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Pozyskiwanie i zastosowanie Ğrodków finansowych polityki
regionalnej Unii Europejskiej w gminach wiejskich
województwa wielkopolskiego
Obtaining and allocating the European Union regional policy funds
in rural communes of the Wielkopolska Province
Artykuá ma na celu przedstawienie skutecznoĞci wáadz gmin województwa wielkopolskiego
w procesie ubiegania siĊ o Ğrodki finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 20042006.
Artykuá prezentuje zastosowanie Ğrodków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez
gminy wiejskie województwa wielkopolskiego oraz bariery determinujące sprawne ich
pozyskiwanie. Na podstawie przeprowadzonych analiz moĪna stwierdziü, Īe skutecznoĞü gmin
w aplikowaniu o Ğrodki oraz wielkoĞü pozyskanych Ğrodków są związane z grupą rozwoju, do
jakiej zostaáa dana gmina zakwalifikowana. Wáadze gmin w wiĊkszoĞci opowiedziaáy siĊ za zmianą
sytemu pozyskiwania Ğrodków, oceniając go jako skomplikowany.

WstĊp
Ekonomiczno-spoáeczny rozwój gmin w warunkach czáonkostwa Polski w Unii
Europejskiej jest zdeterminowany przez wiele czynników, do których zaliczyü moĪna
równieĪ pozyskiwanie Ğrodków finansowych, w tym Ğrodków polityki regionalnej UE,
miĊdzy innymi w celu realizacji przedsiĊwziĊü inwestycyjnych. ĝrodki te mają sáuĪyü
wyrównywaniu poziomu rozwoju poszczególnych regionów Unii1. Ocena zastosowania
tych Ğrodków w latach 2004 – 2006, jest waĪna, poniewaĪ wnioski z niej páynące, mogą
pomóc w uzyskaniu jeszcze szerszej pomocy przez polskie gminy w kolejnej
perspektywie budĪetowej na lata 2007-20132.
Dysproporcje w pozyskaniu przez gminy Ğrodków finansowych ze Ĩródeá
zagranicznych byáy juĪ zauwaĪalne w przypadku wykorzystania funduszy
przedakcesyjnych, na przykáad programu SAPARD3. Obecnie w Polsce, w skali kraju a
1

