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1. Metodologia   

Celem II etapu projektu „Wykonanie pogłębionej analizy obszarów zagrożonych trwałą 

marginalizacją oraz świadczenie usług doradczo-konsultacyjnych w zakresie działań 

naprawczych na rzecz przełamania barier rozwojowych na tych obszarach” było opracowanie 

indykatywnych planów działań w sześciu wybranych podobszarach kraju zagrożonych 

marginalizacją. W wyniku wcześniejszej aktualizacji delimitacji obszarów problemowych 

(etap I projektu, opracowanie pt. Aktualizacja delimitacji obszarów problemowych, ich 

regionalizacja oraz wstępna propozycja klasyfikacji typologicznej podobszarów) 

zidentyfikowano i wyznaczono zasięg przestrzenny 14 obszarów zagrożonych trwałą 

marginalizacją. W ich skład wchodzi 46 podobszarów, skupiających łącznie 590 gmin. Do 

szczegółowych badań ilościowych jakościowych i opracowania propozycji planów działań 

wybrano 6 podobszarów: Ełcki, Hrubieszowsko-Tomaszowski, Jasielski, Północno-Białostocki, 

Świdwińsko-Kołobrzeski i Włocławsko-Kłodawski. Wyboru tego dokonano w taki sposób, aby 

szczegółowe badania przeprowadzić w podobszarach o różnej genezie problemów (typologia 

problemowo-genetyczna opracowana w pierwszej części badania), zlokalizowanych w 

różnych częściach kraju, o różnej wielkości i strukturze przestrzennej (monocentryczna, 

policentryczna). W tabeli 1 przedstawiono zestawienie podobszarów wybranych do badań 

szczegółowych. 

Tabela 1. Podobszary wybrane do szczegółowej diagnozy i opracowania indykatywnych 

planów działania.  

Nazwa podobszaru Województwo 
Typ problemowo-

genetyczny 

Liczba 

gmin 

Ełcki Warmińsko-Mazurskie Szok transformacyjny 11 

Świdwińsko-

Kołobrzeski 
Zachodniopomorskie Szok transformacyjny 14 

Hrubieszowsko-

Tomaszowski 
Lubelskie 

Opóźnienie 

urbanizacyjne 
20 

Północno-Białostocki Podlaskie 
Opóźnienie 

urbanizacyjne 
8 

Włocławsko-

Kłodawski 

Kujawsko-Pomorskie, 

Wielkopolskie, Łódzkie 
Wewnętrzne peryferie 19 

Jasielski Podkarpackie, Małopolskie Pozostałe 9 

 

Realizacja II etapu projektu „Wykonanie pogłębionej analizy obszarów zagrożonych trwałą 

marginalizacją oraz świadczenie usług doradczo-konsultacyjnych w zakresie działań 
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naprawczych na rzecz przełamania barier rozwojowych na tych obszarach” przebiegała 

według następującego harmonogramu: 

● Przygotowanie narzędzi badawczych, prace koncepcyjne (czerwiec-sierpień 2018 r.) 

● Badanie pilotażowe na terenie podobszaru ełckiego (sierpień 2018 r.) 

● Kalibracja  narzędzi badawczych (sierpień 2018 r.) 

● Badania terenowe (wrzesień-październik 2018 r.) 

● Indywidualizacja kwestionariusza badania mieszkańców (październik 2018 r.) 

● Kontynuacja badań terenowych – zbieranie kwestionariuszy mieszkańców 

(październik 2018 r.) 

● Opracowanie wstępnej listy działań (październik 2018 r.) 

● Przeprowadzenie warsztatów i spotkań konsultacyjnych w podobszarach 

(październik-listopad 2018 r.) 

● Opracowanie indykatywnych planów działań (listopad 2018 r.) 

W wybranych podobszarach przeprowadzone zostały pogłębione badania ilościowe i 

jakościowe, w tym badania terenowe, które w każdym przypadku obejmowały: 

● Analizę dokumentów (desk research): lokalne (gminne i powiatowe) strategie i 

programy rozwoju, lokalne plany rewitalizacji, Regionalne Programy Operacyjne, inne 

dokumenty o charakterze analitycznym, strategicznym i planistycznym dotyczące 

lokalnych problemów i potencjałów rozwojowych 

● Przegląd stron internetowych lokalnych samorządów oraz portali dotyczących spraw 

lokalnych 

● Badanie ankietowe przedstawicieli lokalnych instytucji, przede wszystkim władz 

lokalnych (tzw. ankieta instytucjonalna, scenariusz w ZAŁĄCZNIKU 1) 

● Badanie ankietowe mieszkańców (tzw. ankieta indywidualna, scenariusz w 

ZAŁĄCZNIKU 2) 

● Wywiady indywidualne ustrukturyzowane z przedstawicielami władz lokalnych 

(władze gminne, powiatowe, scenariusz w ZAŁĄCZNIKU 3) 

● Wywiad grupowy z elementami warsztatu z lokalnymi interesariuszami (identyfikacja 

barier, propozycje rozwiązań, scenariusz w ZAŁĄCZNIKU 4) 

● Warsztat konsultacyjny z lokalnymi interesariuszami (konsultacja propozycji planu 

działania, scenariusz w ZAŁĄCZNIKU 5) 
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● Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.   

 

Badania terenowe oraz prace nad indykatywnymi planami działań prowadzono w 

kilkuosobowych zespołach eksperckich, złożonych z pracowników Instytutu Geografii i 

Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz EUROREG UW. Jednak kluczową rolę w 

tworzeniu planów mieli  interesariusze w badanych obszarach. Stało się tak dzięki 

zastosowaniu wyżej wymienionych narzędzi zapewniających partycypację lokalnych liderów i 

mieszkańców oraz dzięki konsultowaniu proponowanych rozwiązań na warsztatach i 

spotkaniach w końcowym etapie prac.      

Zespół realizujący projekt dołożył starań by we wszystkich badanych podobszarach 

stosowane były podobne narzędzia i sekwencja działań badawczych. Jednak z uwagi na 

odmienne lokalne uwarunkowania, wielkość podobszarów i zróżnicowany stopień 

zaangażowania interesariuszy dopuszczono możliwość odmiennego sposobu realizowania 

wybranych wydarzeń w kalendarzu badań, różnych sposobów rekrutacji uczestników oraz 

modyfikowania scenariuszy spotkań i warsztatów tak, by najlepiej odpowiadały one 

zastanym okolicznościom.    

