówność możliwości obrony przed ich negatywnymi skutkami 
polega również na tym, że społeczności wiejskie, jako zazwyczaj biedniejsze 
i mniej świadome swej podmiotowości w procesie planowania, narażone są 
w większym stopniu na presje inwestorów oraz różnych lobby opierających swą 
działalność na maksymalizacji zysku finansowego.

Problematyka badań konfliktów społeczno-przestrzennych jest w Polsce podejmowana przez nieliczne 
grono naukowców, natomiast w przypadku analiz dotyczących obszarów wiejskich tematyka ta znajduje 
dopiero swych „odkrywców”. Konflikty społeczno-przestrzenne powstają najczęściej na tle lokalizacji 
konkretnych obiektów, zazwyczaj infrastruktury technicznej i społecznej, które wywołują niezadowolenie i opór 
mieszkańców znajdujących się w ich otoczeniu (lub potencjalnym otoczeniu). Sformułowanie społeczno- 
-przestrzenny dotyczy zatem relacji ludzi, tj. określonej grupy świadomie działających przedstawicieli lokalnych 
społeczności, z przestrzenią (terytorium), na którym żyją. 

Konflikty  
społeczno-przestrzenne 
na obszarach wiejskich województwa łódzkiego

Marcin Wójcik,  
Karolina Dmochowska-Dudek,  
Anna Traczyk
Uniwersytet Łódzki,  
Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
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UDZIAŁ TERENÓW INWESTYCYJNYCH W POWIERZCHNI GMIN 
WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE  
ŁÓDZKIM W 2014 R.
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UDZIAŁ TERENÓW POKRYTYCH MIESJCOWYMI PLANAMI 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W POWIERZCHNI  
GMIN WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE  
ŁÓDZKIM W 2013 R.

0,0 - 0,1%
0,2 - 0,5%
0,6 - 1,0%
1,1 - 2,0%
pow. 2,0%

0,0 - 20,0%
20,1 - 40,0%
40,1 - 60,0%
60,1 - 80,0%
pow. 80,0%

I
II
III
IV

1
2
3
4
5
6

0 20 40 6010
km

0 20 40 6010
km

0 20 40 6010
km

0 20 40 6010
km

TYPY DEMOGRAFICZNE* GMIN WIEJSKICH  
I MIEJSKO-WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2013 R. 

OBSZARY FUNKCJONALNE** WYZNACZONE W STRATEGII ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020

** OBSZARY FUNKCJONALNE: 
 1.  Łódzki Obszar Metropolitalny; 

 2.  obszar rozwoju intensywnego rolnictwa; 

 3.  obszary turystyczne dolin Warty, Pilicy i Bzury; 

 4.  zagłębie górniczo-energetyczne Bełchatów-Szczerców-Złoczew; 

 5.  zagłębie ceramiczno-budowlane Opoczno-Tomaszów Mazowiecki; 

 6.  strefa powiązań funkcjonalnych w ramach układu bipolarnego. 

* TYPY DEMOGRAFICZNE: 
 I.   odseteki ludności w wieku 17 lat i mniej oraz 65 lat i więcej większe od 

średnich w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa łódzkiego; 

 II.   odsetek ludności w wieku 17 lat i mniej większy od średniej, odsetek 

ludności w wieku 65 lat i więcej mniejszy od średniej; 

 III.   odsetek ludności w wieku 17 lat i mniej mniejszy od średniej, odsetek  

ludności w wieku 65 lat i więcej większy od średniej; 

