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Wprowadzenie

Kapitał społeczny oznacza działanie jednych osób dla korzyści innych nawet 

kosztem własnego interesu, oczekując, że działanie to zostanie w przyszłości 

odwzajemnione. Zatem rozwój kapitału społecznego wymaga chętnego i aktyw-

nego zaangażowania się ludzi we wspólne uczestnictwo w działaniu w obrębie 

danej społeczności1. Na obszarach wiejskich kumuluje się szereg zjawisk ograni-

czających rozwój ich mieszkańców, w tym ciągle jeszcze niedostateczny poziom 

wykształcenia, niedostosowanie posiadanego przygotowania zawodowego do 

potrzeb występujących w danym regionie, niższe aspiracje życiowe, trudniejszy 

dostęp do rynku pracy, a w niektórych rejonach kraju także niższy standard życia 

mieszkańców wsi. W dążeniu do wzrostu zatrudnienia istotne jest skupienie uwagi 

na kapitale ludzkim, szczególnie poprzez szkolenia i profesjonalne doradztwo, 

a także zapewnienie dostępu do infrastruktury i usług publicznych2.

Celem artykułu jest omówienie studium przypadku – zbadanie efektywności 

oddziaływania konkretnych działań promujących, ukierunkowanych na pomoc 

1  M. Bratnicki, Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, WSB, Dąbrowa Górnicza 
2000.

2  J. Nowakowska, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce w latach 2007-2013 a Wspól-
na Polityka Rolna. Dlaczego taki?, „Biuletyn Informacyjny” nr 4/2007, Lideratorium.pl, plat-
forma intranetowa Centrum Doradztwa Rolniczego oddz. w Krakowie.
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w tworzeniu nowych przedsiębiorstw agroturystycznych na obszarach wiejskich. 

Problemem badawczym była identyfi kacja barier występujących w absorpcji fun-

duszy (pochodzących w 75% ze środków UE i w 25% ze Skarbu Państwa) prze-

kazywanych przez instytucje wdrażające benefi cjentom końcowym realizowanych 

projektów. Materiał badawczy stanowiła dokumentacja źródłowa projektu oraz 

składane „wnioski o płatność” i okresowe sprawozdania z realizacji projektu. 

Projekt realizowany był etapowo, w pierwszym etapie przeprowadzono działania 

szkoleniowo-doradcze, a w drugim przekazano pomoc fi nansową i przeprowa-

dzono indywidualne konsultacje dla grupy wyselekcjonowanych uczestników 

projektu. W pracy zastosowano metody statystyki opisowej oraz metody analizy 

porównawczej. Szczegółowej analizie poddano wskaźniki ilościowe i wartościowe 

(np. liczba benefi cjentów projektu, wartość przekazanej pomocy w formie wsparcia 

pomostowego i inwestycyjnego) oraz wskaźniki „miękkie” i „twarde” projektu.

1. Założenia projektu w ujęciu polityki wspólnotowej

W chwili obecnej wszystkie strategie UE mają na celu zachęcenie do innowa-

cji jako do najlepszej metody stymulowania rozwoju i tworzenia nowych miejsc 

pracy w Europie. Toteż w strategicznych wytycznych Wspólnej Polityki Rolnej 

(na lata 2007-2013) znalazły się celowe działania przyporządkowane ustalonym 

priorytetom, umożliwiające rozwój indywidualny i przedsiębiorczości ludności 

wiejskiej (tabela 1).

Tabela 1. Wytyczne strategiczne Wspólnoty – wybrane działania

Priorytet Cele szczegółowe

Poprawa konkurencyjności 
sektora rolnego i leśnego

–  wspieranie przedsiębiorczości

Poprawa jakości życia na obszarach 
wiejskich i promowanie różnicowania 
gospodarki wiejskiej

–  wzrost zatrudnienia na wsi poza rolnictwem
–  promowanie wchodzenia kobiet na rynek 

pracy
–  rozwój mikroprzedsiębiorstw
–  szkolenie młodych ludzi w zawodach 

potrzebnych do różnicowania lokalnej 
gospodarki

–  promowanie turystyki
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Priorytet Cele szczegółowe

Budowanie lokalnych zdolności zatrudnienia 
i różnicowania

–  tworzenie miejscowych zasobów 
partnerstwa

–  propagowanie partnerstwa 
publiczno-prywatnego

– promowanie współpracy i innowacyjności

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Marciniak, Instrumenty unijne 
w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich, 

w: Zrównoważony rozwój lokalny – unijne instrumenty wsparcia rolnictwa 
i obszarów wiejskich w latach 2007-2013, t. 2, Wyd. AR, Szczecin 2008, s. 93.

