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wej. Instrument skierowano do ludności rolniczej, czyli rolników, ich 
domowników oraz małżonków rolników, zdefiniowanych w ustawie 
o ubezpieczeniu społecznym rolników1. Programowi wyznaczono 
zadanie stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego obsza-
rów wiejskich, poprzez współfinansowanie inwestycji o charakterze 
nierolniczym lub związanej z rolnictwem. Ma to umożliwić ludności 
rolniczej uzyskanie dochodów ze źródeł pozarolniczych oraz służyć 
promocji zatrudnienia na obszarach wiejskich2. Szeroko określony 
zakres działania wyznaczył warunki do tworzenia nowych, zróżni-
cowanych form działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, 
a także z popytu na oferowane na rynku towary. Założono, że pomoc 
może być udzielana zarówno podmiotom już istniejącym, jak i two-
rzonym od podstaw, zachęcając do podejmowania nowej (wcześniej 
nie prowadzonej) aktywności gospodarczej, a zarazem stymulując 
rozwój już prowadzonych form tej działalności. 

Zakres działalności nierolniczej zdefiniowano następująco. For-
my nierolniczej działalności pogrupowano w 12 głównych kategorii, 
Należą do nich: 1) usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 2) 
usługi dla ludności; 3) sprzedaż hurtowa i detaliczna; 4) rzemiosło 
lub rękodzielnictwo; 5) roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne; 

1 Ustawa z dnia 20 grudnia o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
2 PROW 2007-2013.

Wstęp

Obszary wiejskie, które stanowią blisko 10% powierzchni Polski, 
zamieszkuje niemal 40% ludności kraju. Około 40% rodzin wiejskich 
nie dysponuje ziemią, a mniej niż 50% ludności wiejskiej utrzymuje 
się z działalności innej, niż rolnicza (Kłodziński 2006). 

W krajach tzw. „starej” Unii Europejskiej rolnictwo jest miej-
scem pracy dla 4% osób czynnych zawodowo. Zadaniem polityki 
strukturalnej jest wyrównywanie dysproporcji rozwojowych po-
między regionami. Poszczególne państwa stosują różne rozwiąza-
nia w stymulowaniu rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, 
dostrzegając „małe uprzemysłowienie wsi”. Potrzebne są zmiany 
w regulacjach prawnych, w systemach zachęt do tworzenia przed-
siębiorstw na obszarach wiejskich, w stymulowaniu rozwoju także 
średnich i dużych przedsiębiorstw. Firmy wiejskie powinny nawią-
zywać współpracę z przedsiębiorstwami działającymi na obszarach 
miejskich.

Na tym tle podjęto badania efektywności narzędzi wsparcia 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym dotyczącej sektora 
rolno-spożywczego, na przykładzie programu „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej”. Wsparcie zaproponowane w tym 
obszarze dotyczyło zarówno działalności produkcyjnej, jak i usługo-
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Obszary wiejskie w Polsce wciąż ustępują poziomem rozwoju 
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obszarach wiejskich, przy równoczesnej ochronie zasobów przyrody 
i kultury. Przekształcenia takie są możliwe poprzez promocję działal-
ności nierolniczej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W pra-
cy podjęto próbę oceny efektywności wybranych narzędzi wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich, w tym przedsiębiorczości sektora rol-
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gu, a gdy dotyczy nabycia rzeczy będących przedmiotem leasingu 
– w nie więcej niż 10 etapach. Płatność ostateczna nie może obej-
mować więcej niż 25% pomocy.

Pomoc dla beneficjentów przyjmuje formę refundacji części 
kosztów kwalifikowalnych operacji. Określają ją dwa mierniki: mak-
symalna wysokość refundowanych kosztów kwalifikowanych dla 
jednego beneficjenta oraz maksymalna kwota pomocy mierzonej 
udziałem wsparcia w kosztach kwalifikowanych. Obecnie według 
pierwszej miary refundacja nie może być wyższa niż 25 616,1 Euro. 
Według drugiej poziom wsparcia nie może przekroczyć 50% kosztów 
kwalifikowalnych operacji. Jednak w wypadku operacji realizowanej 
w gospodarstwie, w którym wystąpiły straty spowodowane wystą-
pieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, może sięgać 80% 
kosztów kwalifikowalnych. W przepisach PROW 2007-2013 maksy-
malna kwota wsparcia została określona na 100 tysięcy zł. 