 IV.  odeteki ludności w wieku 17 lati mniej oraz 65 lat i więcej  

mniejsze od średnich. 
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Województwo łódzkie należy do tych polskich regio-
nów, w  których obszary wiejskie, w  tym działalność 
rolnicza, pełnią istotną rolę w regionalnych procesach 
rozwoju. Istotną kwestią, którą chcemy tu podnieść, 
jest odniesienie konkretnych konfliktów społeczno-
-przestrzennych oraz oceny ryzyka ich wystąpienia 
do obszarów funkcjonalnych wyznaczonych w  Stra-
tegii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Obszary 
funkcjonalne są traktowane jako Obszary Strategicz-
nej Interwencji wynikające z  polityki rozwoju woje-
wództwa łódzkiego i służące osiąganiu celów rozwoju 
w  wymiarze koncentracji terytorialno-funkcjonalnej. 
Ważne jest jednak uświadomienie, że niezależnie od 
określenia przez autorów strategii funkcji dominującej 
dla poszczególnych obszarów regionu, tereny wiejskie 
znajdują się w każdym z nich (podobnie jak aktywność 
rolnicza) i zajmują one łącznie ponad 90% powierzchni 
województwa.
Konflikty społeczno-przestrzenne są bardzo złożonymi 
zjawiskami, gdyż zarówno w wymiarze społecznym, jak 
i przestrzennym bardzo wiele czynników (począwszy 
od charakteru samego obiektu, po charakter miejsco-
wej ludności) może wpłynąć na wystąpienie sporu 
związanego z  lokalizacją obiektu uznanego za niepo-
żądany. Jednak mając na celu analizę uwarunkowań 
konfliktów prowadzoną w skali województwa łódzkie-
go, można odnieść się do kilku głównych czynników 
predestynujących konkretne obszary wiejskie (gminy 
wiejskie i miejsko-wiejskie) do występowania konflik-
tów (rycina obok). Analizie poddano zatem udział te-
renów inwestycyjnych w powierzchni gmin (im więcej 
terenów inwestycyjnych, tym większe prawdopodo-
bieństwo wystąpienia konfliktu) oraz udział terenów 
pokrytych miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego (im mniej powierzchni objętej pla-
nami, tym większe ryzyko konfliktu). Przeanalizowano 
również strukturę demograficzną ludności gmin wiej-
skich i miejsko-wiejskich pod kątem udziału ludności 
niepełnoletniej i udziału osób starszych (w wieku 65 
lat i więcej) w populacji. Badania dowodzą bowiem, że 
w przypadku osób posiadających niepełnoletnie dzie-
ci szansa na zaangażowanie się w  konflikt jest dużo 
większa. Podobnie rzecz się ma z osobami, których nie 
ograniczają już obowiązki zawodowe (emeryci). Uzy-
skane wyniki zestawiono z rozmieszczeniem obszarów 
funkcjonalnych wyznaczonych w  Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 2020. 

W  wyniku analizy zidentyfikowano gminy wiejskie 
i miejsko-wiejskie w województwie łódzkim o wysokim 
ryzyku wystąpienia konfliktu. Jako wartości graniczne 
dla tych obszarów przyjęto jednoczesne współwystę-
powanie terenów inwestycyjnych, udziału powierzchni 

UWARUNKOWANIA POTENCJALNYCH KONFLIKTÓW  
SPOŁECZNO-PRZESTRZENNYCH W GMINACH WIEJSKICH  
I MIEJSKO-WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE  
ŁÓDZKIM W 2014 R. 
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*  OCENIAJĄC  
RYZYKO 
WYSTĄPIENIA 
KONFLIKTU, 
WZIĘTO POD 
UWAGĘ GMINY, 
W KTÓRYCH: 

 1.  zlokalizowane sa 

tereny inwestycyjne; 

 2.  odstek powierzchni 

pokrytej miejsco-

wymi planami 

zagospodarowania 

przestrzennego jest 

mniejszy od 50%;

 3.  zarówno odsetek 

ludności w wieku 

17 lat i mniej, jak 

i odsetek ludności 

w wieku 65 lat i wię-

cej jest większy od 

średnich wartości, 

bądź jaden z tych 

wskaźników jest 

większy od średnich 

wartości.

gmin objętych miejscowymi planami zagospodarowa-
nia przestrzennego poniżej 50% i  struktury ludności, 
w której odsetki osób niepełnoletnich i starszych są po-
wyżej średnich dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 
województwa (rycina powyżej). Dodatkowo zestawio-
no uzyskane wyniki z koncentracją obszarów funkcjo-
nalnych, wskazując gminy, w których nagromadzenie 
różnych funkcji, często o konfliktogennym charakterze, 
znacznie podnosi ryzyko wystąpienia w  przyszłości 
konfliktu społeczno-przestrzennego. 