W tabeli 2 przedstawiono wskaźniki ilościowe dotyczące przeprowadzonych badań: 

 

Tabela 2. Wskaźniki ilościowe przeprowadzonych badań 

Nazwa 

podobszaru 

Liczba 

gmin 

Liczba 

wywiad

ów 

Liczba ankiet 

instytucjo- 

nalnych 

Liczba ankiet z 

mieszkańcami 

Liczba 

uczestników I 

warsztatu 

Liczba 

uczestników II 

warsztatu 

Ełcki 11 10 42 250 11 15 

Świdwińsko-

Kołobrzeski 
14 14 17 71 8 18 

Hrubieszowsko-

Tomaszowski 
20 18 27 202 13 14 

Północno-

Białostocki 
8 11 21 248 10 8 

Włocławsko-

Kłodawski 
19 10 13 17 8 11 

Jasielski 9 10 19 120 16 21 

 

W porównaniu do innych podobszarów wyraźnie niższą liczbę ankiet przeprowadzonych z 

mieszkańcami odnotowano w podobszarze włocławsko-kłodawskim. W tym samym 
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podobszarze relatywnie słaba była także frekwencja podczas obu warsztatów. Wynika to 

bezpośrednio z jednej spośród zdiagnozowanych tam barier rozwojowych, jaką jest bierność 

społeczna. Potwierdza także specyfikę podobszaru zaliczonego do typu genetycznego 

peryferii wewnętrznych. Fragmentacja administracyjna gmin okazała się bardzo istotną 

destymulantą współpracy w wymiarze tak horyzontalnym, jak i wertykalnym. Przekłada się 

to także na zainteresowanie mieszkańców i lokalnych aktorów działaniami wspierającymi 

rozwój lokalny. Może to świadczyć o roli kapitału społecznego, jako czynnika powodzenia 

ewentualnych programów wsparcia. Z drugiej strony opisane fakty można interpretować w 

kontekście braku powiązań funkcjonalnych, szczególnie dotkliwego na peryferiach 

wewnętrznych.  

 

2. Najważniejsze wnioski z II etapu projektu 

Poniżej przedstawiono najważniejsze uogólnienia, na jakie pozwala materiał zebrany w 

sześciu podobszarach. Starano się także wyodrębnić działania lub grupy działań, które mogą 

stanowić wspólny mianownik dla przyszłej polityki względem obszarów zagrożonych trwałą 

marginalizacją. Na tej podstawie zaproponowano narzędzie wielostronnego kontraktu, który 

mógłby funkcjonować pod nazwą „Pakt Rozwojowy dla Obszaru” (PRO). Ponadto możliwość 

stworzenia bardziej uniwersalnych narzędzi dostrzeżono w kilku dziedzinach (nawiązujących 

do barier rozwojowych oraz potencjałów powtarzających się w poszczególnych 

podobszarach). Dotyczyło to: a) transportu i dostępności przestrzennej; b) edukacji; c) 

przedsiębiorczości; d) turystyki. 

 

2.1 Wnioski ogólne 

W II etapie projektu toczyły się prace nad Indykatywnymi Planami Działań dla sześciu 

wybranych podobszarów. W opracowanych planach zidentyfikowano łącznie 24 bariery 

rozwojowe (w tym oczywiście bariery powtarzające się między obszarami) i zaproponowano 

41 działań, które mogą przyczynić się do zniwelowania tych barier. W przypadku niektórych 

działań zidentyfikowano także bardziej szczegółowe instrumenty, które można stosować w 

sposób komplementarny,  lub traktować jako rozwiązania alternatywne.  Tak duża liczba 

opisanych działań i instrumentów wynika z chęci pełnego uwzględnienia najlepszych 

pomysłów, które powstały w toku prac (liczba działań dyskutowanych wewnętrznie i 

konsultowanych w czasie warsztatów była jeszcze większa). Tym niemniej realizacja planów 

będzie z pewnością wymagała dalszej selekcji działań – nie tylko ze względu na charakter 

programów wsparcia, które zostaną ostatecznie zaproponowane obszarom zagrożonym 
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trwałą marginalizacją, ale także ze względu na możliwości organizacyjne lokalnych 

interesariuszy.          

Indykatywne Plany Działań w możliwie największym stopniu uwzględniają lokalne potencjały 

rozwojowe. Identyfikacja potencjałów jest częściowo oparta na wcześniejszych analizach 

statystycznych (w I etapie projektu), jednak w znacznej mierze bazuje na subiektywnych 

opiniach interesariuszy. Należy pamiętać, że mamy do czynienia z obszarami zagrożonymi 

trwałą marginalizacją, w których potencjały rozwojowe są bardzo ograniczone i mają 

charakter relatywny (wyróżniają się korzystnie na tle innych cech obszaru, raczej niż na tle 

regionów o wyższym poziomie rozwoju).  

W trakcie prac dokonano wnikliwego przeglądu działań realizowanych w przeszłości, lub 

będących w trakcie realizacji, mogących przyczyniać się do niwelowania barier rozwojowych. 

W większości obszarów są to liczne projekty i przedsięwzięcia, mające podobne cele jak 

działania proponowane przez zespół IGiZP PAN i EUROREG w Indykatywnych Planach 

Działania. Ograniczona skuteczność dotychczasowych prób przeciwdziałania marginalizacji 

świadczy o skali trudności z jaką muszą się mierzyć zarówno lokalne społeczności, jak 

instytucje oferujące programy wsparcia.  

Wyniki badań potwierdziły prawidłowość typologii problemowo-genetycznej podobszarów 

zagrożonych trwałą marginalizacją. Choć zespoły terenowe pracowały odrębnie i nie 

komunikowały się ze sobą na etapie identyfikowania barier rozwojowych, charakter tych 

barier okazał się bardzo zbliżony wewnątrz kategorii obszaru. Skłania to do refleksji, że na 

etapie opracowania nowych programów wsparcia dla obszarów zmarginalizowanych również 

warto odwołać się do ich specyfiki wynikającej z genezy opóźnienia rozwojowego.  

Mimo zbliżonego charakteru barier rozwojowych w niektórych podobszarach, zespoły 

opracowujące plany działania dołożyły starań, by zaproponowane działania i instrumenty 

były propozycjami indywidualnymi, dopasowanymi do szczegółowych uwarunkowań 

podobszaru i zgodnymi z wizją miejscowych interesariuszy. Stąd w poszczególnych 

indykatywnych planach działań znalazły się instrumenty dotyczące podobnych problemów , 

ale różniące się istotnymi elementami. Wydaje się, że następny etap prac nad poprawą 

efektywności wsparcia rozwoju powinien polegać na częściowym zintegrowaniu tych 

szczegółowych propozycji w pakiety działań.  

W toku badań i konsultacji z interesariuszami okazało się, że wyrażają oni zainteresowanie 

zarówno wsparciem materialnym (pomoc finansowa stanowiła istotną część proponowanych 

instrumentów), jak i doradczym oraz organizacyjnym. W czasie wywiadów, warsztatów i 

nieformalnych rozmów zwracano uwagę, że choć wiele gmin w badanych podobszarach 

posiada silnych liderów (w tym wójtów, burmistrzów), znalezienie lidera, który połączyłby 
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interesy wielu jednostek dla celu realizacji projektów na rzecz całego obszaru nie będzie 

sprawą łatwą. Wydaje się, że wsparcie doradcze powinno dotyczyć między innymi form 

współpracy i efektywnego przywództwa przy realizacji działań o zasięgu ponadgminnym.  Ma 

to szczególne znacznie w obszarach, gdzie nie ma jednostki administracyjnej w sposób 

naturalny dominującej nad innymi (na przykład zdecydowanie największej, a przy tym 

centralnie położonej). 