Założone cele strategiczne wyraźnie wskazują na istotne znaczenie rozwoju 

i promocji turystyki na obszarach wiejskich oraz konieczność wsparcia młodych ludzi 

w zdobywaniu wiedzy i umiejętności kreujących aktywność i przedsiębiorczość.

Projekt o nazwie „Agroturystyka to też biznes – szkolenia przygotowujące do 

prowadzenia działalności agroturystycznej” (nr Z/2.32/II/2.5/ZARR/W/II/8/06) 

został wyłoniony w II edycji konkursu z 2006 r. – działanie 2.5. „Promocja przed-

siębiorczości” – i był realizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

Akademii Rolniczej w Szczecinie. Całkowita wartość projektu wyniosła 374 

683,33 zł, w tym dofi nansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 

241 012,50 zł. Zakres wsparcia obejmował: usługi doradcze, szkolenia i kursy, 

doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie materialne 

dla prowadzących działalność gospodarczą. Szkolenia były zrealizowane w formie 

wykładów, warsztatów oraz działalności doradczej według następujących modułów 

tematycznych:

organizacyjno-prawne podstawy działalności agroturystycznej, –

dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszarów wiejskich, –

praktyczne aspekty organizacji gospodarstwa agroturystycznego. –

W projekcie głęboki nacisk położono na wiedzę praktyczną w celu uniknięcia 

błędów, które mogłyby skazać młodych przedsiębiorców na porażkę biznesową. 

Stąd też w ramach programu dydaktycznego przeprowadzono wizytacje dobrze 

prosperujących gospodarstw agroturystycznych (promocja dobrych praktyk).

Przewidywanym efektem projektu było podjęcie przez benefi cjentów ostatecz-

nych (BO) działalności agroturystycznej na terenie województwa zachodniopo-

morskiego, co z kolei powinno wpłynąć pozytywnie na rozwój obszarów wiejskich 

i poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców wsi. Benefi cjentami 

ostatecznymi projektu w zakresie szkoleń miało być 40 osób, w tym 30 z terenów 
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wiejskich i 10 z aglomeracji miejskich. W ramach bloków tematycznych uczest-

nicy szkoleń uzyskali wiedzę na temat promocji i marketingu w agroturystyce 

oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszarów wiejskich, co powinno 

umożliwić podjęcie działalności turystycznej na terenach, które do tej pory nie 

były preferowane przez turystów. Po weryfi kacji wiedzy i umiejętności (ze szkoleń 

prowadzonych w I etapie) wyłoniono 8 osób, dla których przewidziano wsparcie 

fi nansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej (20 000 zł na osobę) 

i podstawowe wsparcie pomostowe (4200 zł na osobę).

2. Wskaźniki realizacji projektu w kontekście przyjętych założeń

Ze względu na zmianę otoczenia gospodarczego nie wszystkie założone 

wskaźniki zostały osiągnięte. Miały na to wpływ czynniki zarówno makroeko-

nomiczne, jak i mikroekonomiczne. Sytuacja gospodarcza w ciągu dwóch ostatnich 

lat wyraźnie się zmieniła. Początkowy impuls związany z wstąpieniem Polski do 

UE nie był właściwie estymowany, zatem nie można było trafnie przewidzieć 

zmiany wskaźników makroekonomicznych w Polsce na przestrzeni kilkudziesię-

ciu miesięcy. Założenia projektu powstały w pierwszych miesiącach 2006 roku, 

kiedy mieliśmy do czynienia z prawie 18-procentowym bezrobociem (styczeń, 

luty 2006) oraz przyrostem PKB na poziomie 4,4% (w całym 2005 roku). Do 

tego niekorzystne były wskaźniki wyprzedzające koniunkturę, a niska infl acja 

nie przekraczająca jedności postrzegana była jako zagrożenie w rozwoju kraju. 