Przyglądając się rozmieszczeniu konfliktów, które miały 
miejsce na obszarach wiejskich i w małych miastach 
województwa łódzkiego w ostatnich latach (por. tabe-
la), wyraźnie widać ich koncentrację w gminach two-
rzących Łódzki Obszar Metropolitalny, co uwarunko-
wane jest dużą liczbą inwestycji realizowanych wokół 
Łodzi. Mimo to kategorią obiektów, które najczęściej 
powodowały konflikty społeczno-przestrzenne na ob-
szarach wiejskich, są farmy wiatrowe (około ¼ wszyst-
kich konfliktów w  województwie) oraz specyficzne 
dla terenów wiejskich obiekty związane z  chowem 

10  



| Rzetelny materiał |

przemysłowym zwierząt – tuczar-
nie i kurniki, budzące kontrowersje 
przede wszystkim ze względu na 
uciążliwości dla okolicznych miesz-
kańców.
Przeprowadzona analiza pokazuje, 
jak dużą i  rosnącą wagę mają ba-
dania konfliktów społeczno-prze-
strzennych zarówno w  zakresie 
określenia przyczyn i konsekwencji 
tych, które już występują, jak i oce-
ny ryzyka ich wystąpienia. Rozwój 
wielofunkcyjny, wyznaczony jako 

podstawowy strategiczny cel rozwoju obszarów wiej-
skich w Polsce, będzie powodował wzrost konfliktów 
społeczno-przestrzennych. Gminy wiejskie, zwłaszcza 
te, które mają mały udział terenów z obowiązującymi 
planami zagospodarowania przestrzennego, powinny 
sporządzać (nieobligatoryjny) dokument oceniający ry-
zyko wystąpienia konfliktów na własnym obszarze oraz 
wypracować scenariusz (procedury) ich rozwiązywania 
w sytuacji, kiedy się pojawią, zwłaszcza że liczba istnie-
jących sporów o  inwestycje pozwala na wyróżnienie 
już określonych modeli przebiegu i sposobów wyjścia 
z nich.

TABELA 1. KONFLIKTY SPOŁECZNO-PRZESTRZENNE NA OBSZARACH WIEJSKICH I W MAŁYCH 
MIASTACH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LATACH 2007–2014

Nr Gmina Przedmiot konfliktu

1 Aleksandrów Łódzki Asfaltownia

2 Aleksandrów Łódzki Przebieg drogi ekspresowej S14

3 Łyszkowice Farmy wiatrowe

4 Koluszki Więzienie

5 Rzgów Obwodnica miasta

6 Pabianice Podziemne magazyny CO2 

7 Pabianice Kolej dużych prędkości

8 Nowosolna Tuczarnia

9 Sulejów Punkt zbierania odpadów niebezpiecznych 

10 Lutomiersk Kolej dużych prędkości

11 Rzgów Kurniki

12 Pątnów Farmy wiatrowe

13 Rokiciny Farmy wiatrowe

14 Rawa Mazowiecka Biogazownia

15 Wieluń Wielorodzinny budynek socjalny

16 Mokrsko Farmy wiatrowe

17 Zgierz Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego

18 Wieluń Farmy wiatrowe

19 Wróblew Farmy wiatrowe

20 Jeżów Biogazownia

21 Wolbórz Tuczarnia

22 Wieluń Obwodnica miasta

Artykuł powstał w oparciu 
o badania w tym zakresie  
prowadzone w Katedrze  
Geografii Regionalnej  
i Społecznej Uniwersytetu  
Łódzkiego. Kontakt 
merytoryczny drogą mailową 
– marwoj@geo.uni.lodz.pl 

Źródło: zestawienie przygotowane 
w oparciu o materiały zebrane przy 

realizacji projektu finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki nr 

DEC-2012/07/B/HS4/02938.
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Projekt „Warta – Atrakcyjny Region 
Turystyki Aktywnej” ma charakter re-
gionalny. Wszyscy partnerzy działają 
na obszarze województwa łódzkie-
go. Koordynatorem całego przed-
sięwzięcia jest Lokalna Grupa Dzia-
łania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. 
Współpracują z  nią Lokalna Grupa 
Działania „Podkowa”, Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania – „Między 
Wartą a Nerem”, Stowarzyszenie „Lo-
kalna Grupa Działania – Przymierze 
Jeziorsko” oraz – w nieco mniejszym 
wymiarze – Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Poddębice i Zadzim 
– Kraina bez Barier”. 
Czynnikiem spajającym cały projekt 
oraz cechą wspólną wszystkich part-

Jednym z zadań postawionych przed lokalnymi grupami działania 
realizującymi LEADER-a w latach 2007–2013 jest wdrażanie projektów 

współpracy. Mogą one mieć wymiar regionalny bądź szerszy. Ważne jest, 
żeby partnerzy wspólnie realizowali przedsięwzięcia zgodnie z lokalnymi 

strategiami rozwoju opracowanymi dla swoich obszarów.