Wymienioną kwotę refundacji na tle innych działań inwestycyj-
nych PROW 2007-2013 należy określić jako niską. Podobnie, udział 
wydatków publicznych określonych na poziomie 345,6 mln Euro 
nie jest wysoki. Stanowią one około 1,9% wszystkich ponoszonych 
z tego źródła wydatków.

W PROW 2007-2013 założono, iż zostanie zrealizowane 21,5 
tysięcy projektów dla 19,8 tysięcy beneficjentów o wartości 813,1 
ilionów Euro. Rezultatem wdrożenia działania ma być wzrost warto-
ści dodanej brutto o 25,0% i utworzenie 21,5 tysięcy miejsc pracy4. 

Cel badań

Celem badań była identyfikacja czynników determinujących 
podejmowanie działań inwestycyjnych przez ludność rolniczą w za-
kresie nierolniczej i pozarolniczej aktywności gospodarczej, inten-
sywności udostępniania wsparcia finansowego beneficjentom na 
ten cel przez ARiMR, przestrzennego rozmieszczenia realizowanych 
operacji, a także struktury podejmowanych działań inwestycyjnych 
i stymulowania wzbogacania wiejskiej przestrzeni gospodarczej 
w podmioty o charakterze nierolniczym. Wykonane analizy mają 
wskazać, czy udostępniane ludności rolniczej narzędzia wsparcia, 
przyczyniają się do napływu kapitału na tereny wiejskie, wzboga-
cają formy działalności gospodarczej na tych obszarach, a także czy 
służą zwiększeniu zatrudnienia na obszarach wiejskich i sprzyjają 
ich rozwojowi ekonomicznemu, w tym przedsiębiorczości rolno-spo-
żywczej.

Zakres czasowy

Badania ex post dotyczą okresu wdrażania działań z zakresu 
wspierania rozwoju działalności pozarolniczej w latach 2004-2010. 
W okresie tym beneficjentom udostępniono wsparcie z programu 
operacyjnego SPO 2004-2006 (przeprowadzono 2 nabory wnio-
sków) oraz PROW 2007-2013 (w latach 2008 i 2009 przeprowadzono 
także 2 nabory wniosków). Do analiz włączono materiały dotyczące 
operacji skierowanych do finansowania od początku uruchomienia 
działań różnicowania działalności nierolniczej w Polsce do końca 
pierwszego półrocza 2010 roku5.

4 PROW. 
5 Do daty udostępnienia materiałów przez ARiMR – do dnia 24 czerwca 2010 r.

6) usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypo-
czynkiem; 7) usługi transportowe; 8)usługi komunalne; 9) przetwór-
stwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 10) ma-
gazynowanie lub przechowywanie towarów; 11) wytwarzanie pro-
duktów energetycznych z biomasy i 12) rachunkowość, doradztwo 
lub usługi informatyczne. Według aktualnie obowiązującego stanu 
prawnego, w załączniku do rozporządzenia wdrażającego do prak-
tyki analizowany instrument wymienione jest 406 form działalności 
nierolniczych, zgodnych z klasyfikacją i kodami PKD3, w zakresie któ-
rych może być przyznana pomoc. 

Jak zaznaczono wyżej, wsparcie zaadresowano nie tylko do 
rolników, ale także do małżonków i domowników rolników. Okre-
ślono warunki dostępu, dotyczące celu i charakteru operacji, jej 
lokalizacji, a także cech osobowych beneficjenta. Rolnik, małżonek, 
względnie domownik może uzyskać pomoc, jeżeli: (1) jest obywa-
telem państwa członkowskiego UE, (2) jest pełnoletni i nie przekro-
czył 60 roku życia, (3) zamieszkuje miejscowość w gminie wiejskiej, 
miejsko-wiejskiej, względnie miejską z wyłączeniem miejscowości 
powyżej 5 tysięcy mieszkańców, (4) umyślnie nie złożył fałszywego 
oświadczenia w trakcie procesu przyznawania względnie wypłacania 
pomocy (nie został pozbawiony prawa do otrzymania pomocy), (5) 
nie nabył prawa lub nie podjął starań o przyznanie prawa do renty 
strukturalnej, (6) nieprzerwanie podlega w pełnym zakresie ustawie 
o ubezpieczeniu społecznym rolników przez co najmniej 12 miesięcy 
przed miesiącem złożenia wniosku o pomoc, (7) nie będzie realizo-
wał operacji jako wspólnik spółki cywilnej. 