Badanie ujawniło także potrzebę wsparcia jednostek lokalnych w kontaktach i ewentualnej 

współpracy z dużymi podmiotami mającymi pośredni wpływ na ich rozwój. Obecnie gminy 

często znajdują się w takich relacjach na pozycji petenta. Przykładem może być współpraca z 

PKP PLK oraz innymi spółkami Grupy PKP. tego typu wsparcie może także dotyczyć 

kontaktów z firmami prywatnymi oraz zawiązywania współpracy na zasadach PPP (np. z 

przewoźnikami autobusowymi). 

Kolejną ważną kwestią zaobserwowaną w trakcie badań terenowych jest konieczność 

doradztwa w zakresie rozpowszechniania dobrych praktyk, które już istnieją na terenie 

danego obszaru, ale w niektórych jego częściach pozostają nieznane lub nie są stosowane. 

Wymaga to refleksji nad metodami stymulowania współpracy doradczej między gminami. 

Obecnie w wielu obszarach gminy częściej konkurują o zasoby, niż dzielą się know-how.       

Dodatkową korzyścią z przeprowadzanych w II etapie projektu badań była refleksja nad 

zasadami delimitacji obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. Należy pamiętać, że 

delimitacja przeprowadzona w I etapie projektu była oparta na analizie danych 

statystycznych, a konkretnie na wskaźnikach ilościowych obrazujących różne aspekty sytuacji 

społeczno-gospodarczej w skali lokalnej. Nie mogła brać pod uwagę czynników „miękkich”, 

związanych ze skalą faktycznej współpracy między sąsiadującymi gminami, relacjami 

łączącymi ich władze i elit, a także specyficznymi cechami lokalnych społeczności, 

obserwowalnymi dopiero w trakcie badań terenowych. Choć w ogólnym zarysie terenowe 

obserwacje potwierdziły słuszność przyjętej metodologii delimitacji, jednocześnie 

zaobserwowano szereg przykładów i argumentów na rzecz elastycznego traktowania granic 

obszarów zagrożonych marginalizacją przy planowaniu polityki wsparcia.  Niektóre z barier 

rozwojowych, które są opisane w niniejszym dokumencie dotyczą szczególnie silnie 

wydzielonej części danego podobszaru, podczas gdy w pozostałej jego części nie stanowią 

tak istotnego problemu. Podobnie rzecz się ma z efektywnością proponowanych działań. 

Zdarza się także, że działanie będzie bardziej skuteczne jeśli do jego realizacji „doprosić” 

gminę znajdującą się obecnie poza wyznaczonym obszarem zmarginalizowanym. Powodem 

mogą być np. silne funkcjonalne powiązania między gminami, niewidoczne w obrazie 

statystycznym, lub dobra tradycja współpracy między jednostkami. Wszystko to prowadzi do 

wniosku, że należy taktować wyznaczone obszary i podobszary zagrożone marginalizacją jako 
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indykatywne miejsca planowanej interwencji, jednak proponując nowe instrumenty 

wspierające rozwój lokalny nie należy ich adresować do sztywno zdefiniowanej liczby 

jednostek administracyjnych.       

Pomimo to, badanie potwierdziło, słuszność założenia o nieuwzględnianiu przy delimitacji 

granic powiatowych oraz wojewódzkich. Położenie w odrębnych jednostkach 

administracyjnych wyższego rzędu okazało się jedną z istotniejszych barier dla współpracy 

międzygminnej. Badania terenowe potwierdziły istnienie peryferii wewnętrznych nawet w 

regionach uważanych powszechnie za zamożniejsze. Ujawniło także nowy wymiar 

konkurencji między jednostkami związany z dostępem do nowopowstałej infrastruktury 

transportowej (węzły na autostradach i drogach ekspresowych). Można zaryzykować 

twierdzenie, że w niektórych przypadkach szybki rozwój infrastruktury przeniósł polaryzację 

z poziomu regionalnego na lokalny. Możemy zatem mówić o peryferiach wewnętrznych, nie 

tylko na styku województw, ale także na styku obszarów funkcjonalnych ukształtowanych 

wokół ośrodków subregionalnych (np. w podopbszarze włocławsko-kłodawskim byłyby to 

strefy oddziaływania takich miast jak Włocławek, Inowrocław i Kutno). 

Część proponowanych rozwiązań wymaga działań na szczeblu wyższym niż lokalny. 

Wspólnym postulatem pojawiającym się w kilku podobszarach było zagwarantowanie dla 

nich odrębnych środków w programach rządowych lub unijnych (względnie dodatkowych 

punktów w konkursach projektowych). Dotyczy to zwłaszcza większych inwestycji 

infrastrukturalnych. W zaprezentowanych planach działania propozycje takie zostały 

uwzględnione, pomimo związanych z nimi niejasności kompetencyjnych. Prawdopodobnie 

niektóre z nich powinny, w razie decyzji o ich urzeczywistnieniu, zostać zintegrowane jako 

specjalne programy dla obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. 

Niektóre działania, służące przełamywaniu barier związane z inwestycjami położonymi poza 

badanymi podobszarami (np. budowa nowego węzła na istniejącej obecnie autostradzie). 

Sytuacje takie powinny być brane pod uwagę przy konstruowaniu narzędzi wsparcia, tak aby 

nie były one nadmiernie ograniczone terytorialnie. Wpisuje się to w wymieniony wcześniej 

postulat elastyczności delimitacyjnej.  

 

2.2. Propozycja Paktu Rozwojowego dla Obszaru  

Ponieważ pożądane działania prorozwojowe w zbadanych  obszarach wymagają wspólnego 

działania interesariuszy na różnych szczeblach administracji i wyposażonych w różne 

kompetencje, a także w związku z omawianą powyżej trudnością z trafnym wyłonieniem 

jednego lidera, mogącego inicjować  zmiany i mobilizować interesariuszy, najbardziej 

efektywną formą instytucjonalną wspierania obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją 
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wydaje się wielostronny kontrakt, który może funkcjonować pod nazwą „Pakt Rozwojowy dla 

Obszaru” (PRO). Aby działał skutecznie, pakt ten musiałby posiadać następujące cechy:  

 PRO powinien obejmować lata 2020-2030, co pozwoliłoby na pełną realizację 

zarówno projektów dotyczących „miękkich” kapitałów, jak przedsięwzięć 

infrastrukturalnych.  

 Dla obszarów objętych paktami należy utworzyć odrębny program wsparcia, 

oferujący pomoc finansową i doradczą w realizacji projektów prorozwojowych. 