Paulina Stańczyk, Lokalna Grupa Działania „Podkowa”

Stawiamy na 
promocję

W-ARTY

12  Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego nr 4/2014



| Rzetelny materiał |

nerów jest położenie nad Wartą. Dzię-
ki podjętej współpracy możliwe było 
spojrzenie na obszar nadwarciański 
jako całość, przy jednoczesnym dba-
niu o wszystkie elementy wyróżniają-
ce dane podregiony. Realizowane za-
dania skoncentrowane są na ukazaniu 
atrybutów pięknych terenów położo-
nych nad rzeką. W  ramach projektu 
oznakowany został szlak kajakowy 
na łódzkim odcinku Warty, utworzo-
no przystanki turystyczne oraz mini 
wypożyczalnie rowerów. Partnerzy 
przedsięwzięcia wydali mapę tury-
styczną obszaru objętego projektem, 
a także pokazali jego piękno na wirtu-
alnych panoramach, które podziwiać 
można na ich stronach interneto-

wych. Dodatkowo, na obszarze Lokalnej Grupy Działania 
„Podkowa”, wyznaczonych zostało sześć tras do uprawiania 
nordic walkingu o łącznej długości ponad 60 km.
We wrześniu w  ramach projektu zorganizowany został 
trzydniowy aktywny wypoczynek nad Wartą. Uczestniczyli 
w nim mieszkańcy oraz turyści odwiedzający partnerskie 
LGD. Wyprawa pokazała, jak szeroki wachlarz możliwości 
drzemie w malowniczych terenach położonych nad War-
tą na obszarze całego województwa. Dla jej aktywnych 
uczestników przygotowane zostały dwa spływy kajakowe 
po różnych odcinkach rzeki, rajd rowerowy, marsz nordic 
walking oraz przejażdżka bryczkami.
Partnerzy podsumowali realizację projektu na konferencji, 
która odbyła się 30 października br. w Uniejowie. 
Koszty całkowite projektu opiewają na kwotę ponad 
200  000 zł. Realizacja W-ARTY współfinansowana jest 
z  Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 LEADER.

Współpraca to jedna 
z siedmiu podstawowych 
zasad, na których  
oparty jest LEADER. 

Działanie 421 
„Wdrażanie projektów 
współpracy” ma 
zupełnie inną specyfikę 
niż pozostałe działania 
PROW 2007–2013, 
gdyż w realizację 
jednego projektu 
zaangażowanych jest 
kilku partnerów, a co za 
tym idzie, powodzenie 
jego realizacji jest ściśle 
uzależnione od ich 
postępowania. 
Działanie pozwala na 
wdrażanie wspólnych 
przedsięwzięć 
w ramach współpracy 
międzyregionalnej 
(międzyterytorialnej) 
lub międzynarodowej 
(transnarodowej). 
Beneficjentami projektów 
współpracy mogą być 
lokalne grupy działania 
realizujące lokalne 
strategie rozwoju na 
swoich obszarach. 
Współpraca pozwala 
na dodanie szerszego 
niż lokalny wymiaru 
realizacji strategii, a co 
za tym idzie, pozwala 
spojrzeć na dany obszar 
z innej perspektywy oraz 
pozwala wyjść poza 
kontekst miejsca. 