Wsparcia udzielano, jeżeli operacja jest uzasadniona ekono-
micznie i spełnia wymagania obowiązujących względem niej prze-
pisów prawa. Wymagano, by realizowana inwestycja umożliwiała 
zatrudnienie w ramach nowo rozpoczynanej, albo rozwijanej dzia-
łalności nierolniczej, co może dotyczyć zarówno członków gospo-
darstwa domowego beneficjenta, jak i osób zatrudnianych na pod-
stawie umów. 

Kryteriami określającymi dostęp do wsparcia są też wymogi lo-
kalizacyjne, dotyczące podejmowanej (kontynuowanej) działalności, 
jak i lokalizacji inwestycji związane z budową, remontem, wyposa-
żeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją. 
W obu wypadkach wsparcie jest przyznawane, jeżeli podejmowana 
działalność gospodarcza i uruchamiane inwestycje są realizowane 
na obszarach wiejskich, delimitowanych kryteriami przynależności 
do określonego typu gmin, a także liczbą ludności je zamieszkującej. 
I tak, w wypadku gmin wiejskich drugie kryterium (liczba ludności) 
nie ma zastosowania, w przypadku zaś gmin miejskich i miejsko-
-wiejskich wymagane jest, by działalność gospodarcza nie była pro-
wadzona w miastach powyżej 5 tysięcy mieszkańców. 

Realizowane inwestycje powinny umożliwiać zatrudnienie w ra-
mach podjętej albo realizowanej działalności, przy czym kryterium 
to jest spełniane, jeżeli operacja umożliwi zatrudnienie członków 
rodziny beneficjenta. Przepisy rozporządzenia nie wymagają zatrud-
niania osób spoza jego rodziny.

Wdrażane projekty powinny spełniać także wymogi techniczno-
-finansowe. Operacja przede wszystkim nie może być finansowana 
z udziałem innych środków publicznych, a ponadto powinna być 
wdrożona w 1-2 etapach, jeżeli jest realizowana bez udziału leasin-

3 Polska Klasyfikacja Działalności. 



Stanisław Paszkowski, Leszek Wanat, Łukasz Dybkowski– Różnicowanie w kierunku działalności...

147

Materiały źródłowe

Analizy wykonano na podstawie danych pierwotnych i wtór-
nych. Zbiór danych pierwotnych stanowią informacje z aplikacji zło-
żonych w Biurze Wsparcia Oddziału Regionalnego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa (BWI OR-15 ARiMR) w Poznaniu, zaś 
zbiór danych wtórnych raporty ARiMR oraz Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju wsi, a także publikacje GUS w Warszawie i US w Poznaniu. 

Do OR ARiMR w Poznaniu we wskazanym czasie wpłynęło 1 620 
wniosków7. Jednak do dnia udostępnienia informacji z beneficjen-
tami pomocy zostało podpisanych 967 umów o przyznanie płatno-
ści, w tym 355 w ramach PROW 2004-2006, a 612 na podstawie 
obecnie obowiązujących przepisów8. Wszystkich tych beneficjentów 
objęto badaniami. W analizach wykorzystano informacje odnoszą-
ce się do charakterystyki prowadzonej działalności (nieruchomości 
rolniczej i gospodarstwa rolnego) oraz realizowanego projektu (lo-
kalizacji, celów, zakresu, klasyfikacji operacji według kategorii, ter-
minów i etapów, finansowania operacji, kosztów realizacji operacji 
i kwoty uzyskanej pomocy). Wykorzystane w analizie materiały ce-
chują się wysokim stopniem wiarygodności i pozwalają na rzetelne 
wykonanie badań. 