Przynależność do obszaru objętego paktem byłaby warunkiem koniecznym dla 

korzystania z programu. Nie znaczy to, że każdy projekt realizowany w ramach paktu 

musiałby angażować lub dotyczyć całego obszaru. Możliwa,  a nawet pożądana 

byłaby realizacja projektów dotyczących wybranych interesariuszy.  

 Działania realizowane w ramach programu finansującego PRO powinny być 

finansowane przede wszystkim ze środków polityki spójności UE oraz ze środków 

krajowych. W miarę możliwości powinna to być kombinacja środków bezpośrednio 

zarządzanych na poziomie województwa oraz na poziomie kraju (na przykład oś 

priorytetowa regionalnego programu  operacyjnego w połączeniu z dedykowanym 

programem krajowym). Decyzja o finansowaniu odbywałaby się na zasadzie 

porozumienia komitetu sterującego PRO, a nie na zasadzie konkursowej.  

 Ogólne zasady finansowania projektów w ramach PRO powinny uwzględniać 

ograniczone możliwości deklarowania wkładu własnego przez gminy w obszarach 

zagrożonych trwałą marginalizacją. W szczególności należy szukać rozwiązań 

prawnych, które pozwoliły realizować duże inwestycje infrastrukturalne w ramach 

PRO bez konieczności finansowego wkładu zainteresowanych samorządów.    

 Utworzenie „paktów” powinno być warunkiem do uzyskania centralnego lub 

regionalnego wsparcia organizacyjnego oraz doradztwa w wybranych zakresach 

(m.in. przy tworzeniu systemu transportu zbiorowego).  

 Przedstawiciele „Paktu” zyskaliby status uczestników lub obserwatorów w gremiach 

decyzyjnych i konsultacyjnych (np. mogliby opiniować lokalizację węzłów na drogach 

ekspresowych) 

 W skład komitetu sterującego każdego PRO wchodziliby przedstawiciele (wójtowie i 

burmistrzowie)  wszystkich gmin leżących terenie zdelimitowanego obszaru 

zagrożonego trwałą marginalizacją, a także odpowiedni starostowie powiatowi i 

marszałek województwa. W przypadku, jeśli środki na realizację paktów pochodziłyby 

z programu wdrażanego na poziomie centralnym, do komitetu sterującego należałby 



10 
 

także przedstawiciel administracji rządowej (np. Ministerstwa Infrastruktury i 

Rozwoju). 

 Zadaniem komitetu sterującego PRO w pierwszej fazie działania byłoby opracowanie 

szczegółowego planu działań prorozwojowych, priorytetyzacja tych działań i 

opracowanie kosztorysów. Ten etap przygotowawczy byłby również finansowany z 

programu wspierającego. Decyzja o ostatecznej liście wspieranych działań wynikałaby 

z konfrontacji listy pożądanych działań z możliwościami finansowymi programu oraz 

10-letnim horyzontem czasowym PRO.    

 Choć obszary zagrożone trwałą marginalizacją, które mają być przedmiotem paktu,  

zostały wstępnie zdelimitowane w ramach projektu „Wykonanie pogłębionej analizy 

obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją …”, granice obszarów należy traktować 

elastycznie przy proponowaniu i realizacji poszczególnych projektów. Oznacza to 

jednostki realizujące dany projekt w ramach paktu mogłyby zaprosić do jego realizacji 

gminy leżące poza obszarem, jeśli wymagałoby tego dobro samego projektu, lub 

funkcjonalne powiązania między jednostkami.         

 Możliwe byłoby tworzenie paktów przekraczających granice województw. Wówczas 

w skład komitetu sterującego wchodziliby Marszałkowie obu regionów. Pakt jako 

podmiot mógłby uczestniczyć w konkursach (w ramach RPO obu województw. 

 

2.3. Rozwiązania tematyczne 

2.3.1. Transport i dostępność przestrzenna 

Istotna barierą rozwojową we wszystkich praktycznie analizowanych podobszarach jest 

nadal dostępność transportowa. Co charakterystyczne, ma to miejsce także w regionach, w 

których sąsiedztwie zrealizowano nowe inwestycje drogowe. Wymiary słabej dostępności, w 

poszczególnych podobszarach są odmienne. Można je jednak pogrupować w kilka 

podstawowych grup: a) zła dostępność do istniejącej (często nowej) drogowej oraz kolejowej 

infrastruktury wyższego rzędu; b) zła jakość drogowej infrastruktury lokalnej (szczególnie w 

kontekście dostępu dla transportu ciężkiego, która warunkuje lokalizację przedsiębiorstw i 

miejsc pracy); c) kryzys transportu publicznego i wykluczenie transportowe (zła dostępność 

do rynków pracy i usług pożytku publicznego).  W odpowiedzi na wymienione problemy 

możliwe jest zaproponowanie konkretnych narzędzi, a także innych form wsparcia i 

doradztwa. Niektóre z nich musza być wdrażane centralnie (lub z poziomu województw), ale 

z zachowaniem elastyczności w zakresie specyfiki lokalnej. Inne mogą stanowić część 
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zaproponowanego wyżej Paktu Rozwojowego dla Obszaru. Jako narzędzia uniwersalne 

wymienić należy:  

 Wyodrębnienie w kolejnej perspektywie finansowej odrębnej osi priorytetowej w 

jednym z programów operacyjnych na poziomie centralnym (Infrastruktura i 

Środowisko, Polska Wschodnia lub następca tego programu), skierowanej na lepsze 

wykorzystanie już istniejącej nowej infrastruktury drogowej dla rozwoju lokalnego. 

Celem byłaby realizacja zadań na sieci dróg krajowych innych niż te które 

przewidziano jako autostrady lub drogi ekspresowej. Oś służyłaby realizacji takich 

projektów jak: a) nowe węzły na autostradach i drogach ekspresowych obsługujące 

obszary zagrożone marginalizacją; b) krótkie „ślepe” odcinki dróg ekspresowych 

obsługujących lokalne bieguny wzrostu; i/lub regiony turystyczne; c) odcinki dróg 

krajowych (nie planowanych do przekształcenia w ekspresowe) wymagające lokalnej 

modernizacji (w tym krótkie obwodnice). Program mógłby być wspierany ze środków 

UE w nowej perspektywie finansowej (2020-2027), wpisując się w postulaty 

przenoszenia ciężaru inwestycyjnego na tzw. „secondary networks” (zgodnie z 

zapisami Agendy Terytorialnej UE do roku 2020). W efekcie tego typu działania 

uzupełniające na sieci drogowej nie powinny konkurować z innymi inwestycjami, 

zwłaszcza z dużymi inwestycjami centralnymi. W ich wyborze i projektowaniu 

powinni brać udział przedstawiciele społeczności lokalnych, których dostępność 

transportowa miałaby zostać poprawiona.  

 Obligatoryjne uwzględnienie obsługi obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją 

jako kryterium przy wyborze projektów transportowych w regionalnych planach 

transportowych województw, a w konsekwencji w konkursach na projekty RPO. 