Art. 130a Traktatu ustanawiającego WE.
W latach 2004 – 2006 Polsce zagwarantowano ok. 13 mld zá. W kolejnej perspektywie 2007 – 2013 Polska
moĪe liczyü na pomoc finansową w wysokoĞci ponad 67 mld zá, z czego duĪą czĊĞü Ğrodków skierowano
równieĪ do jednostek samorządu terytorialnego.
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Zob. szerzej: A. Rosner., M. Stanny.: ZróĪnicowanie przestrzenne aktywnoĞci wáadz lokalnych w korzystaniu
z instrumentów polityki rozwoju gminy w: A. Rosner (red.): ZróĪnicowanie poziomu rozwoju spoáeczno –
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takĪe poszczególnych województw równieĪ wystĊpuje znaczne zróĪnicowanie
w wielkoĞciach pozyskanych Ğrodków Unii Europejskiej4. WaĪne jest wiĊc, prawidáowe
rozpoznanie beneficjentów, skali oraz kierunku pomocy dla gmin w ramach
realizowanej polityki regionalnej Unii Europejskiej i przekazanych Polsce Ğrodków
finansowych, a takĪe barier ich pozyskiwania.
Materiaá i metody
W artykule przedstawiono wykorzystanie Ğrodków finansowych polityki
regionalnej w gminach wiejskich województwa wielkopolskiego (N=117). Dane
dotyczące: liczby realizowanych projektów, wartoĞci dofinansowania UE oraz
caákowitej wartoĞci projektów, uzyskano z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Z badania wyáączono projekty, których beneficjentami byáy związki gmin (Leader+).
W celu rozpoznania beneficjentów oraz skali pomocy unijnej, dokonano zmierzenia
rozwoju poszczególnych gmin oraz podziaáu na cztery klasy. PoniewaĪ rozwój jest
zjawiskiem záoĪonym tzn. trudno dokonaü jego zmierzenia w oparciu o jedną mierzalną
cechĊ wykorzystano taksonomiczny miernik rozwoju Z. Hellwiga5. KonstrukcjĊ cechy
syntetycznej wykonano w oparciu o wieloetapową metodĊ zaproponowaną przez
Wysockiego, LirĊ6. Do badania przyjĊto nastĊpujący zestaw cech:
1. Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkaĔców w wieku produkcyjnym,
2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowana w REGON na 100
mieszkaĔców w wieku produkcyjnym,
3. Syntetyczny miernik rozwoju infrastruktury (0-1)
4. DostĊpnoĞü do szkolnictwa maturalnego (liczba uczniów szkóá maturalnych na
1000 mieszkaĔców w wieku 15 (16)-19 lat).
5. Poziom dochodów wáasnych gmin (w zá na mieszkaĔca)
6. Poziom wydatków inwestycyjnych gmin (w zá na mieszkaĔca)
PrzyjĊto, Īe wszystkie wymienione zmienne mają charakter stymulant.
Charakter dobranych wskaĨników pozwala na diagnozĊ poziomu rozwoju
spoáeczno-gospodarczego oraz dokonania oceny przygotowania gmin do sprostania
nowym wyzwaniom rozwojowym7. AnalizĊ stanu przeprowadzono w oparciu o dane
z roku 2004. ħródáem danych byá Bank Danych Regionalnych (GUS).
W celu sprawdzenia uwarunkowania numerycznego macierzy, zbadano elementy
diagonalne macierzy odwrotnej do macierzy korelacji R8. Z uwagi na fakt, Īe zmienne
diagnostyczne wyraĪone byáy w róĪnych mianach oraz rzĊdach wielkoĞci, naleĪaáo
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O problemie pasywnoĞci gmin zob. szerzej: Dziemianowicz W., Swianiewicz P. (red): Gmina Pasywna,
Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, 2007.
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Z. Hellwig. : Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziaáu krajów ze wzglĊdu na
poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturĊ wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny nr 4, 1968.
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F. Wysocki, J. Lira, 2005. Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta
Cieszkowskiego w Poznaniu, PoznaĔ
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M. Tarkowski: Dysproporcje poziomu i dynamiki rozwoju spoáeczno-gospodarczego Polski w ukáadzie
centra–peryferie w: E. Wojnicka, P. Klimczak : Przestrzenne i regionalne zróĪnicowania oĞrodków wzrostu.
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JeĞli elementy te przekraczają wartoĞü 10, mówi siĊ o záym uwarunkowaniu macierzy.
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znormalizowaü cechy. PosáuĪono siĊ unitaryzacją, której dokonuje siĊ wedáug
nastĊpujących formuá w przypadku stymulant:
xij-min{xij}
i
zij=____________________
max{xij}- min{xij}
i
i
gdzie:

max {x ij } – maksymalną wartoĞü j-tej cechy,
i

min {x ij } – minimalną wartoĞü j-tej cechy,
i

Do konstrukcji miernika syntetycznego zastosowano metodĊ wzorcową Hellwiga.
Polega ona na obliczeniu odlegáoĞci euklidesowych poszczególnych jednostek od
jednostki modelowej ze wzglĊdu na rozpatrywane cechy proste:
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gdzie z0j jest znormalizowaną wartoĞcią j-tej cechy dla jednostki wzorcowej.
W wiĊkszoĞci analiz przyjmuje siĊ, Īe z0j = max{zij} dla j-tej cechy prostej bĊdącej
stymulantą lub przeksztaáconej w stymulantĊ. Wzorzec dla cech prostych nie
przeksztaáconych w stymulanty, wyznacza siĊ
x0j = min{xij} dla destymulant oraz x0j = nom{xij} dla nominant.
i

Uzyskane wartoĞci qi sáuĪą do obliczenia syntetycznego miernika rozwoju
Hellwiga9 :
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Im wyĪsza jest wartoĞü tego miernika, tym wyĪszy jest poziom rozwoju gmin.
W rezultacie, im gmina uzyskaáa wynik bardziej zbliĪony do 0 oznaczaáo to sáabszy
9