Metodyczne podstawy badań 

Zgromadzone dane analizowano według cech osobowych i spo-
łecznych beneficjentów, cech ekonomicznych gospodarstw rolnych 
(siła ekonomiczna, powierzchnia użytków rolnych), cech geogra-
ficzno-administracyjnych i społeczno-ekonomicznych jednostek 
(geograficzna i administracyjna lokalizacja inwestycji), cech konsty-
tucyjnych wdrażanych programów i działań (program operacyjny                        
/SPO 2004-2006 i PROW 2007-2013/, naborów i terminów składania 
wniosków, celów i kategorii głównych projektów, rodzaju działalno-
ści gospodarczej /uruchomienie względnie kontynuacja/). 

Przedziały klasowe cech stanowiących kryteria ilościowe i jako-
ściowe przyjęto za GUS (wiek, płeć beneficjentów, siła ekonomiczna 
gospodarstw rolnych, grupy obszarowe gospodarstw rolnych). Po-
dział na programy operacyjne, terminy naborów i rodzaje działalno-
ści gospodarczej przyjęto za MRiRW i ARiMR, a cele główne operacji 
i kategorie główne działalności na podstawie programów operacyj-
nych. Podział na podregiony przyjęto zaś zgodnie z Nomenklaturą 
Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych.

Pewnym problemem okazało się ujednolicenie w obu anali-
zowanych programach niejednorodnych kategorii głównych pro-
jektów. Dotyczy to także tych kategorii, których część (2 z 9 możli-
wych) na terenie Wielkopolski w okresie realizacji SPO 2004-2006 
nie była wdrażana9. Aby dokonać porównania wyników uzyskanych 
obu okresach analizy wyłoniono 6 kategorii głównych (rysunek 2) 
ujmujących operacje realizowane w latach 2006-2006 i 2007-2013. 

7 Z naborów przeprowadzonych w latach 2004-2006 wpłynęło 622 wnio-
sków, z naboru zrealizowanego w 2008 roku – 564 wnioski, a z naboru 
z 2009 roku 434 wnioski. Informacje ARiMR w Warszawie. 
8 Z podanej liczby 367 umów pochodzi z naboru przeprowadzonego w 2008 
roku, a 245 z naboru zrealizowanego w 2009 roku. 
9 E-commerce – sprzedaż lub promocja przez internet produktów rolnych, 
objętych Załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
oraz towarów i usług odpowiadających zakresowi niniejszego opracowania” 
i sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzących w większości z własnego 
gospodarstwa.

Przedmiot badań

Analizy obejmują proces aplikacji o dofinansowanie działania 
w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, roz-
mieszczenia przestrzennego operacji według kategorii głównych 
projektów inwestycyjnych oraz czynników warunkujących podej-
mowanie inwestycji rozwojowych. 

Zakres przestrzenny

Badaniami objęto przede wszystkim obszar Wielkopolski. Jed-
nak w analizach uwzględniono także wnioski złożone w OR ARiMR 
Poznań przez inwestorów z województw ościennych (dolnośląskie-
go, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego), którzy realizują inwestycje 
na terenie województwa wielkopolskiego. 

Za podstawową jednostkę badawczą przyjęto powiat. Jednak 
z uwagi na znaczną ich liczbę analizy przeprowadzono w podregio-
nach, wyłonionych zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorial-
nych do Celów Statystycznych (NTS)6. W województwie wielkopol-
skim wyodrębniono 6 podregionów: kaliski, koniński, leszczyński, 
pilski, poznański oraz miasto Poznań (rysunek 1). Z uwagi na fakt, 
iż analizowane inwestycje nie mogą być realizowane na obszarach 
miejskich, ten ostatni podregion z badań wyłączono.

Rysunek 1. Rozkład przestrzenny powiatów i podregionów w Wielkopolsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Głównego Urzę-
du Statystycznego, www.gus.gov.pl [15.02.2017].