Opisana sytuacja dawała duże możliwości w zakresie bezpośrednich oddziały-

wań na potencjalnych BO. Uznano, że projekt pomagający w otworzeniu własnej 

fi rmy, oferującej usługi agroturystyczne, to wręcz idealna propozycja dla osób 

młodych zagrożonych bezrobociem, osób jeszcze uczących się czy absolwentów 

szkół wyższych (np. Akademii Rolniczej w Szczecinie). Niskie stopy procentowe 

dawały możliwość zaciągnięcia korzystnego kredytu na prowadzenie działalności 

gospodarczej, a ciągle jeszcze ubogie społeczeństwo chętnie skorzysta z oferty 

dotyczącej usług agroturystycznych. Niestety (dla pomysłodawców projektu) 

atrakcyjność oferty znacznie zmalała już w trakcie rozpoczęcia szkoleń (kwiecień 

2007), gdyż wskaźniki gospodarcze wyraźnie się poprawiły i w marcu 2007 r. PKB 

osiągnął poziom 7,2%, infl acja 2,5%, bezrobocie 13,7%3. Pomimo tego udało się 

zgromadzić grupę 39 osób chętnych do udziału w projekcie i pozytywnie roku-

jących na udział w drugim etapie projektu (tabela 2). Niekorzystnie na realizację 

3  Rocznik statystyczny, GUS, 2008.
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projektu wpłynęła również sytuacja mikroekonomiczna rozumiana jako sytuacja 

w regionie i zakres szeroko pojmowanej przedsiębiorczości. Nastąpiła masowa 

emigracja ludzi młodych, energicznych, o wysokim potencjale przedsiębiorczości. 

Ponadto przedsiębiorstwa zaczęły poszukiwać pracowników, którym oferowano 

coraz wyższe wynagrodzenia.

Tabela 2. Uczestnicy projektu według miejsca zamieszkania

Wyszczególnienie

Wartości
założonych 
wskaźników 

Wartości 
wskaźników 
osiągniętych

K M Ogółem K M Ogółem

Rolnicy i domownicy 
oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie

2 2 4 1 3 4

Młodzież do 25 roku życia, 
nie zarejestrowana jako bezrobotna

1 1 2 0 2 2

Studenci 11 11 22 15 6 21

Absolwenci szkół wyższych 6 6 12 9 3 12

Ogółem 20 20 40 25 14 39

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie za II półrocze 
2007 (O-2/2007/0019/ 2.5/ZPORR/32), zał. z dn. 21.01.2008.

Wszystkie te czynniki znacząco wpłynęły na postawione w projekcie cele 

i udział BO. Już od maja 2007 roku widoczny był odpływ uczestników, którzy 

np. wyjeżdżali na praktyki studenckie (głównie na Wyspy Brytyjskie), lub podej-

mowali dobrze płatne zlecenia uniemożliwiające dokończenie szkolenia. Jeszcze 

gorzej przedstawiała się sytuacja osób chcących otworzyć własne przedsiębior-

stwo agroturystyczne. Wysoka cena pieniądza w banku, wzrost cen materiałów 

budowlanych i tracąca realnie wartość dotacji inwestycyjnej (w skali 2 lat ok. 

15%) skutecznie zniechęciła potencjalnych BO. Jednakże udało się wybrać grupę 

8 osób (zgodnie z założeniami projektu), z których tylko pięć spełniło stawiane 

wymagania (tabela 3). W związku z tym, zmieniły się wartości wskaźników do-

tyczących udzielonego wsparcia benefi cjentom ostatecznym w poszczególnych 

kategoriach (tabela 3).
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Tabela 3. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu za lata 2007-2008

Wskaźnik produktu
Wartości założonych 

wskaźników
Wartości wskaźników 

osiągniętych

jm. 2007 r. 2008 r. jm. 2007 r. 2008 r.

1. Liczba osób korzystających z doradztwa osoby 8 8 osoby 8 5

1.1 w tym: kobiety osoby 4 4 osoby 6 4

1.2 w tym: młodzież do 25 roku życia osoby 2 2 osoby 3 3

1.3 w tym: osoby odchodzące z rolnictwa osoby 1 1 osoby 0 0

1.4 w tym: osoby zagrożone utratą zatrudnienia osoby 1 1 osoby 0 0

2. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach osoby 40 40 osoby 39 0

2.2 w tym: kobiety osoby 20 20 osoby 25 0

2.2 w tym: młodzież do 25 roku życia osoby 26 26 osoby 26 0

2.3 w tym: osoby odchodzące z rolnictwa osoby 1 1 osoby 1 0

2.4  w tym: osoby zagrożone utratą 
zatrudnienia

osoby 1 1 osoby 1 0

3.  Liczba osób korzystających z jednorazowych 
dotacji na rozwój działalności

osoby 8 8 osoby 5 5

3.1 w tym: kobiety osoby 4 4 osoby 4 4

3.2 w tym: młodzież do 25 roku życia osoby 7 7 osoby 3 3

3.3 w tym: osoby odchodzące z rolnictwa osoby 1 1 osoby 0 0

3.4  w tym: osoby zagrożone utratą 
zatrudnienia

osoby 1 1 osoby 0 0

4.  Liczba osób korzystających ze wsparcia 
pomostowego

osoby 8 8 osoby 5 5

5.  Ogólna wartość przekazanych dotacji 
na rozwój działalności gospodarczej

w tys. 
zł

160 160
w tys. 

zł
100 100

Wskaźniki rezultatu jm. 2007 r. 2008 r. jm. 2007 r. 2008 r.

