Agnieszka Wojewódzka

ZróĪnicowanie wsparcia unijnego i jego znaczenie
w rozwoju lokalnym na przykáadzie wybranych gmin
województwa mazowieckiego
Diversity of union support and its role in the local development
based on selected communes of Mazowieckie Voivodeship
W artykule przedstawiono zróĪnicowanie wsparcia unijnego z funduszy strukturalnych,
w powiązaniu z rozwojem lokalnym. Omówiono wyniki badaĔ ankietowych przeprowadzonych
w 2007 roku w dwóch grupach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego,
wybranych ze wzglĊdu na poziom rozwoju wyraĪony syntetycznym wskaĨnikiem rozwoju. Analizie
poddano realizowane w 117 urzĊdach gmin projekty w ramach programów operacyjnych
w okresie programowania 2004-2006. Ponad 70% badanych gmin w obydwu grupach korzysta
z funduszy strukturalnych. Dominują projekty realizowane w ramach ZPORR. ĝrodki finansowe
skierowane są przede wszystkim na budowĊ bądĨ modernizacjĊ infrastruktury technicznej.
Analiza sposobów przeznaczenia Ğrodków w badanych gminach pozwala stwierdziü,
Īe taka forma wsparcia finansowego ma istotne znaczenie w procesie rozwoju lokalnego
i w dáuĪszej perspektywie ma szansĊ przyczyniü siĊ do wyrównania dysproporcji rozwojowych na
szczeblu lokalnym.

WstĊp
Wzmacnianie potencjaáu rozwojowego regionów, jak równieĪ jednostek szczebla
lokalnego oraz prowadzenie dziaáaĔ zmierzających do przeciwdziaáania marginalizacji
niektórych obszarów stanowią cel strategiczny rozwoju kraju. Realizacja tak
sformuáowanego celu nadrzĊdnego, wraz z zestawem celów szczegóáowych wpisana jest
w politykĊ regionalną i znajduje odzwierciedlenie w tworzonych na róĪnych szczeblach
dokumentach planistycznych.
Z chwilą wejĞcia Polski w struktury Unii Europejskiej realizacja polityki rozwoju
prowadzona jest wedáug zasad i przy wsparciu finansowym Wspólnoty. NaleĪy przy tym
podkreĞliü, Īe Polska jako páatnik skáadek do budĪetu UE zaliczana jest do páatników
netto. Wsparcie finansowe UE moĪliwe byáo juĪ przed akcesją i realizowane za pomocą
wdraĪania programów przedakcesyjnych np.: PHARE, ISPA czy SAPARD. Jednak od
momentu akcesji wsparcie zdecydowanie zmieniáo swój charakter, bowiem uzyskano
dostĊp do funduszy strukturalnych. MoĪliwoĞü korzystania z takiej formy Ğrodków
finansowych spowodowaáa, Īe Polska stanĊáa przed wielką szansą nadrobienia zapóĨnieĔ
rozwojowych w regionach jak i na szczeblu lokalnym. Tym samym zaistniaáa szansa na
pokonanie istniejących barier infrastrukturalnych oraz technicznych przy aktywnym
udziale wáadz administracyjnych i spoáecznoĞci lokalnych. MoĪna stwierdziü,
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Īe potrzeby gmin w tym zakresie są bardzo duĪe, a zwykle czynnikiem ograniczającym
ich zaspokojenie jest brak Ğrodków finansowych. W realizacji dziaáaĔ prorozwojowych
nie moĪna oczywiĞcie pominąü znaczenia wspóápracy róĪnych jednostek i podmiotów,
w tym inicjatyw podejmowanych przez samorząd terytorialny. MoĪliwoĞü realizacji
projektów w ramach funduszy strukturalnych dotyczy róĪnych podmiotów,
a w konsekwencji róĪnych beneficjentów. JednoczeĞnie we wszelkich analizach na temat
aktywnoĞci podmiotów oraz stopnia korzystania z funduszy naleĪy wyraĨnie zwróciü
uwagĊ na fakt, Īe mamy do czynienia z początkową fazą realizacji projektów.