 13
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ  
OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ 
W ŁODZI INWESTUJE W OCHRONĘ ŚRODOWISKA

WFOŚiGW w Łodzi prowadzi swoją 
działalność ponad 20 lat, służąc ochronie 
środowiska w województwie łódzkim. 
Efekty pracy Funduszu widoczne są 
w całym regionie. Bogata i atrakcyjna  
oferta, właściwy sposób promocji działań  
i inicjatyw podejmowanych przez Fundusz  
sprawiły, że w regionie zapanowała 
„moda na ekologię”. Dziś niemal każdy 
dostrzega, że inwestowanie w ekologię  
jest po prostu potrzebne i opłacalne. 

| Rzetelny materiał |

Park im. ks. J. Poniatowskiego 
w Piotrkowie Trybunalskim 
fot. Przemek Kieraś

Zespól ds. Promocji WFOŚiGW w Łodzi

14  Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego nr 4/2014
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA  
ENERGII Z FUNDUSZEM
W  przeciągu kilku ostatnich lat 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Łodzi dofinansował około 100 
zadań związanych z  odnawialnymi 
źródłami energii, przeznaczając na 
ten cel ponad 75 milionów złotych. 
Przykładem inwestycji wykorzystu-
jących odnawialne źródła energii 
jako ekologiczne i  nowoczesne 
rozwiązania są projekty z  Poddębic 
i  Uniejowa. W  pierwszym przypad-
ku beneficjentem była Geotermia 
Poddębice sp. z o.o., która na projekt 
pod nazwą „Budowa infrastruktury 
publicznej wykorzystującej energię 
geotermalną z odwiertu Poddębice 
GT-2 do ogrzania budynków” otrzy-
mała dofinansowanie w  wysokości 
3 565 382,00 zł. Przedmiotem inwe-
stycji było wykonanie wymienni-
kowni ciepła przy odwiercie wody 
termalnej Poddębice GT-2 oraz sieci 
cieplnej i przyłączy pozwalających na 
zasilenie w ciepło obiektów użytecz-
ności publicznej oraz zredukowanie 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
Beneficjentem drugiego z  projek-
tów jest Gmina Uniejów, która do 
Funduszu uzyskała dofinansowanie 
na operację pod nazwą „Budowa 
ciepłociągu na terenie Uniejowa 
z wykorzystaniem jako źródła ciepła 
wód termalnych i  biomasy dla ce-
lów realizacji przedsięwzięcia Termy 
Uniejów oraz budowa sieci przesyło-
wej wody termalnej dla m. Uniejowa”. 
Na ten cel została gminie przyznana 
kwota dofinansowania w  wysoko-
ści 3 594 016,82 zł. Pozwoliło to na 
rozbudowę sieci wody geotermalnej 
i sieci ciepłowniczej, a co za tym idzie 
na redukcję emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery. 
To tylko dwa z wielu przykładów pro-
jektów ukierunkowanych na wyko-
rzystanie siły i potencjału odnawial-
nych źródeł energii. Beneficjentami 
tych projektów były głównie samo-
rządy oraz przedsiębiorcy z terenu ca-
łego województwa. Środki finansowe 

wspierały często inwestycje związa-
ne z budową systemów kolektorów 
słonecznych, parków wiatrowych 
czy pomp ciepła. Wszystkie te dzia-
łania mają na celu w głównej mierze 
redukcję zanieczyszczeń do atmos-
fery, a  tym samym poprawę stanu 
środowiska naturalnego w regionie 
łódzkim. Popyt na dofinansowanie 
tego typu inwestycji rośnie. Z  racji 
tego beneficjenci Funduszu mogą li-
czyć na wsparcie finansowe zarówno 
w  formie bezzwrotnych dotacji, jak 
i nisko oprocentowanych pożyczek. 
Ponadto, warto wspomnieć, że przy 
pomocy środków pochodzących 
z Funduszu beneficjenci zapewniają 
sobie wkład własny do zadań współ-
finansowanych ze środków UE.

W ZIELONYM ŁÓDZKIEMU  
DO TWARZY
Fundusz wsparł rewaloryzację zabyt-
kowych parków w  województwie 
w  ramach programu priorytetowe-
go pod nazwą  „przyrodnicze perły 
województwa łódzkiego – program 
rewaloryzacji zabytkowych parków”. 
Celem tego projektu jest finansowa-
ne wsparcie działań realizowanych 
na rzecz układów terenów zieleni ob-