1.  Liczba nowych mikroprzedsiębiorstw 
utworzonych w wyniku realizacji projektu

szt. 8 8 szt. 5 0

1.1 w tym: kobiety szt. 4 0 szt. 4 0

1.2 w tym: młodzież do 25 roku życia szt. 7 7 szt. 3 0

1.3 w tym: osób odchodzących z rolnictwa szt. 0 0 szt. 0 0

1.4  w tym: osoby zagrożone utratą 
zatrudnienia

szt. 1 1 szt. 0 0

2.  Liczba miejsc pracy w przedsiębiorstwach 
stworzonych w wyniku realizacji projektu

szt. 8 8 szt. 5 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie za II półrocze 
2007 (O-2/2007/0019/ 2.5/ZPORR/32), zał. z dn. 21.01.2008.
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Podsumowanie

Działania promujące aktywizację ludzi młodych i rozwój agroturystyki wpi-

sują się nie tylko w wytyczne Wspólnej Polityki Rolnej, ale również w Strategię 

Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015, Transgraniczną 

Koncepcję Rozwoju i Działania Euroregionu „Pomerania” na lata 2000-2006 

oraz w Strategię Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 

roku 2015.

Przez wiele lat zaniedbywane i często ubogie tereny wiejskie, bez przemysłu, 

ale atrakcyjne ze względu na walory środowiskowe, są odpowiednie do wykorzysta-

nia zewnętrznych środków fi nansowych przeznaczonych na rozwój przedsiębior-

czości. Niestety nie jest to łatwe, gdyż mieszkańcy obszarów wiejskich posiadają 

niski stan wiedzy z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Na podstawie przeprowadzonej analizy projektu można sformułować nastę-

pujące wnioski szczegółowe:

Udziałem w projektach współfi nansowanych przez UE w zakresie promo-1. 

cji przedsiębiorczości agroturystycznej szczególnie zainteresowane były 

kobiety (80% benefi cjentów dotacji inwestycyjnej).

Zmniejszenie atrakcyjności proponowanych dotacji i problemy z wybo-2. 

rem benefi cjentów ostatecznych przy udzielaniu wsparcia fi nansowego 

ze środków unijnych wynikały głównie z istotnych zmian zachodzących 

w otoczeniu gospodarczym.

Szkoleniem i otrzymaniem wsparcia byli zainteresowani nie tylko studenci 3. 

i osoby do 25 roku życia, ale również inne grupy wiekowe i społeczne.

Wysokość proponowanej dotacji fi nansowej jest za mała na uruchomienie 4. 

działalności agroturystycznej, zwłaszcza dla młodych ludzi nie posiadają-

cych własnych zasobów fi nansowych.

Reasumując, stwierdzono, że założenia i cel projektu zostały osiągnięte. Pro-

jekt ten pokazał, że proprzedsiębiorcze oddziaływanie na wybrane grupy spo-

łeczne, w szczególności zamieszkujące obszary wiejskie, przy zaangażowaniu 

środków pochodzących z UE oraz Skarbu Państwa jest celowe, gdyż przyczynia 

się do rozwoju ich wiedzy i umiejętności, zwiększając tym samym zasoby kapitału 

społecznego obszarów wiejskich.
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POSSIBILITIES OF LOCAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT 

IN THE RURAL AREAS IN THE EXAMPLE OF PROJECT: 

„AGRITOURISM IS BUSINESS AS WELL”

Summary

Th e social-economic situation occurred on rural areas need an application 
of support instruments in the village capitalizing and knowledge and skills 
increasing of villagers. Th e access Poland to European Union has turn on 
many aided programs support wide – known a village development. Th ere 
were projects for a knowledge increasing and subsidize of the own business 
creation, for example agritourism. Th e project „Agritourism is business as 
well” shown the necessity of activities for enterprises promotion on rural areas 
with problems defi nition accompany of the kind of activities.

Translated by Jakub Szpon 
and Mirosława Marciniak