Instrumenty finansowe polityki strukturalnej
Fundusze strukturalne to zasoby finansowe UE, które sáuĪą realizacji polityki
strukturalnej. Jej nadrzĊdnym celem jest pomoc sáabiej rozwiniĊtym regionom
i sektorom gospodarek paĔstw czáonkowskich, a w konsekwencji zmniejszenie róĪnic
w poziomie rozwoju poszczególnych obszarów i poprawy warunków Īycia
mieszkaĔców.
Fundusze strukturalne tworzą: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(EFRR), Europejski Fundusz Spoáeczny (EFS), Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz Finansowy Instrument Orientacji Ryboáówstwa
(FIWR).
Obecny okres programowania czyli okres obowiązywania dokumentów
programowych, stanowiących podstawĊ ubiegania siĊ o pomoc ze Ğrodków Funduszy
Strukturalnych obejmuje lata 2007-2013. Poprzedni okres obejmowaá lata 2000-2006
przy czym dla Polski byáy to lata 2004-2006.
Podstawą do planowania poszczególnych dziedzin interwencji strukturalnych jak
i zintegrowanych wieloletnich programów operacyjnych w kraju czáonkowskim jest
Narodowy Plan Rozwoju, który zawiera propozycje celów, dziaáaĔ oraz wielkoĞci
interwencji ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w rozwoju spoáecznogospodarczym w kraju akcesyjnym. Tym samym Plan stanowi punkt wyjĞcia do
prowadzenia przez kraj wchodzący w struktury UE uzgodnieĔ z Komisją Europejską
w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW). Ocena Narodowego Planu Rozwoju,
umoĪliwia Komisji Europejskiej w uzgodnieniu z danym paĔstwem czáonkowskim
przyjĊcie PWW, jako dokumentu który zawiera strategiĊ, priorytety dziaáaĔ Funduszy
oraz paĔstwa czáonkowskiego, ich cele szczegóáowe, wielkoĞü przyznanego wkáadu
Funduszy i innych Ğrodków finansowych. WdroĪeniu PWW sáuĪą okreĞlone programy
operacyjne1. W Polsce, w okresie programowania 2004-2006 dziaáaáy nastĊpujące
programy operacyjne:
 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost KonkurencyjnoĞci PrzedsiĊbiorstw,
 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich,
 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
 Sektorowy Program Operacyjny Ryboáówstwo i Przetwórstwo Ryb,
 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora
ĪywnoĞciowego i rozwój obszarów wiejskich,
1

Wojewódzka A.: Wykorzystanie Ğrodków z funduszy strukturalnych na przykáadzie wybranych gmin
województwa mazowieckiego, Roczniki Naukowe SERiA, Tom IX, Zeszyt 2, Warszawa – PoznaĔ-Kraków
2007, s. 417-419.
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Sektorowy Program Operacyjny Transport,
Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

Na potrzeby artykuáu szczególną uwagĊ zwrócono na dwa spoĞród
wymienionych: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
oraz Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora
ĪywnoĞciowego i rozwój obszarów wiejskich (SPO ROL).
Cel strategiczny ZPORR sformuáowano jako: „tworzenie warunków wzrostu
konkurencyjnoĞci regionów oraz przeciwdziaáanie marginalizacji niektórych obszarów
w taki sposób, aby sprzyjaü dáugofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego
spójnoĞci ekonomicznej, spoáecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską”.
Program okreĞla cele i kierunki, a takĪe wysokoĞü wykorzystywania Ğrodków
na realizacjĊ polityki regionalnej paĔstwa, które uruchomiono w latach 2004–2006
z udziaáem dwóch funduszy strukturalnych: EFRR i EFS2. Cel strategiczny ZPORR
podzielono na trzy priorytety:
 Priorytet 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sáuĪącej wzmacnianiu
konkurencyjnoĞci regionów (wzrost atrakcyjnoĞci regionów poprzez inwestycje
w infrastrukturĊ techniczną i spoáeczną),
 Priorytet 2 -Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (stworzenie
warunków dla rozwoju zasobów ludzkich, zwáaszcza dziaáania przyczyniające
siĊ do reorientacji zawodowej pracowników, takĪe na obszarach zagroĪonych
marginalizacją),
 Priorytet 3 - Rozwój lokalny (aktywizacja spoáeczna i gospodarcza obszarów
zagroĪonych marginalizacją).