Inwestycjami, które powinny być punktowane szczególnie wysoko byłyby m.in. nowe 

przystanki na istniejących liniach kolejowych, rozwiązania multimodalne (Park and 

ride, bike and ride), modernizacja dróg wojewódzkich, organizacja międzygminnego 

transportu zbiorowego (w tym zakup taboru autobusowego). Program mógłby być 

wspierany ze środków UE w nowej perspektywie finansowej (2020-2027). 

Jednocześnie kluczowa jest w tym wypadku modyfikacja zasad przyznawania środków 

na rozwój infrastruktury drogowej umożliwiającą realizację dużych, projektów 

zgłaszanych wspólnie przez grupy gmin (punkty za współpracę i ponadgminny, a tym 

bardziej ponadpowiatowy charakter projektu). Powinno się także umożliwić realizację 

lokalnych projektów transportowych wykraczających poza granicę województwa (np. 

możliwość wydatkowania do 30% kosztów na terenie sąsiednich gmin sąsiedniego 

regionu). Zmiana zasad finasowania projektów infrastrukturalnych premiująca 

współpracę międzygminną powinna zostać powiązana ze zwiększeniem limitów kwot 
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przyznawanych na pojedynczy projekt, uwzględniających także specyfikę kosztów 

inwestycji drogowych w danym obszarze. Dodatkowym ułatwieniem, stosowanym 

tylko na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją byłaby pomoc w zaspokojeniu 

wymogu wkładu własnego w projektach infrastrukturalnych (na drodze regionalnego 

programu współfinansującego ten wkład, lub poprzez stworzenie funduszu 

gwarancyjnego umożliwiającego gminom wykazanie wkładu własnego dzięki 

instrumentom dłużnym). 

 Powołanie nowego rządowego programu budowy i modernizacji dróg lokalnych 

dedykowanego wyłącznie inwestycjom na terenie podobszarów zagrożonych trwałą 

marginalizacją. Wymogi konkursowe w takim  programie musiałyby być dostosowane 

do specyfiki lokalnej sieci transportowej (a nie powielać zasady stosowane na 

szlakach wyższego rzędu). 

 Wsparcie finansowe dla systemu podwózek sąsiedzkich. Rozwiązanie to polegałoby 

na wsparciu finansowym ze strony samorządów lokalnych dla osób, które świadczą 

usługi podwożenia prywatnym samochodem innych osób (sąsiadów). Wsparcie to 

mogłoby przyjmować różne formy: wynagrodzenie z przejechane kilometry, dopłaty 

do paliwa, refundację części kosztów eksploatacyjnych. Rola władz lokalnych 

(gminnych, powiatowych) mogłaby polegać także na koordynacji i promocji całego 

przedsięwzięcia, zwłaszcza w jego początkowej fazie.  

Spośród działań organizacyjnych i doradczych efektywne w przełamywaniu bariery słabej 

dostępności może być m.in.: 

 Wsparcie dla weryfikacji zakresu przydziału dróg lokalnych do zarządu gminnego i 

powiatowego. W praktyce wiele dróg powiatowych jest utrzymywanych przez gminy. 

Przekazanie ich samorządom najniższego szczebla mogłoby zmniejszyć koszty i 

ułatwić zarządzanie. 

 Powołanie grupy wspierajacej kontakty i negocjacje pomiędzy gminami  w 

podobszarach zagrożonych marginalizacją, a spółkami Grupy PKP. Celem grup byłoby 

umożliwienie partnerstwa w zakresie uruchamiania połączeń, otwierania 

przystanków i budowy bocznic na terenach przygotowanych pod inwestycje, a także 

w odniesieniu do rozwiązań na styku infrastruktury kolejowej i drogowej (przejazdy 

kolejowe, parkingi park and ride) 

 Instytucjonalne ułatwienie wspierania przez gminy przewoźników prywatnych w 

obsłudze tras niezapewniających rentowności. Przyjęte rozwiązania powinny być 

elastyczne, tak, aby sieć autobusowa dostosowywała się do zmieniającego się 
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rozkładu przestrzennego miejsc pracy. Rozwiązaniem może być powstawanie spółek 

w formule PPP. 

 Wsparcie organizacyjne dla stworzenia transportu zbiorowego w ramach 

porozumienia międzygminnego (z udziałem starostw powiatowych). współpraca 

międzygminna nie tylko obniżyłaby koszty projektu dla poszczególnych gmin, ale 

także zwiększyła efektywność finansową całego przedsięwzięcia, gdyż umożliwiłaby 

obsługę większej liczby osób taką samą liczbą pojazdów. Gminy, być może przy 

wsparciu środków unijnych lub rządowych, mogłyby zakupić autobus(y) i 

zorganizować regularne połączenia, które umożliwiłyby niezmotoryzowanym 

mieszkańcom mniej dostępnych miejscowości docieranie do pracy i miejsc 

świadczenia ważnych usług. 

 Wsparcie organizacyjne w zakresie organizacji lokalnych badań ruchu (jako narzędzia 

do planowania komunikacji zbiorowej i ewentualnych drogowych inwestycji 

lokalnych). 

 Wsparcie organizacyjne w zakresie organizacji przewozów typu car-pooling. 

 W przypadku autostrad i dróg ekspresowych, których ostateczny projekt nie został 

jeszcze wykonany (a przecinają one obszary zagrożone trwałą marginalizacją, lub tez z 

nimi sąsiadują) celowe jest zastosowanie obligatoryjnego mechanizmu oceny 

możliwości wykorzystania tras dla poprawy dostępności także w wymiarze lokalnym 

(nałożenie istniejącej siatki połączeń drogowych na zaplanowany przebieg i 

lokalizację węzłów). Rola społeczności i władz samorządowych obszarów zagrożonych 

marginalizacją w decyzjach o lokalizacji węzłów powinna być zwiększona. W 

przypadku stwierdzenia wyraźnej potrzeby budowy dodatkowych węzłów, ich 

finansowanie mogłoby być zapewnione z odrębnej osi priorytetowej opisanej wyżej. 

 

2.2.2. Edukacja 

W trzech spośród sześciu badanych obszarów indykatywne plany działania wskazują na 

konieczność oddziaływania na lokalne szkolnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem szkół 

zawodowych.  Zakres wykazywanych problemów jest bardzo szeroki i obejmuje 

niedostateczną świadomość konsekwencji wyborów edukacyjnych dokonywanych przez 

uczniów, niską skuteczność programów nauczania przedsiębiorczości, niedobory 

infrastrukturalne, niedostateczną koordynację polityki kształcenia zawodowego na terenie 

obszaru, niewielkie zaangażowanie pracodawców w kształcenie praktyczne oraz 

nieefektywne doradztwo zawodowe.  
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Praca nad poprawą jakości kształcenia w obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją jest 

kluczowa dla przyszłych szans rozwojowych tych obszarów, i, w przeciwieństwie do wielu 

innych postulatów zgłaszanych przez interesariuszy, może wytwarzać realny potencjał 

rozwojowy, a nie tylko łagodzić objawy deprywacji. Jednak należy wziąć pod uwagę, że pełne 

rozwiązanie problemów związanych z edukacją jest poza zasięgiem lokalnych interesariuszy i 

będzie wymagało wsparcia doradczego i finansowego z zewnątrz.  