F. Wysocki , J. Lira : Statystyka…, s.
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rozwój a wartoĞü bliĪsza 1 cechowaáa gminy o relatywnie lepszym rozwoju spoáeczno –
gospodarczym. Wykorzystując Ğrednią arytmetyczną i odchylenie standardowe
z wartoĞci syntetycznego miernika moĪna dokonaü uporządkowania gmin oraz
przydzieliü je do jednej z nastĊpujących grup:
x klasa I (wysoki poziom):
qi t q  sq
x

klasa II (Ğredni – wyĪszy poziom):

x

klasa III (Ğredni - niĪszy poziom):

x

klasa IV (niski poziom):

gdzie

q

q  sq ! qi t q
q ! qi t q  sq
qi  q  sq

jest Ğrednią arytmetyczną wartoĞci miernika, natomiast s q

jest

odchyleniem standardowym.
W pracy zastosowano równieĪ analizĊ wariancji ANOVA, która posáuĪyáa do
zbadania wpáywu klasy rozwoju gminy na ocenĊ barier sprawnego pozyskiwania
Ğrodków finansowych UE. Poszczególne opinie wáadz gmin wiejskich województwa
wielkopolskiego pozyskano za pomocą kwestionariusza ankietowego10.
Z uwagi na fakt, Īe analiza wariancji wykazaáa istotnoĞü róĪnic pomiĊdzy
rozpatrywanymi Ğrednimi, przeprowadzono dokáadniejsze badania wykorzystujące test
post-hoc - test (RIR) Tukeya, z uwagi na jego duĪą przydatnoĞü11.
Wyniki badaĔ
Gminom wiejskim województwa wielkopolskiego udaáo siĊ pozyskaü Ğrodki
finansowe Unii Europejskiej na áączną kwotĊ ponad 86 mln zá, co stanowiáo ponad 65%
sumy caákowitej wartoĞci projektów. WdraĪaáy one áącznie 167 projektów w ramach 3
programów operacyjnych: SPO ROL, ZPORR oraz SPO RZL12.
Ponad 2/3 projektów realizowanych byáo w ramach programu SPO ROL –
Dziaáanie 2.3 Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego. ĝrodki finansowe tego
programu pochodziáy z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych Sekcja
Orientacji a pozwalaáy gminom na finansowanie przede wszystkim budowy lub
modernizacji obiektów: kultury oraz sportowo-rekreacyjnych. Inwestycje te
charakteryzowaáa relatywnie niska kosztocháonnoĞü. Potwierdza to przeciĊtna wartoĞü
dofinansowania projektu z UE w ramach tego Programu wynosząca okoáo 326 tys. zá.
W sumie wartoĞü wszystkich projektów związanych z Dziaáaniem 2.3 stanowiáa
zaledwie 27,8% áącznej kwoty ogóáu realizowanych projektów.
Natomiast prawie 1/3 projektów wdraĪanych przez gminy byáa realizowana
w ramach Programu ZPORR finansowanego ze Ğrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (Priorytet I oraz III) oraz z Europejskiego Funduszu
Spoáecznego (Priorytet II). Dziaáania tego Programu związane byáy przede wszystkim z
10
Kwestionariusz ankiety wysáano drogą e-mailową do wszystkich urzĊdów gmin wiejskich. W publikacji
zaprezentowano odpowiedĨ wáadz gmin wiejskich na jedno z pytaĔ dotyczących oceny barier (N=104).
11
A. Stanisz. : PrzystĊpny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykáadach z medycyny,
Tom 1 i 2, Statsoft, Kraków, 2007.
12
SPO RZL= Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, ZPORR = Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz SPO ROL = Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja
i Modernizacja Sektora ĩywnoĞciowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich.
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budową lub modernizacją infrastruktury technicznej oraz spoáecznej. W przypadku
DziaáaĔ związanych z tymi inwestycjami, Ğrednia wartoĞü dofinansowania projektu z UE
ksztaátowaáa siĊ zatem na wysokim poziomie od okoáo 590 tys. zá do ponad 3 400 tys. zá.
Jednak Ğrednia ta dla dwóch DziaáaĔ związanych z finansowaniem kapitaáu ludzkiego
(przeprowadzanie kursu jĊzykowego oraz pomoc stypendialna) byáa wyraĨnie niĪsza i
wynosiáa od okoáo 16 tys. zá do okoáo 49 tys. zá.
Warto zwróciü uwagĊ na fakt, Īe gminy w najwiĊkszym stopniu skorzystaáy
z Dziaáania 3.1 Obszary wiejskie, w ramach którego wdraĪaáy 44 projekty na áączną
kwotĊ stanowiącą ponad poáowĊ wszystkich projektów. Obszar interwencji tego
Dziaáania zostaá wyznaczony bardzo szeroko, stąd gminy zdobywaáy dofinansowanie UE
na inwestycje takie, jak: inwestycje majątkowe (171), inwestycje niemajątkowe (172),
drogi (312), odnawialne Ĩródáa energii (332), ochronĊ powietrza (341), utylizacjĊ
i zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysáowych (343), wodĊ pitną (344),
oczyszczalnie Ğcieków (345), ochronĊ, poprawĊ i odtworzenie Ğrodowiska naturalnego
(353) oraz utrzymanie i ochronĊ dziedzictwa kulturowego (354)13.
Zaledwie 1 projekt, z zakresu kapitaáu ludzkiego, pt. Aktywizacja osób
bezrobotnych poprzez zastosowanie aktywnych form przeciwdziaáania bezrobociu byá
wdraĪany przez gminĊ w ramach Programu SPO RZL sfinansowanego ze Ğrodków
Europejskiego Funduszu Spoáecznego. Uzyskane dofinansowanie wyniosáo aĪ 73,7%.
NaleĪy zaznaczyü, Īe wszystkie gminy równie rzadko korzystaáy z SPO RZL. Sytuacja
taka wynikaáa z faktu, Īe gáównym podmiotem wspierającym walkĊ z bezrobociem byáy
Powiatowe UrzĊdy Pracy (tab.1).
TABELA 1. WYKORZYSTANIE ĝRODKÓW POLITYKI REGIONALNEJ PRZEZ GMINY
WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.
WartoĞü caákowita
Projekty
Dofinansowanie UE
projektu
Program
liczba
%
zá
%
zá
%