jętych ochroną na podstawie Ustawy o ochronie zabytków. 
W ramach dwóch edycji WFOŚiGW w Łodzi przeznaczył na 
wsparcie rewaloryzacji parków niemalże 20 mln złotych. 
W ramach I edycji dotacje przyznano ośmiu parkom, w ra-
mach drugiej edycji siedmiu. W tym ostatnim rozdaniu 
środków finansowych na rewaloryzację skorzystał m.in. 
Park im. J. Poniatowskiego w  Piotrkowie Trybunalskim. 
Jest to kompleks o powierzchni ok. 7,28 ha (w tym staw 
– 0,4 ha oraz ogród botaniczny o powierzchni 0,9 ha) po-
łożony w południowej części Piotrkowa Trybunalskiego. 
Na terenie parku znajdują się m.in. plac zabaw, korty te-
nisowe oraz ściana tenisowa z parterowym budynkiem 
gospodarczym administrowane przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz trzy pomniki. 
Dzięki środkom, jakie rozdysponował Fundusz, możliwe 
będzie przeprowadzenie rozbiórki budynku gospodar-
czego w ogrodzie botaniczym, remont ogrodzenia par-
ku i modernizacja alejek znajdujących się w jego struk-
turach. W parku zostanie zamontowanych 126 nowych 
ławek, koszy na odpady i 5 tablic informacyjnych przy 
każdym z wejść. Planowane jest nasadzenie tysięcy ro-
ślin wrzosowatych, okrywowych, cebulkowych i kłączy, 
róż wielokwiatowych i bylin oraz wykonanie trawników 
dywanowych i  prace pielęgnacyjne drzew i  krzewów. 
Miejsce zyska drugie życie, zostaną podniesione walory 
przyrodnicze i estetyczne parku. 

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE,  
TYM NA STAROŚĆ TRĄCI
Przyzwyczajenia i  wiedza nabyta w  młodości decy-
dują o  późniejszych zachowaniach i  cechach czło-

Ogródek dydaktyczny przy Publicznym Gimnazjum im. Andrzeja Ruszkowskiego  
w Złoczewie – jeden z projektów wyróżnionych w III edycji Konkursu
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wieka. Warto zatem edukować 
najmłodszych, z  czego doskonale 
zdaje sobie sprawę Fundusz. Z my-
ślą o najmłodszych przeprowadzane 
są konkursy, dzięki którym powstają 
ogródki dydaktyczne i ekopracownie. 
Ogródki dydaktyczne to nic innego 
jak zagospodarowany teren przy 
przedszkolu bądź szkole, a wszystko 
po to, by prowadzić zajęcia z  edu-
kacji ekologicznej i  przyrodniczej. 
Przedszkola i szkoły mają szanse na 
zbudowanie takiego ogródka, biorąc 
udział w konkursie organizowanym 
przez Fundusz. Wystarczy stworzyć 
projekt takiego miejsca i poddać go 
ocenie Funduszu, a  jest szansa na 
otrzymanie dotacji. Takie pieniądze 
można przeznaczyć na zakup sadzo-
nek roślin wieloletnich, nasion trawy, 
warzyw i  ziół bądź na przygotowa-
nie gruntu pod nasadzenia i koszty 
nasadzeń, zakup żwiru, ziemi, kory, 
torfu, geowłókniny itp. W puli kosz-
tów finansowanych przez Fundusz 

mieszczą się także zakupy czy wyko-
nanie tablic dydaktycznych, plansz, 
tabliczek do oznaczania gatunków 
roślin oraz zakup instalacji dydak-
tycznych o  tematyce przyrodniczej 
i ekologicznej. 
Do tej pory przeprowadzono już trzy 
edycje Konkursu. Dofinansowano 
ponad 80 ogródków, przeznaczając 
na ten cel ok. 2,6 mln zł. W tym roku 
trwa czwarta edycja na którą Zarząd 
WFOŚiGW przyznał dofinansowanie 
kolejnym 42 ogródkom, przeznacza-
jąc na wsparcie najlepszych projek-
tów 1,2 mln zł. 
Wiele placówek szkolnych decydu-
je się na budowę ekopracowni, na 
którą także można otrzymać wspar-
cie finansowane z Funduszu. Jest to 
możliwe w  ramach konkursu „Moja 
wymarzona ekopracowania”. Do-
finansowaniu podlegają projekty 
pracowni, które w  znaczny sposób 
wpłyną na polepszenie warunków 
nauczania oraz wyróżnią się kreatyw-