Ponadto należy mieć na względzie,  że niektóre działania na rzecz szkolnictwa mogą 

poprawić jego integrację z lokalnym rynkiem pracy, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia 

w danym obszarze, jednak co do zasady działania te wpłyną także na większą mobilność 

przyszłych pracowników, co zwiększy ich odpływ do regionów bardziej rozwiniętych i 

oferujących lepsze warunki zatrudnienia.     

Zatem, podobnie jak wiele innych działań mających na celu podnoszenie jakości kapitału 

ludzkiego, wspieranie lokalnej edukacji może w krótkim okresie doprowadzić do utraty 

cennych zasobów ludzkich. Mimo to warto te działania podejmować dla budowania solidnej 

podstawy pod rozwój –społeczno-gospodarczy w przyszłości.  

Tabela 3. Proponowane instrumenty związane z edukacją  obszarach zagrożonych trwałą 

marginalizacją  

Szkoły podstawowe Technika i szkoły zawodowe Szkoły wyższe 

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych 

programów nauczania przedsiębiorczości 

Uwzględnienie specyfiki 

lokalnej gospodarki w 

programach uczelni 

wyższych 

Skuteczniejsze doradztwo zawodowe   

  
Pracownie / maker space w 

szkołach 
  

  

Lepsza koordynacja 

kierunków kształcenia na 

poziomie powiatowym i 

silniejsze włączenie 

województw w politykę 

kształcenia zawodowego ( w 

tym we wdrażanie 

kształcenia dualnego)  

Programy motywacyjne i kursy dokształcające dla 

nauczycieli   

Źródło: Indykatywne plany działań (jasielski, ełcki i północno-białostocki) 
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Synteza propozycji związanych z edukacją, pochodzących z poszczególnych indykatywnych 

planów działań (patrz Tabela 3), prowadzi do wniosku, że istnieją cztery typy koniecznych 

działań. Pierwszy z nich dotyczy opracowania lokalnych, „szytych na miarę”, programów 

nauczania przedsiębiorczości w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także 

wzmocnienia roli doradztwa zawodowego, które obecnie ma w dużej mierze charakter 

fasadowy. Instrumenty dotyczące kształcenia przedsiębiorczości oraz doradztwa są 

wprawdzie opisane w planach działania jako odrębne przedsięwzięcia, jednak w celu 

najlepszego wykorzystania zasobów możliwa i pożądana jest ich integracja i łączna 

implementacja.  

Drugi typ działań dotyczy wyłącznie szkół o charakterze zawodowym. Tutaj istnieje potrzeba 

lepszej koordynacji kierunków kształcenia na szczeblu wojewódzkim i powiatowym (ze 

szczególnym uwzględnieniem aktywizacji tzw. rad rynku pracy). Udział partnera 

wojewódzkiego jest szczególnie ważny dla promowania i rozwijania dualnego modelu 

kształcenia zawodowego, w którym uczniowie na wczesnym etapie kształcenia współpracują 

z pracodawcami  Ponadto postuluje się tworzenie w szkołach dobrze wyposażonej 

przestrzeni do pracy kreatywnej (maker space). 

Trzeci typ działań, mające na celu podniesienie ogólnego poziomu kształcenia, dotyczy 

tworzenia programów motywacyjnych i koordynacji dokształcania nauczycieli szkół 

wszystkich szczebli w obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją.  Możliwe instrumenty 

obejmują tworzenie baz informacyjnych o wartościowych kursach, wspólne przedsięwzięcia 

dokształcające dla nauczycieli z różnych gmin, konkursy na najlepszego nauczyciela, itd.  

Wreszcie, pożądane wydaje się silniejsze uwzględnienie cech lokalnej gospodarki w 

programach kształcenia szkół wyższych. Ten ostatni postulat ma jednak odniesienie tylko do 

obszarów, których częścią jest miasto pełniące funkcję akademicką (np. obszar ełcki).  

   

2.3.3. Przedsiębiorczość 

W czterech spośród sześciu badanych obszarów plany działania wskazują na konieczność 

wspierania lokalnej przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców. Wśród 

wskazywanych problemów pojawiają się niska aktywność zawodowa, niskie wynagrodzenia, 

niskie kompetencje zawodowe, brak postaw przedsiębiorczości, niechęć do ponoszenia 

ryzyka związanego z działalnością gospodarczą, bierność, trudności w adaptacji do zmian 

gospodarczych,  
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Działania związane z wspieraniem przedsiębiorczości w obszarach zagrożonych trwałą 

marginalizacją powinny w sposób bezpośredni odnosić się do specyficznych potencjałów i 

uwarunkowań rozwojowych kształtujących aktualną sytuację w danym obszarze.  Wśród 

zidentyfikowanych potencjałów gospodarczych dostrzeganych nie tylko przez ekspertów, ale 

również przez mieszkańców i lokalnych liderów należy wymienić: 

 OZE, przetwórstwo spożywcze i w obszarze hrubieszowsko-tomaszowskim; 

 Dywersyfikacja branżowa i wielkościowa przedsiębiorstw,  dalszy rozwój specjalnej 

strefy ekonomicznej w obszarze ełckim; 

 Korzystne warunki agroekonomiczne rozwoju rolnictwa w obszarze jasielskim; 

 Potencjał regionalnych produktów spożywczych i włókienniczych w obszarze 

północno-białostockim; 

 Rolnictwo ekologiczne, wielkoobszarowe, wyspecjalizowane w obszarze świdwińsko-

kołobrzeskim. 

Należy zauważyć, że wszystkie obszary zagrożone marginalizacją charakteryzują się 

niekorzystnymi strukturalnymi warunkami do rozwoju przedsiębiorczości takimi jak: słaby 

popyt wewnętrzny; niska siła nabywcza mieszkańców; niestabilny popyt dotyczący 

podstawowych, niskopłatnych usług; niska wartość środków trwałych brutto 

przedsiębiorstw; brak dużych przedsiębiorstw z kapitałem inwestycyjnym i dominacja 

mikroprzedsiębiorstw rodzinnych oscylujących na granicy opłacalności. Praca nad 

wspieraniem przedsiębiorczości powinna zatem uwzględniać działania umożliwiające wyjście 

naprzeciw popytowy zewnętrznemu, tworzeniu powiązań sieciowych, handlowych i 

usługowych z miastami, wspieranie powstawania nowych branż gospodarczych 

charakteryzujących się dobrymi prognozami wzrostowymi. Aby to uczynić niezbędna jest 

współpraca z regionalnymi i krajowymi wspierającymi przedsiębiorczość oraz wsparcie 

doradcze w wymiarze strategicznym, finansowym. 