SPO RZL

1

0,60

163 274,42

0,12

120 333,25

0,14

54

32,34

94 608 774,44

72,04

61 028 044,04

70,57

SPO ROL

112

67,07

36 549 192,44

27,83

25 329 282,00

29,29

Suma

167

100,00

ZPORR

131 321 241,30
100,00
86 477 659,29 100,00
ħródáo: Niepublikowane dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Ze Ğrodków polityki regionalnej Unii Europejskiej skorzystaáo 63% gmin. Biorąc
pod uwagĊ klasĊ rozwoju gmin, najwiĊkszy udziaá gmin pozyskujących Ğrodki unijne
cechuje gminy najbardziej rozwiniĊte (1 grupa) – 82%, nastĊpnie gminy o wysokim
poziomie rozwoju (2 grupa) – 78% oraz gminy o Ğrednim poziomie rozwoju (grupa 3) –
65%. Pozostaáa grupa (4) odstaje nawet o okoáo 40 pkt. proc., co moĪna uznaü za
zjawisko bardzo niekorzystne i niepokojące w kontekĞcie gáównego celu jaki zostaá
postawiony polityce regionalnej Unii Europejskiej (wykres 1).
WYKRES 1. ODSETEK GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
POZYSKUJĄCYCH ĝRODKI POLITYKI REGIONALNEJ UE W ZALEĩNOĝCI OD POZIOMU
ROZWOJU (%)
13

Aneks 1 Uzupeánienia ZPORR 2004 – 2006.
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ħródáo: Obliczenia wáasne