Celem SPO ROL jest poprawa konkurencyjnoĞci gospodarki rolno-ĪywnoĞciowej
oraz zrównowaĪony rozwój obszarów wiejskich. Tak sformuáowany cel strategiczny
zostaá podzielony na 2 priorytety:
 Priorytet 1 - Wspieranie zmian i dostosowaĔ w sektorze rolno-ĪywnoĞciowym,
 Priorytet 2- ZrównowaĪony rozwój obszarów wiejskich.
Cel i metoda
Celem opracowania jest okreĞlenie stopnia zróĪnicowania wsparcia unijnego oraz
sposobów wykorzystania Ğrodków finansowych z funduszy strukturalnych w rozwoju
lokalnym na przykáadzie gmin województwa mazowieckiego.
Na wstĊpie dokonano szczegóáowej analizy literatury przedmiotu zarówno
w zakresie definiowania rozwoju lokalnego, jak i stosowania róĪnych metod sáuĪących
do pomiaru stopnia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie gmin.
Proces badawczy skáadaá siĊ z dwóch etapów. W pierwszym etapie w oparciu
o skonstruowaną miarĊ agregatową w postaci syntetycznego wskaĨnika rozwoju

2
Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioáo M.: Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse,
procedury, Szczecin 2005, s. 390-408
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(zi)3okreĞlono poziom rozwoju wszystkich gmin województwa mazowieckiego.
Uzyskano w ten sposób moĪliwoĞü porównania stopnia rozwoju spoáecznogospodarczego gmin, w okreĞlonym czasie, bez wyjaĞniania przyczyn istniejącego stanu.
Przy wyodrĊbnianiu grupy zmiennych, które w kolejnym etapie pozwoliáy zbudowaü
syntetyczny miernik, okreĞlający potencjaá rozwojowy wybranych gmin uwzglĊdniono
kryteria merytoryczne, formalne i statystyczne4. Wyselekcjonowane zmienne mają
charakter statyczny, co pozwala pozycjonowaü jednostki terytorialne na tle innych tego
samego typu, w danym okresie (najczĊĞciej rok kalendarzowy)5. W realizacji badaĔ
uwzglĊdniono podejĞcia badawcze prezentowane przez A. Zeliasia6, M. Sej-KolasĊ i A.
ZieliĔską7 oraz A. HaraĔczyk8. Ostatecznie na podstawie danych Banku Danych
Regionalnych GUS za rok 2004 wyodrĊbniono 16 zmiennych, w podziale na grupy.
NastĊpnie w wyniku porządkowania liniowego obiektów, gdzie za kryterium
wziĊto syntetyczny wskaĨnik rozwoju (zi) uzyskano ranking gmin. Zastosowano dobór
kwartylowy, gdzie do drugiego etapu badaĔ z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety
wybrano dwie grupy gmin - 25% gmin o najniĪszych wartoĞciach syntetycznego
wskaĨnika rozwoju zi (Q1=0,3045) i 25% o stosunkowo najwyĪszych wartoĞciach
(Q3=0,3717). àącznie zakwalifikowano 140 jednostek9 o charakterze wiejskim
i miejsko-wiejskim. Analogicznie, obiekty zaleĪnie od poziomu rozwoju podzielono na
dwie grupy: grupĊ pierwszą (G1) stanowią gminy o stosunkowo najniĪszym poziomie
rozwoju (wedáug wartoĞci wskaĨnika zi), zaĞ grupa druga (G2) to gminy o stosunkowo
najwyĪszym poziomie rozwoju (wedáug wartoĞci wskaĨnika zi). Kwestionariusz ankiety
skierowano do 140 wójtów i burmistrzów gmin w pierwszym póároczu 2007 roku.