nością, pomysłowością w sposobie zagospodarowania 
pracowni. Do tej pory zrealizowano dwie edycje Konkur-
su, w wyniku których dofinansowanie otrzymało ponad 
200 pracowni (łączny koszt to niemalże 7 mln zł). W tym 
roku dzięki III edycji Konkursu powstanie kolejnych 236 
ekopracowni za prawie 8 mln zł. W ramach przyznanej 
przez Fundusz kwoty można zakupić bądź wykonać po-
moce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją 
przyrodniczą/ekologiczną/geograficzną czy chemicz-
no-fizyczną, a  także zakupić sprzęt audio video, kom-
puterowy czy fotograficzny. Kosztem uznawanym przez 
Fundusz są też wydatki związane z wyposażeniem pra-
cowni, tj. zakup mebli (stołów, krzeseł, tablic szkolnych, 
szaf lub gablot ekspozycyjnych oraz informacyjnych), 
koszty modernizacji oświetlenia w pracowni i  instalacji 
wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą, a nawet zakup 
roślin doniczkowych. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi jest na etapie planowania, jakie inwestycje 
i projekty otrzymają wsparcie w nadchodzacym 2015 roku 
oraz jakie kwoty zostaną przeznaczone na poszczególne 
konkursy. Wszyscy Beneficjenci zainteresowani środkami 
finansowymi na działania związane z ochroną środowiska 
powinni śledzić informacje pojawiające się na stronie inter-
netowej Funduszu www.zainwestujwekologie.pl. 
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Kalendarium:
10–12 grudnia 2015 r.  
– szkolenie dla Lokalnych  
Grup Działania
woj. łódzkie

16–25 stycznia 2015 r.  
– Międzynarodowe Targi 
Spożywcze „Grüne Woche”
Berlin

13–15 marca 2015 r.  
– XXI edycja Targów Regionów 
Turystycznych NA STYKU 
KULTUR
Łódź

Gmina ma teoretycznie możliwość zaspokajania 
wszystkich potrzeb energetycznych jej miesz-
kańców we własnym zakresie. W praktyce moż-
liwości te podlegają znacznym ograniczeniom, 
zwłaszcza w odniesieniu do energii elektrycz-
nej i paliw gazowych, najczęściej więc gminy 
zajmują się tylko wytwarzaniem, przesyłaniem 
i dystrybucją ciepła oraz rozliczaniem kosztów 
jego dostawy do różnych obiektów. Są jednak 
takie gminy, które posiadają odpowiednie wa-
runki do budowy własnych źródeł energii (nie-
konwencjonalnych, w tym biogazowni) i chcą je 
wykorzystać do zaspokojenia swojego zapotrze-
bowania na energię elektryczną. „Biogazownia 
rolnicza – podręcznik dla samorządowca” (www.
gmina.bio-gazownie.edu.pl/pobierz-publikacje) 
przygotowany przez Fundację na rzecz Rozwoju 
Polskiego Rolnictwa przedstawia na przykładzie 

biogazowni, jak realizować i wdrażać 
elementy polityki energetycznej gminy. 
Prezentowana publikacja „Bioga-
zownia rolnicza – sprawa publiczna” 
przedstawia nie tylko przykłady gmin, 
które czerpią korzyści z funkcjonują-
cych na ich terenie biogazowni i za-
dania gminy w obszarze gospodarki 
energetycznej, ale także podstawy 
prawne, ekonomiczne i technologicz-
ne instalacji biogazowych. 
Publikacja powstała w ramach pro-
jektu „Biogazownia rolnicza – sprawa 
publiczna” realizowanego przez Fun-
dację na rzecz Rozwoju Polskiego Rol-
nictwa i dofinansowanego ze środków 
NFOSIGW. Dostępna jest na stronie    
www.gmina.bio-gazownie.edu.pl 