Gminy sáabiej rozwiniĊte mają gorzej rozbudowaną infrastrukturĊ i w związku
z tym wiĊksze potrzeby. Biorąc pod uwagĊ Ğrodki w przeliczeniu na 1 mieszkaĔca
okazuje siĊ, Īe najwiĊcej udaáo siĊ zdobyü gminom, które cechuje najwyĪszy poziom
rozwoju (grupa 1) – 151,70 zá. Grupy gmin Ğrednio rozwiniĊtych (grupa 3) oraz najmniej
rozwiniĊtych (grupa 4) pozyskaáy ich najmniej (odpowiednio 87,22 zá oraz 95,55 zá).
RównieĪ w przypadku Ğrodków w przeliczeniu na 1 gminĊ, wynik dla grup 3 oraz 4 jest
najmniej korzystny (tab.2).
TABELA 2. POZYSKANE ĝRODKI POLITYKI REGIONALNEJ UE W ZALEĩNOĝCI OD KLASY
ROZWOJU GMIN (Zà)
Pozyskane Ğrodki na 1
Pozyskane Ğrodki na 1
Klasa rozwoju
Liczba gmin
mieszkaĔca
gminĊ
151,70
1 713 452,64
1 grupa
11

2 grupa

35

129,16

871 772,65

3 grupa

66

87,72

579 564,74

4 grupa

5

95,55

605 264,13
ħródáo: obliczenia wáasne

Warto równieĪ podkreĞliü, Īe w przypadku dwóch obliczonych wskaĨników
najgorszą sytuacją odznaczają siĊ gminy grupy 3 oraz 4. W grupie 3 okoáo 2/3 gmin
pozyskuje Ğrodki polityki regionalnej UE, to naleĪy podkreĞliü, Īe jest to najliczniejsza
grupa obejmująca 66 gmin. PrzeciĊtna pomoc dla tej grupy gmin jest najniĪsza
w przeliczeniu na gminĊ jak równieĪ w przeliczeniu na 1 mieszkaĔca. W związku z tym,
moĪna przypuszczaü, Īe róĪnice w rozwoju pomiĊdzy gminami mogą siĊ jeszcze
bardziej nasilaü. Pozyskane Ğrodki UE nie są co prawda jedyną determinantą rozwoju,
ale w znaczący sposób wspierają przede wszystkim rozwój infrastruktury. Zdobyte
Ğrodki mogą powodowaü miĊdzy innymi dwa istotne efekty: przeprowadzenie
dodatkowych inwestycji oraz budowanie doĞwiadczenia w zdobywaniu unijnej pomocy,
które moĪe zaowocowaü pozyskiwaniem Ğrodków w nastĊpnej perspektywie okresowej.
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Mechanizm pozyskiwania Ğrodków polityki regionalnej UE w opinii wáadz gmin
charakteryzuje siĊ róĪnymi mankamentami. NajwiĊkszą barierą okazaá siĊ
nieodpowiedni system rozdziaáu Ğrodków (2,84). Szczególnie tĊ barierĊ wysoko oceniáy
gminy skupione w grupie o najniĪszym poziomie rozwoju (grupa 4) – 3,25. Zaszáa
korelacja o przeciĊtnej sile (F2=29,9776 przy p=0,0337) pomiĊdzy typem rozdziaáu
Ğrodków a stopniem rozwoju gminy.
WYKRES 2. OPNIE WàADZ GMIN NA TEMAT PREFEROWANEGO SYSTEMU ROZDZIAàU
ĝRODKÓW.
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ħródáo: Badanie wáasne na podstawie danych ankietowych.

Grupa 1 opowiedziaáa siĊ przede wszystkim za dotychczasowym podziaáem
Ğrodków (30%) oraz za preferencją dla gmin skutecznie pozyskujących (30%), a takĪe
dla gmin o lepszej kondycji finansowej (20%). Taki wynik moĪna uznaü za oczywisty,
gdyĪ gminy te dobrze pozyskiwaáy Ğrodki, w związku z tym, dąĪą do podtrzymania tego
systemu pozyskiwania Ğrodków. Z kolei wszystkie gminy najmniej rozwiniĊte (grupa 4)
oraz 56% gmin Ğrednio rozwiniĊtych (grupa 3) opowiedziaáo siĊ za preferencją dla gmin
o niekorzystnej sytuacji finansowej. Ponadto, naleĪy dodaü, Īe aĪ 73% odpowiedzi
wskazującej na preferencjĊ dla gmin o niekorzystnej sytuacji finansowej pochodziáo od
gmin grupy 3. Podsumowując moĪna stwierdziü, Īe im gmina bardziej rozwiniĊta, tym
dotychczasowy system rozdziaáu Ğrodków odpowiadaá lub wyraĪano chĊü zmiany na
system wspierający pozyskanie Ğrodków gminom skutecznym w poprzednim okresie
budĪetowym, albo gminom o korzystnej sytuacji finansowej. Natomiast im poziom
gminy niĪszy, tym zwiĊkszaáa siĊ preferencja dla systemu sprzyjającemu gminom mniej
rozwiniĊtym. Wydaje siĊ wiĊc oczywiste, Īe kaĪda z grup gmin dokonując wyboru
systemu rozdziaáu Ğrodków, kierowaáa siĊ wáasnym interesem. Warto zauwaĪyü takĪe,
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Īe za odgórnym podziaáem Ğrodków unijnych wedáug liczby mieszkaĔców, opowiedziaáy
siĊ gminy o wysokim i Ğrednim poziomie rozwoju.
WYKRES 3. WPàYW BARIER NA OGRANICZENIE POZYSKIWANIA ĝRODKÓW UE W OPINII
ANKIETOWANYCH GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Brak doĞwiadczenia
Niekorzystne poáoĪenie gminy