3
Na potrzeby artykuáu wskazano jedynie ogólne zaáoĪenia i etapy konstrukcji syntetycznego wskaĨnika.
Szczegóáowy opis Wojewódzka A: Klasyfikacja gmin miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego
wedáug poziomu rozwoju, [w:]: red. Strahl D. Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE
Wrocáaw Nr 1161, Wyd. AE Wrocáaw, Wrocáaw 2007, s. 361-369 oraz Wojewódzka A: Klasyfikacja gmin
wiejskich województwa mazowieckiego ze wzglĊdu na poziom rozwoju, [w:] red. Báąd M., KlepackaKoáodziejska D. Spoáeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi, IRWiR PAN, Warszawa 2007, s. 7987.
4
ObrĊbalski M.: Mierniki rozwoju regionalnego, [w:] red. Strahl D. Metody oceny rozwoju regionalnego,
Wydawnictwo AE Wrocáaw, Wrocáaw 2006, s. 33.
5
Zestaw zmiennych diagnostycznych wyselekcjonowanych do budowy syntetycznego wskaĨnika skáada siĊ
z nastĊpujących zmiennych: liczba zgonów na 1000 osób, liczba przychodni na 10000 mieszkaĔców, stopa
bezrobocia rejestrowanego w %, pracujący na 1000 mieszkaĔców, udziaá pracujących w liczbie ludnoĞci
w wieku produkcyjnym, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkaĔców, dochody budĪetów gmin
ogóáem na 1 mieszkaĔca w zá, nakáady inwestycyjne ogóáem na 1 mieszkaĔca w zá, liczba mieszkaĔ oddanych
do uĪytku na 1000 zawartych maáĪeĔstw, liczba mieszkaĔ wyposaĪonych w áazienkĊ w % ogóáu mieszkaĔ
zamieszkaáych, dáugoĞü sieci wodociągowej w km na 1 km2 powierzchni, dáugoĞü sieci kanalizacyjnej w km na
1 km2 powierzchni, dáugoĞü gminnych dróg o nawierzchni twardej w km na 1 km2 powierzchni, liczba radnych
z wyĪszym wyksztaáceniem w stosunku do ogóáu radnych, liczba uczniów w szkoáach ponadpodstawowych na
1000 mieszkaĔców, liczba czytelników bibliotek w ciągu roku na 1000 osób.
6
ZeliaĞ A. red. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróĪnicowania poziomu Īycia w Polsce w ujĊciu
dynamicznym, Wydawnictwo AE Kraków, Kraków 2000.
7
Sej- Kolasa M., ZieliĔska A: Analiza porównawcza gmin woj. dolnoĞląskiego na podstawie wybranych
wskaĨników zrównowaĪonego rozwoju, [w:] red. K. Jajuga, M. Walesiak, Taksonomia 9. Klasyfikacja
i analiza danych. Teoria i zastosowania, Prace Naukowe AE Wrocáaw nr 942, Wrocáaw 2002, s. 84-96.
8
Famulska T., Znaniecka K. red. Finansowe aspekty rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Uczelniane AE
Katowice, Katowice 2004, s. 20-23.
9
Województwo mazowieckie skáada siĊ z 314 gmin, w tym 229 to jednostki o statusie wiejskim, a 50 miejskowiejskim Stan na 31 XII 2004, 2006 (GUS 2007).
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Badania obejmują okres programowania 2004-2006 i dotyczą projektów realizowanych
przez urzĊdy gmin.
Wyniki badaĔ
Odnotowano zwrotnoĞü ankiet na poziomie 83,6%, stąd wyniki badaĔ
zaprezentowano dla 117 gmin10. Jednostki z grupy G1 stanowiáy 57,3% ogóáu, a naleĪące
do G2 42,7%. Taka struktura obiektów to bezpoĞredni wynik zwrotnoĞci ankiet
w poszczególnych grupach. ZwrotnoĞü byáa wyĪsza w grupie gmin o najniĪszym
poziomie rozwoju (95,7%), zaĞ w grupie G2 wynosiáa 71,4%.