Województwo Łódzkie będzie uczestniczyło w Mię-
dzynarodowych Targach Spożywczych „Grüne Woche” 
w Berlinie/Niemcy, które organizowane są w dniach 
16–25 stycznia 2015 roku. Został ogłoszony nabór 
podmiotów chętnych do wspólnego udziału w tym 
wydarzeniu.
Targi „Grüne Woche” to jedne z największych targów 
rolniczych na świecie, w których Województwo Łódz-
kie uczestniczy regularnie od 2004 roku. Co roku targi 
cieszą się dużym zainteresowaniem przedstawicieli 
firm, handlowców i  bezpośrednich konsumentów. 
Na targach tych można prowadzić sprzedaż wyrobów 
rolno-spożywczych. Będzie to już dwunasty udział 
Województwa Łódzkiego w tak znaczącej imprezie 
targowej. 
Udział w targach jest doskonałą okazją do promocji 
firm i nawiązywania bezpośrednich kontaktów han-
dlowych z wystawcami z całego świata. 
Koszt uczestnictwa, w  tym: wynajem powierzchni 
i zabudowa stoiska, wyposażenie stoiska: lady, witryny, 
półki, stoliki, krzesła itp. + montaż i demontaż, przy-
łącze prądu i wody, pokrywa Urząd Marszałkowski. 

Firmy zaintersowane udziałem na wspól-
nym stoisku województwa łódzkiego są 
zobowiązane do pokrycia własnych kosz-
tów podróży, w szczególności kosztów za-
kwaterowania i transportu oraz opłacenia 
odpowiednich podatków. 
Przedsiębiorcy i  podmioty zaintereso-
wane udziałem prosimy o  przesłanie 
potwierdzenia do dnia 15.12.2014 r. 
do Departamentu Promocji i  Współ-
pracy Zagranicznej tel. (42) 663 35 96,  
fax. 42 663 36 02. 
Jednocześnie prosimy o przygotowanie 
krótkiej oferty promocji Państwa firmy 
podczas targów (np. prowadzenie degu-
stacji, pokazów kulinarnych).
O  ostatecznym udziale będzie decydo-
wała kolejność nadsyłanych zgłoszeń, jak 
również przedłożona oferta promocji.
Formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie internetowej 
www.lodzkie.ksow.pl

Targi Grüne Woche 2015

Publikacja do pobrania



Uwaga!
W związku ze zbliżającym się zakończeniem wdrażania Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007–2013 i w trosce o jak najlepsze wykorzystanie przeznaczonych na jego 
realizację środków przypominamy, iż beneficjenci, zgodnie ze stosownymi rozporządzeniami 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej, 
są zobowiązani, w zakresie poszczególnych działań, zakończyć realizację operacji i złożyć 

wniosek o płatność ostateczną w terminie do 30 czerwca 2015 r., a w przypadku działania 413. 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – do 31 marca 2015 r.

Podkreślić należy, że ostateczny i nieprzekraczalny termin wypłaty środków finansowych, 
zabezpieczonych w ramach poszczególnych działań, upływa wraz z końcem 2015 roku. 
Co za tym idzie – kontrola administracyjna wniosków o płatność (weryfikacja, ocena i kontrola 

zachowania celu) oraz autoryzacja zleceń płatności muszą być dokonane odpowiednio wcześniej.

W końcowym okresie programowania może dojść do sytuacji, gdy skumulują się napływające 
wnioski. Uniemożliwi to zakończenie procedowania w dopuszczalnych terminach, a co za tym 
idzie zablokuje wypłatę środków z EFRROW. Dlatego bardzo prosimy o przemyślane decyzje 

i ograniczenie się jedynie do uzasadnionych przypadków:
•

� występowania�z�wnioskami�o�zawieszanie�weryfikacji�wniosków�o�płatność,
•

występowania�z�wnioskami�o�aneksowanie�terminu�składania�wniosków�o�płatność�na�późniejszy,
•�

składania�kompletnych�wniosków�o�płatność�wraz�z�wszystkimi�niezbędnymi�załącznikami�
(takimi�jak�np.�interpretacja�ws.�VAT,�pozwolenie�na�użytkowanie,�oświadczenie�o�wyrażeniu�

zgody�na�przetwarzanie�danych�osobowych�czy�kosztorys�różnicowy),
•

składania�uzupełnień�niezwłocznie�po�otrzymaniu�stosownego�wezwania.

Aby uniknąć wyżej wskazanego zagrożenia i aby jak najszybciej otrzymać środki finansowe, 
beneficjenci proszeni są, w sytuacji gdy jest to możliwe, o niezwłoczne składanie wniosków 

o płatność, wcześniej nawet niż, wynikałoby to z terminu wskazanego  
w umowie przyznania pomocy.