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

Niewystarczająca liczba szkoleĔ
ogóáem
Nieodpowiedni system rozdziaáu Ğrodków pomiĊdzy
gminy

1 grupa
2 grupa
3 grupa

Oferta pomocy nie odpowiada potrzebom gminy

4 grupa

Niewystarczająca informacja o moĪliwoĞciach
pozyskania Ğrodków
Brak wyraĨnych kryteriów pozyskania Ğrodków
Skomplikowane procedury pozyskania Ğrodków
Brak Ğrodków wáasnych na wspóáfinansowanie
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Skala: od 0 (brak wpáywu) do 4 (bardzo duĪy wpáyw).
ħródáo: Badanie wáasne na podstawie danych ankietowych.

Kolejną najbardziej uciąĪliwą barierą byá brak Ğrodków wáasnych (2,68). Warto
zwróciü uwagĊ na fakt, Īe brak Ğrodków wáasnych jest barierą, która uzyskaáa
najbardziej zróĪnicowane oceny. Gminy najmniej rozwiniĊte wystawiáy jej najwyĪszą
notĊ spoĞród wszystkich wymienionych barier (4,00) a gminy najbardziej rozwiniĊte bardzo niską ocenĊ (1,60). TĊ rozpiĊtoĞü not potwierdza analiza wariancji, która tylko
w tym przypadku potwierdziáa zaistniaáą statystycznie istotną róĪnicĊ pomiĊdzy
Ğrednimi (tab. 3). Test RIR-Tukeya potwierdza, Īe ocena gmin najbardziej rozwiniĊtych
jest istotnie statystycznie róĪna od Ğrednich not grupy Ğrednio i najmniej rozwiniĊtej.
Wyniki te potwierdzają tezĊ m.in. Swianiewicza i Dziemianowicza14 o tym, Īe to
wáaĞnie brak Ğrodków na pokrycie przez gminy wkáadu wáasnego przy montaĪu
projektów jest jednym z najwaĪniejszych czynników ograniczających moĪliwoĞci
biedniejszych gmin. Warto równieĪ podkreĞliü, Īe analiza wariancji nie wykazaáa
istotnych róĪnic w przypadku ocen pozostaáych barier, co oznacza, Īe w jednakowym
14
Dziemianowicz W., Swianiewicz P. (red): Gmina Pasywna, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju, Warszawa, 2007.
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stopniu utrudniają one sprawną absorpcjĊ Ğrodków unijnych bez wzglĊdu na poziom
rozwoju.
NastĊpną barierą wystĊpującą w Ğrednim stopniu byáy skomplikowane procedury
(2,64), która zostaáa oceniona najwyĪszej spoĞród wszystkich barier przez grupĊ gmin
wysoko rozwiniĊtych. Jako bariery wystĊpujące w maáym stopniu, gminy oceniáy brak
doĞwiadczenia (1,07) oraz niekorzystne poáoĪenie (1,30). Szczególnie niska nota dla
braku doĞwiadczenia jest zastanawiająca i wymaga dalszych badaĔ, gdyĪ wydaje siĊ,
Īe zostaáa ona zaniĪona.
TABELA 3. WYNIKI ANALIZY WARIANCJI DLA BARIER POZYSKIWANIA ĝRODKÓW
POLITYKI REGIONALNEJ UE
Wyszczególnienie