W skáad G1, jak i G2 wchodzą przedstawiciele wszystkich podregionów
województwa11. Widoczna jest jednak róĪnica w strukturze poszczególnych grup.
W grupie gmin o najniĪszym poziomie rozwoju najwiĊkszą czĊĞü stanowią gminy
z podregionu ostroáĊcko-siedleckiego (niespeána 33%), a najmniejszą warszawskiego
(10%). Natomiast w G2 zdecydowanie przewaĪają gminy z podregionu warszawskiego,
stanowiąc 55,7%, a najmniejsza czĊĞü to gminy z podregionu ciechanowsko-páockiego
(10%).
JeĪeli chodzi o syntetyczny wskaĨnik rozwoju, to w G1 przybieraá on wartoĞci
z przedziaáu <0,2256-0,3042>, przy czym Ğrednia jego wartoĞü w grupie wynosiáa
0,2814. W grupie G2 wskaĨnik ksztaátowaá siĊ w przedziale <0,3730-0,5623>, zaĞ
Ğrednia byáa zdecydowanie wyĪsza niĪ w G1 i osiągnĊáa wartoĞü 0,4209. Wystąpiá
wiĊkszy zakres zmiennoĞci wskaĨnika w grupie G2 (wspóáczynnik zmiennoĞci 0,1893),
niĪ w G1 (wspóáczynnik zmiennoĞci 0,0786).
W badanych grupach gmin nie odnotowano zasadniczych róĪnic jeĪeli chodzi
o korzystanie z funduszy strukturalnych. W grupie o stosunkowo najniĪszym poziomie
rozwoju 71,6% korzysta ze Ğrodków pomocowych, podczas gdy w G2 odsetek gmin
wynosiá 72%. ĩadnego projektu nie realizuje 28,4% urzĊdów gmin G1 oraz 24% G2.
Uzyskane odpowiedzi na temat projektów nie pozwoliáy na przyporządkowanie
projektów do poszczególnych priorytetów w ramach programów operacyjnych.
WĞród gmin z G1, które korzystają z funduszy strukturalnych 46,3% jednostek
realizuje wiĊcej niĪ jeden projekt. W grupie gmin o stosunkowo najwyĪszym stopniu
rozwoju odsetek gmin byá nieco wyĪszy i wynosiá 54,8%.
W obydwu grupach gmin, które korzystają ze Ğrodków finansowych funduszy
strukturalnych zdecydowanie dominuje ZPORR. W grupie gmin o najniĪszym poziomie
rozwoju 73,2% jednostek realizuje projekty z tego programu operacyjnego, a 51,2%
funkcjonuje w ramach SPO ROL. W gminach z grupy G2 zdecydowanie czĊĞciej
realizowane są projekty w ramach ZPORR (w 90,3% gmin), natomiast w ramach SPO
ROL projekty realizuje 38,7% gmin spoĞród wszystkich realizujących gmin. Taka
sytuacja jest niewątpliwie konsekwencją struktury gmin - ze wzglĊdu na rodzaj gminy
tworzących poszczególne grupy. W obydwu grupach przewaĪaáy gminy wiejskie, które

10

Wyniki badaĔ ankietowych dotyczą 37,3% populacji generalnej gmin województwa mazowieckiego. Stan na
31 XII 2006 (GUS 2007).
11
UwzglĊdniono podziaá województwa mazowieckiego na podregiony wedáug Nomenklatury Jednostek
Terytorialnych do Celów Statystycznych, aktualny do koĔca 2007 r. (Dz. U. 2000 nr 58 poz. 685 z póĨ. zm.).
Z dniem 5 stycznia 2008 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 listopada 2007 (Dz. U. nr 214 poz. 1573)
podregion warszawski zostaá podzielony na podregion warszawski wschodni i warszawski zachodni.
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w G1 stanowiáy aĪ 95,5%, a w G2 64%. W gminach z grupy G1 realizowano 71
projektów, natomiast w G2 59.