W toku badań terenowych i konsultacji z interesariuszami w obszarach wsparcia 

zidentyfikowano kilka typów instrumentów związanych z rolnictwem i przedsiębiorczością w 

obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją (Tabela 4). 

Pierwszy typ działań dotyczy zadań strategicznych związanych z identyfikacją strategicznych 

sektorów gospodarczych i branż powiązanych z lokalnymi potencjałami, które tworzą szanse 

wypracowania stabilnych warunków rozwoju przedsiębiorczości i budowania przewag 

konkurencyjnych. Chodzi tu przede wszystkim o kompleksowe tworzenie przyjaznych 

warunków do rozwoju przedsiębiorczości w sposób świadomie ukierunkowany i selektywny. 

Plany działań opracowane w ramach niniejszego badania powinny być traktowane jako jedna 

z form planowania strategicznego w badanych obszarach. 

Drugi typ działań dotyczy instrumentów mieszczących się w kompetencjach lokalnych 

samorządów i obejmuje instrumenty planistyczne oraz organizacyjne związane ze 

wspieraniem działalności gospodarczej i przyciąganiem inwestorów. Działania te powinny 

mieć z jednej strony wymiar uniwersalny – związany np. ze strefowaniem, uzbrajaniem 
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terenów, jak również specyficzny, wychodzący naprzeciw potrzebom rozwojowym 

preferowanych sektorów gospodarki.  

 

Tabela 4. Proponowane instrumenty związane z rolnictwem i przedsiębiorczością w 

obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją  

Rolnictwo Przemysł Usługi  i handel 

 Instrumenty strategiczne : identyfikacja strategicznych sektorów i 
branży, które są powiązane z potencjałami lokalnymi i tworzą 
szanse wypracowania stabilnych warunków rozwoju 
przedsiębiorczości i budowania przewag konkurencyjnych 

Działania planistyczne związane ze strefowaniem, wydzieleniem i uzbrojeniem terenów pod 
inwestycje, jak również pozyskiwaniem źródeł finansowania tych działań. 

Scalanie gruntów i 
poprawianie dostępności 
pól dla maszyn rolniczych 

  

  Stworzenie preferencyjnych zasad 
dostępu do lokali komunalnych 
przez przedsiębiorców – np. (1) 
na potrzeby prowadzenia 
działalności i (2) na potrzeby 
mieszkaniowe osób 
prowadzących działalność 
gospodarczą.  

 Rozszerzanie i dozbrajanie istniejących specjalnych stref 
ekonomicznych 

Instrumenty finansowe: preferencyjne kredyty i ulgi podatkowe dla nowych i rozwijających się 
przedsiębiorstw z branży zidentyfikowanych jako pożądane w obszarze 

Instrumenty finansowo-doradcze: wzmocnienie systemu dostępu do zewnętrznych źródeł 
finansowania, w tym funduszy mikropożyczkowych, pożyczkowych, poręczeniowych czy 
kapitałowych. 

Instrumenty finansowo-doradcze: doradztwo organizacyjne w zakresie praktycznych aspektów 
funkcjonowania spółdzielni i grup producenckich, doradztwo operacyjne poprzez pomoc w 
tworzeniu biznesplanów spójnych z wymogami otrzymania dotacji bądź ulgi podatkowej w formie 
wizyt studyjnych, szkoleń z praktykami, stałego doradztwa operacyjnego. 

Instrumenty finansowo-doradcze: ułatwianie powstawania usług doradztwa finansowego i 
kredytowego dedykowanych branżom przetwórstwa spożywczego, energetyki odnawialnej i 
działalności ekologicznej 

 Podnoszenie i dostosowaniu kompetencji lokalnych zasobów pracy 
do potrzeb lokalnego rynku pracy 

 Zwiększenie wsparcia dla rozwoju technologicznych startupów 

 Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości poza Parkiem Naukowo-
Technologicznym, 

 Stworzenie systemu kompleksowego doradztwa w zakładaniu i 
prowadzeniu działalności gospodarczej dla mieszkańców obszaru 
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Wspieranie i doradztwo 
przy zmianie produkcji 
rolnej i pozyskiwaniu 
dofinansowania z PROW 
oraz ARMIR 

  

Działania pilotażowe 
mające na celu wspieranie 
powstawania nowych grup 
producenckich i spółdzielni 
rolniczych 

 Pilotażowe inicjatywy mające na 
celu wspieranie powstawania 
grup producenckich i 
spółdzielczych sieci handlowych 
(rolnictwo). 

Instrumenty promocyjno-informacyjne: działania informacyjne wśród mieszkańców, rolników, 
przedsiębiorców dotyczące pożądanych kierunków rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym 
obejmujących promowanie sukcesów osiąganych przez lokalne przedsiębiorstwa, spółdzielnie i 
startupy. 

Źródło: Indykatywne plany działań (jasielski, ełcki, Hrubieszowsko-tomaszowski i północno- 

białostocki) 

Trzeci typ działań dotyczy instrumentów finansowo-doradczych obejmujących zarówno 

działania o charakterze bezpośrednim (preferencyjne pożyczki, ulgi podatkowe), jak i 

pośrednim (np. wspieranie powstawania wyspecjalizowanych usług i instytucji zrzeszających 

przedsiębiorców). 

Czwarty typ działań dotyczy specyficznych instrumentów realizacji działań o charakterze 

pilotażowym, które powinny stanowić źródło lokalnego uczenia się poprzez działanie. Ostatni 

typ działań obejmuje instrumenty promocyjno-informacyjne, które mają na celu 

promowanie przedsiębiorczości i budowanie zaangażowania i aktywizacji nowych grup 

interesariuszy w tym względzie.  

2.2.4. Turystyka 

W obszarach problemowych, z jednej strony turystyka jest uznawana za możliwy potencjał 

do rozwoju obszaru i poprawy, zarówno sytuacji społeczno-ekonomicznej jak też jakości 

życia, a z drugiej strony jej niewystarczający rozwój jest traktowany jako bariera (w 

niektórych obszarach problemowych za barierę uznawano sam fakt niedostatecznie 

wykorzystanego potencjału turystycznego). 

Do najważniejszych potencjałów wielu obszarów problemowych należą zasoby środowiska 

naturalnego, lokalny folklor, zabytki kultury a także potencjalnie rolnictwo ekologiczne. 