Brak Ğrodków wáasnych na wspóáfinansowanie
Skomplikowane procedury pozyskania Ğrodków
Brak wyraĨnych kryteriów pozyskania Ğrodków
Niewystarczająca informacja o moĪliwoĞciach pozyskania Ğrodków
Oferta pomocy nie odpowiada potrzebom gminy
Nieodpowiedni system rozdziaáu Ğrodków pomiĊdzy gminy
Niewystarczająca liczba szkoleĔ
Brak planu zagospodarowania przestrzennego
Niekorzystne poáoĪenie gminy
Brak doĞwiadczenia

Analiza wariancji
F
P

5,0662
0,0027
0,2105
0,8889
1,4889
0,2224
0,0871
0,9670
0,2537
0,8585
0,3040
0,8224
1,0297
0,3830
0,9059
0,4412
1,3910
0,2502
0,5357
0,6589
ħródáo: Obliczenia wáasne.

Podsumowanie
Gminy wiejskie województwa wielkopolskiego w ramach polityki regionalnej
Unii Europejskiej realizowaáy 167 projektów na kwotĊ ponad 131 mln zá. DuĪym ich
zainteresowaniem cieszyáa siĊ przede wszystkim odnowa wsi (SPO ROL), z którą
związane jest 2/3 projektów na kwotĊ niespeána 1/3 kwoty wszystkich przedsiĊwziĊü.
Inwestycje o najwiĊkszej wartoĞci sfinansowane byáy gáównie z EFRR, z Programu
Operacyjnego ZPORR, a związane byáy najczĊĞciej z rozbudową i modernizacją
infrastruktury technicznej (kanalizacje, oczyszczalnie Ğcieków, wodociągi).
SpoĞród czterech grup gmin, najbardziej skuteczną i aktywną okazaáy siĊ gminy
skupione w grupie o najwyĪszym poziomie rozwoju. Okazaáo siĊ, Īe im wyĪszy poziom
rozwoju gmin tym wyĪszy odsetek gmin korzystających ze Ğrodków polityki regionalnej
JednoczeĞnie zarówno w ich przeliczeniu na 1 gminĊ oraz na 1 mieszkaĔca, grupa gmin
o najwyĪszym poziomie rozwoju zyskaáa najwiĊcej. Niekorzystny poziom wskaĨników
charakteryzuje najbardziej liczną grupĊ gmin o Ğrednim poziomie rozwoju oraz grupĊ
gmin o niskim poziomie rozwoju.
Wáadze gmin za najbardziej istotne bariery oceniáy nieodpowiedni system
rozdziaáu Ğrodków. JednoczeĞnie okazaáo siĊ, Īe wiĊkszoĞü gmin skáania siĊ ku zmianie
systemu pozyskiwania Ğrodków, a wybór preferowanego mechanizmu podyktowany jest
rozwojem danej gminy. Oceny poszczególnych barier są zgodne biorąc pod uwagĊ grupĊ
rozwoju, za wyjątkiem drugiej pod wzglĊdem waĪnoĞci bariery: brak Ğrodków wáasnych.
Wymagany wkáad wáasny w montaĪu projektów ogranicza relatywnie mniej
rozwiniĊtych beneficjentów.
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Summary
The article is aiming at presenting the effectiveness of the local authorities in the
Wielkopolska Province when applying for the European Union Common Regional Policy funds
during the programming period, 2004-2006, depending on the development level. The barriers of
obtaining these funds have been identified.
The article presents the allocation of the EU Common Regional Policy funds by rural
communes in the Wielkopolska Province and barriers which determine their effective obtaining.
The paper indicates relations between effectiveness of communes in allocating the funds, their
amount and communes' development level. The majority of the local authorities have opted for
changing the way of obtaining funds, defining it as a complicated.

Informacje o autorze
dr Aldona Standar
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Wydziaá Ekonomiczno-Spoáeczny
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 PoznaĔ
e-mail: standar@up.poznan.pl

248

CZĉĝû IV

ROZWÓJ REGIONALNY I ROZWÓJ LOKALNY