Analiza sposobów wykorzystania Ğrodków finansowych ze ZPORR (rys. 1)
pozwala stwierdziü, Īe w gminach G1 w co drugiej gminie Ğrodki skierowano na budowĊ
lub modernizacjĊ infrastruktury technicznej – na drogi gminne, zaopatrzenie w wodĊ czy
instalacje sanitarną. W grupie G2 najwiĊksza liczba projektów (23,8%) dotyczyáa
remontów budynków szkolnych (szkóá podstawowych, gimnazjalnych), Ğwietlic,
i obiektów sportowych. W nastĊpnej kolejnoĞci realizowane projekty dotyczyáy budowy
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowy i modernizacji dróg gminnych.
Na grupĊ „inne” skáadają siĊ projekty obejmujące wyrównywanie szans edukacyjnych,
ochronĊ Ğrodowiska oraz mające na celu rozwój lokalny.
RYSUNEK 1. SPOSOBY WYKORZYSTANIA ĝRODKÓW FINANSOWYCH Z PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH PRZEZ URZĉDY GMIN W RAMACH ZPORR ZE WZGLĉDU NA POZIOM
ROZWOJU GMIN (%)
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G1 – grupa gmin o najniĪszym poziomie rozwoju
G2 – grupa gmin o najwyĪszym poziomie rozwoju
ħródáo: badania ankietowe.

JeĪeli zaĞ chodzi o przeznaczenie Ğrodków finansowych w ramach SPO ROL
(rys. 2), to co trzeci projekt w grupie gmin stosunkowo najsáabiej rozwiniĊtych
obejmowaá remont budynków (remizy, Ğwietlicy, domu kultury), a co trzeci związany
byá z zagospodarowaniem centrum wsi.
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RYSUNEK 2. SPOSOBY WYKORZYSTANIA ĝRODKÓW FINANSOWYCH Z PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH PRZEZ URZĉDY GMIN W RAMACH SPO ROL ZE WZGLĉDU NA POZIOM
ROZWOJU GMIN (%)
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ObjaĞnienia jak pod rys. 1.
ħródáo: badania ankietowe.

W grupie gmin G2 zdecydowanie najwiĊcej, bo ponad 40% projektów dotyczyáo
ksztaátowania centrum wsi. W nastĊpnej kolejnoĞci naleĪy wskazaü budowĊ obiektów
sportowych (takĪe boisk, bieĪni i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych) oraz rozwój
obszarów wiejskich. W grupie inne znalazáy siĊ miĊdzy innymi projekty obejmujące
budowĊ oĞwietlenia ulicznego, budowĊ biblioteki i Ğwietlicy.
Wnioski
1. W badanych gminach województwa mazowieckiego nie odnotowano zaleĪnoĞci
pomiĊdzy stopniem rozwoju, a korzystaniem bądĨ nie z funduszy strukturalnych (okoáo
72% gmin z kaĪdej grupy korzysta z tej formy wsparcia). W obydwu grupach gmin
dominują projekty realizowane w ramach ZPORR, przy czym w grupie gmin
o stosunkowo najniĪszym stopniu rozwoju, w co drugiej gminie realizowany jest projekt
w ramach SPO ROL (w G2 odsetek wynosi 38,7%).
2. JeĪeli chodzi o sposoby przeznaczenia Ğrodków z funduszy strukturalnych, to
niezaleĪnie od stopnia rozwoju gmin realizowane projekty koncentrowaáy siĊ przede
wszystkim na budowie bądĨ modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej (drogi
gminne, sieü wodociągowa, kanalizacyjna, budynki gminne).