Formą najczęściej wskazywaną przez mieszkańców i przedstawicieli lokalnych instytucji jest 

agroturystyka, która oferuje elastyczną formę prowadzenia zróżnicowanej działalności 

(szczególnie istotne w kontekście sezonowości ruchu turystycznego), oraz np. enoturystyka 

(obszar jasielski). Oczywiście należy mieć na uwadze fakt, że występuje jednak 

przeszacowanie wartości potencjału zarówno środowiska przyrodniczego jak też 

kulturowego. 
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Zidentyfikowanymi barierami dla rozwoju turystyki są m.in.: 

- słaba rozpoznawalność obszarów jako atrakcyjnych turystycznie, 

- słabość lub brak produktów turystycznych i niskie usieciowienie usług turystycznych na 

obszarze, 

- duża konkurencja obszarów bardziej atrakcyjnych (lub / i) lepiej zorganizowanych, 

- niewystarczająca i niskiej jakości infrastruktura turystyczna (dodatkowo brak infrastruktury 

i powiązań infrastrukturalnych (np. w zakresie ścieżek rowerowych pogłębia barierę 

turystyczną), 

- ograniczona dostępność transportowa (stan dróg, brak transportu publicznego), 

- niski poziom przedsiębiorczości, słaby kapitał i brak środków na inwestycje (zależności 

między turystyką i przedsiębiorczością mają charakter dwukierunkowy: wzmocnienie działań 

w zakresie sieciowania produktów turystycznych może mieć pozytywny wpływ na poprawę 

przedsiębiorczości i odwrotnie, działania w zakresie przedsiębiorczości (w turystyce), mogą 

iść w parze z przezwyciężeniem bariery dostępności produktów turystycznych). 

Badania potwierdziły ogólną wiedzę na temat podstawowych potrzeb niezbędnych do 

przezwyciężenia barier oraz lepszego wykorzystania potencjału turystycznego (który często 

według włodarzy gmin występuje nierozłącznie z potencjałem przyrodniczym). Większość 

respondentów zdaje sobie sprawę, że konieczne są inwestycje w bazę noclegową, które 

mogłyby zwiększyć rolę, przede wszystkim turystyki wypoczynkowej (w tym korzystanie z 

walorów czystego środowiska). Badania ujawniły także potrzebę wsparcia jednostek 

lokalnych w kontaktach i ewentualnej współpracy z dużymi podmiotami mającymi pośredni 

wpływ na ich rozwój. Tego typu wsparcie może także dotyczyć kontaktów z firmami 

prywatnymi oraz zawiązywania współpracy na zasadach PPP (np. z przewoźnikami 

autobusowymi). Ważne dla rozwoju turystyki byłoby przykładowo: porozumienie z 

zarządcami transportu i dostosowaniem liczby połączeń i godzin (dni) do potrzeb turystów, 

które są inne w porównaniu z potrzebami mieszkańców w ich życiu codziennym (dojazdy do 

pracy i podstawowych usług). Jednak najważniejszym elementem poprawy funkcjonowania 

turystyki jest integracja współpracy międzygminnej w zakresie turystyki, także w ramach 

lokalnych organizacji turystycznych, poprzez tworzenie i lepszą promocję istniejących 

produktów i szlaków turystycznych oraz sieciowanie. Do lepszego  rozwoju turystyki wyłania 

się konieczność doradztwa w zakresie rozpowszechniania dobrych praktyk, które już istnieją 

na terenie danego obszaru, ale w niektórych jego częściach pozostają nieznane lub nie są 

stosowane. 
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Należy też podkreślić i mieć na uwadze, że ogólnie w turystyce istnieje silna konkurencja a na 

obszarach zagrożonych marginalizacją (które cechują się też słabszymi potencjałami) istnieje 

za duża konkurencja pomiędzy podmiotami (różnego typu i szczebla). Obecnie w wielu 

obszarach, gminy częściej konkurują o zasoby, niż dzielą się know-how 

Do planowania rozwoju turystyki należy elastycznie traktować granice obszarów zagrożonych 

marginalizacją przy planowaniu polityki wsparcia. Delimitacja obszarów nie musi pokrywać 

się z jego „turystycznymi możliwościami rozwoju” – na wyznaczonym (dla innych celów) 

obszarze mogą znajdować się gminy i miejsca nieatrakcyjne turystycznie lub wykorzystywane 

do innej działalności. Z drugiej strony w bezpośrednim sąsiedztwie mogą znajdować się 

gminy czy miejsca, które pełnią już obecnie funkcję turystyczną (przy przewadze współpracy 

nad konkurencją mogłyby generować dodatkowy ruch turystyczny dla części wyłonionego 

obszaru zagrożonego marginalizacją). 

Warto mieć też na uwadze, że zagospodarowanie turystyczne może sprzyjać podnoszeniu 

jakości życia mieszkańców obszarów. Może też stanowić istotny miękki czynnik lokalizacyjny 

dla niektórych przedsiębiorstw oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów. 

Uniwersalnymi narzędziami wspomagającymi wykorzystanie potencjału turystycznego 

mogłyby być: 

 doradztwo finansowe: doradztwo w zakresie modelu wsparcia finansowego dla firm z 

branży turystycznej, doradztwo JST w zakresie pozyskania finansowania na realizację 

działań,  

 doradztwo planistyczne: przygotowanie projektów technicznych szlaków, ścieżek i 

zagospodarowania obszarów wokół zbiorników wodnych, 

 doradztwo eksperckie: wsparcie w zakresie identyfikacji najważniejszych walorów 

turystycznych obszaru, wypracowania strategii promocyjnej lokalnego produktu 

turystycznego, 

 doradztwo komunikacyjne: promocja lokalnego produktu turystycznego, 

 doradztwo naukowo-statystyczne (Wsparcie organizacyjne w zakresie organizacji 

lokalnych badań ruchu turystycznego oraz funkcjonowania turystyki - jako narzędzia 

do planowania rozwoju turystyki oraz tworzenia produktów turystycznych i ich 

promocji  - system marketingu terytorialnego. 

 Wsparcie kluczowych projektów samorządów lokalnych tworzących nowe atrakcje 

lub poprawiających jakość istniejących atrakcji; Wsparcie organizacyjne dla 

stworzenia produktów turystycznych opartych na partnerstwie prywatno-
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publicznym, zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego (z udziałem 

starostw powiatowych).  

 stworzenie programu finansowania inwestycji przedsiębiorstw prywatnych 

działających w obszarze turystyki. W szczególności wspierane byłyby projekty 

rozwoju i poprawy jakości oferty, w tym tworzenia nowych produktów turystycznych 

(tj. oferty wykraczającej poza usługi noclegowe i gastronomiczne). Program powinien 

obejmować wachlarz zróżnicowanych instrumentów finansowych, od dotacji, poprzez 

preferencyjne kredyty, a także poręczenia kredytowe.  

 Opracowanie strategii specjalizacji w wybranych rodzajach turystyki , z 

uwzględnieniem propozycji sieciowania usług turystycznych, tworzenia nowych 

produktów turystycznych, wspólnej i spójnej promocji oraz informacji turystycznej 

 wyodrębnienie w kolejnej perspektywie finansowej osi priorytetowej w jednym z 

programów operacyjnych na poziomie centralnym (Infrastruktura i Środowisko, 

Polska Wschodnia lub następca tego programu – w zależności od lokalizacji obszaru), 

skierowanej na lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego.  


