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Streszczenie 

Celem badań była ocena zgodności ukierunkowania wydatków Programu Leader  

w województwie wielkopolskim z lokalnymi warunkami rozwoju obszarów wiejskich. W pracy 

wyznaczono główne czynniki rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego, 

wydzielono grupy typologiczne LGD o zbliżonym poziomie rozwoju społeczno-

ekonomicznego i określono lokalne uwarunkowania ich rozwoju. Następnie zbadano wpływ 

lokalnych czynników rozwoju gmin na aktywność w ubieganiu się o środki oraz wysokość  

i kierunki finasowania działań Programu Leader. Wykorzystano dostępne dane ze statystyki 

masowej oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli LGD  

w województwie wielkopolskim.   

W pracy wykazano, że lokalne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich wpływają na 

rodzaj i wysokość finansowania działań realizowanych w ramach Programu Leader. Istnieje 

ujemna zależność korelacyjna pomiędzy wysokością finansowania działań Programu Leader,  

a poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin należących do badanych LGD. Ponadto, 

wyniki badań wykazują, że LGD ukierunkowywały wydatki z programu Leader na wspieranie 

relatywnie dobrze rozwiniętych składowych potencjału endogenicznego. 

W podsumowaniu stwierdzono, że Program Leader w województwie wielkopolskim 

jest ukierunkowany na aktywizację społeczną  przy wykorzystaniu miejscowych zasobów oraz 

zapewnia dostosowanie wydatków do lokalnych uwarunkowań rozwojowych. Odpowiada więc 

ogólnym założeniom koncepcji rozwoju oddolnego obszarów wiejskich. 

 

 

 

 

 

 



Implementation of the bottom-up approach 

of the rural development in the Leader Programme 

 

 

Synopsis 

The aim of the study was to evaluate the consistency of the Leader Programme’s 

expenditures  in Wielkopolska region with the local conditions of rural development. First, the 

main factors of rural development in Wielkopolska were identified. Second, groups of LAGs 

with a similar level of socio-economic development were extracted and characterized based on 

their local conditions of development. Finally, the impact of local development factors on the 

activity of rural habitants of LAG’s in applying for Leader funds and on the amount of funds 

spent on different Leader objectives was examined. Available data from statistics and the results 

of surveys conducted among representatives of the LAG in the Wielkopolska were used. 

The results demonstrate that the local conditions of rural development influenced the 

type and amount of  actions financed from Leader Programme. There is a negative correlation 

between the amount of funding for Leader actions and the level of socio-economic development 

of the municipalities belonging to the studied LAGs. In addition, the results of the studies show 

that Leader's expenditures were targeted to support relatively well-developed components of 

endogenous potential of the LAGs. 

The summary concludes that the Leader Programme is targeted at social activation using 

local resources and it ensures consistency of the expenditures with local development 

conditions in Wielkopolska. The Programme corresponds to the general principles of the 

bottom-up approach of the rural development. 

 

 

 

 

 

 