3. Wnioskując na temat znaczenia i form wsparcia unijnego w rozwoju lokalnym
naleĪy mieü na uwadze fakt, Īe mamy do czynienia z początkową fazą wdraĪania
projektów z funduszy strukturalnych. W związku z tym podejmowane przez urzĊdy
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gmin inicjatywy oraz dziaáania w zakresie pozyskiwania tej formy wsparcia finansowego
zmierzają przede wszystkim do rozpoznania moĪliwoĞci i zlokalizowania potencjalnych
barier („przecieranie szlaków”). Beneficjenci uczą siĊ sposobu funkcjonowania w nowej
rzeczywistoĞci. Efekt koĔcowy zaleĪy równieĪ od przebiegu początkowej fazywnioskowania, od tego czy skáadane wnioski uzyskaáy pozytywną ocenĊ
i zakwalifikowane zostaáy do realizacji. Przeprowadzone badania wskazują na
wystĊpowanie wysokiej aktywnoĞci samorządów lokalnych w tym zakresie, co
w dáuĪszej perspektywie moĪe przeáoĪyü siĊ na znaczący postĊp w rozwoju lokalnym.
4. WĞród róĪnych czynników ksztaátujących rozwój lokalny wsparcie finansowe
zewnĊtrzne, do którego zaliczyü moĪna Ğrodki z funduszy strukturalnych, ma charakter
egzogeniczny. Ich wykorzystanie zaleĪy w bezpoĞredni sposób od czynników
endogenicznych, zwáaszcza tkwiących i utoĪsamianych z potencjaáem ludzkim danego
terenu, zarówno po stronie pracowników urzĊdów gmin, jak i spoáecznoĞci lokalnych.

Literatura
1. Bank Danych Regionalnych GUS 2004.
2. Famulska T., Znaniecka K. red. Finansowe aspekty rozwoju lokalnego, Wydawnictwo
Uczelniane AE Katowice, Katowice 2004.
3. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioáo M.: Rozwój lokalny i regionalny.
Uwarunkowania, finanse, procedury, Szczecin 2005.
4. Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, (Dz. U. 2000 nr 58
poz. 685 z póĨ. zm.).
5. ObrĊbalski M.: Mierniki rozwoju regionalnego, [w:] red. Strahl D. Metody oceny
rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE Wrocáaw, Wrocáaw 2006.
6. Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego, GUS, Warszawa 2007.
7. Sej- Kolasa M., ZieliĔska A: Analiza porównawcza gmin woj. dolnoĞląskiego na
podstawie wybranych wskaĨników zrównowaĪonego rozwoju, [w:] red. K. Jajuga, M.
Walesiak, Taksonomia 9. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Prace
Naukowe AE Wrocáaw nr 942, Wrocáaw 2002.
8. Wojewódzka A: Klasyfikacja gmin miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego
wedáug poziomu rozwoju, [w:]: red. Strahl D. Gospodarka lokalna w teorii i praktyce,
Prace Naukowe AE Wrocáaw Nr 1161, Wyd. AE Wrocáaw, Wrocáaw 2007.
9. Wojewódzka A: Klasyfikacja gmin wiejskich województwa mazowieckiego ze wzglĊdu
na poziom rozwoju, [w:] red. Báąd M., Klepacka-Koáodziejska D. Spoáecznoekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi, IRWiR PAN, Warszawa 2007.
10. Wojewódzka A.: Wykorzystanie Ğrodków z funduszy strukturalnych na przykáadzie
wybranych gmin województwa mazowieckiego, Roczniki Naukowe SERiA, Tom IX,
Zeszyt 2, Warszawa – PoznaĔ-Kraków 2007.
11. ZeliaĞ A. red. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróĪnicowania poziomu Īycia
w Polsce w ujĊciu dynamicznym, Wydawnictwo AE Kraków, Kraków 2000.

290

Summary
The article presents diversity of EU funds analysed regarding local development level of
selected communes. The survey was carried out in 2007, in rural and rural-urban communes of
Mazowieckie Voivodship. They were divided into two groups, according to their development
level, which was defined by synthetic index value. The author analysed projects carried out in
2004-2006 in 117 communes. More than 70% communes in both studied groups used available EU
funds. Projects financed within the Integrated Regional Operational Program dominate. In most
cases, the projects concentrate on construction and modernisation of technical infrastructure,
especially roads, sewage systems or water-supply systems.
The analysis of EU funds usage leads to a conclusion that this kind of financial support has
a significant effect on the local development process. Moreover, in longer term, it could help to
compensate local development discrepancies.
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