6 Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) 
wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów (podstawa prawna) 
z dnia 13 lipca 2000 roku (Dz.U. nr 58, poz. 685, ze zm.) jest odpowiedni-
kiem Nomanclature of Teritorial Units for Statistics (NUTS), obowiązującej 
w krajach Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku (Dz. Urz. UE L 
154 z 21. 06. 2003 roku, ze zm.). Klasyfikacja ma na celu m.in. zapewnienie 
możliwości dokonywania porównań danych na obszarze UE dla określonych 
statystyk regionalnych państw członkowskich. Nomenklatura Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) opracowana została w opar-
ciu o istniejący trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gmi-
ny, przy pomocy którego wyodrębnione zostały dwa dodatkowe nie-admi-
nistracyjne poziomy, tj. regiony i podregiony.
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dokresach wdrażania programów operacyjnych (tabela 1., s. 153). 
W okresie realizacji programu SOP 2004-2006 najwięcej decyzji 
o finansowaniu projektów inwestycyjnych wydano dla podregionu 
konińskiego, a następnie poznańskiego i kaliskiego. W latach 2008-
2009 największe zainteresowanie programem odnotowano w podre-
gionie kaliskim, a następnie w konińskim, mniejsze zaś w poznańskim 
i leszczyńskim, a najmniejsze w pilskim. 

Istotną kwestią okazało się pytanie o strukturę operacji ze 
względu na wdrażany program operacyjny. W Wielkopolsce 36,7% 
zatwierdzonych do realizacji operacji finansowano z SOP 2004-2006. 
Największy odsetek projektów finansowanych ze wskazanego pro-
gramu odnotowano w podregionach pilskim, a następnie poznań-
skim i konińskim. Wyraźnie mniejsze zainteresowanie zaobserwo-
wano w podregionie kaliskim (tylko 28,6% wszystkich projektów). 
Udziały operacji finansowanych z PROW 2008-2009 były największe 
w podregionie kaliskim i leszczyńskim, a w pozostałych trzech podre-
gionach występowały na zbliżonym poziomie.

W ramach programu PROW 2008-2009 największy odsetek ope-
racji skierowanych do finansowania w pierwszym naborze wniosków 
pochodził z podregionów kaliskiego i konińskiego. Ludność rolnicza 
z pierwszego podregionu starała się niejako „zrekompensować” wcze-
śniejszą pasywność w ubieganiu się o pomoc na rozwój działalności 
pozarolniczej. W podregionie konińskim zainteresowanie działaniem 
okazało się podobne, jak w latach 2004-2007. Zauważono, że w roku 
2008, w podregionie pilskim, zatwierdzono do realizacji relatywnie 
małą liczbę projektów inwestycyjnych. Zainteresowanie wspar-
ciem finansowym na tym obszarze wzrosło dopiero w roku 2009.

Aby właściwie ocenić intensywność wspierania inwestycji go-
spodarczych w poszczególnych podregionach, należy kierować się nie 
liczbami bezwzględnymi wspieranych projektów, a wielkościami rela-
tywnymi, wskazującymi na powiązanie liczby finansowanych projek-
tów z kategoriami mającymi istotny wpływ na realizację inwestycji. 
Za takie punkty odniesienia mogą być uznane: liczba gospodarstw 
rolnych oraz liczba ludności rolniczej uprawnionej do uczestniczenia 
w działaniu. Przy czym, w pierwszym wypadku należy posiłkować się 
liczebnością gospodarstw uprawnionych do płatności gruntowych, 
a w drugim liczbą rolników, ich małżonków oraz domowników, pod-
legających ubezpieczeniu w KRUS. Instytucja ta nie prowadzi jednak 
statystyk w układzie biur powiatowych, co powoduje, że w bada-
niach nie można wykorzystać proponowanych danych. Można jed-
nak użyć do tego celu liczby gospodarstw rolnych uprawnionych do 
płatności gruntowych. Na ich podstawie, uwzględniając dane dla 
2009 roku, obliczono wskaźnik intensywności wsparcia projektów 
inwestycyjnych dla analizowanego działania, charakteryzujący liczbę 
współfinansowanych przez ARiMR projektów w przeliczeniu na 1 000 
gospodarstw pobierających płatności gruntowe (tabela 2., s. 154).

Zauważono, że w Wielkopolsce w latach 2004-2009 (dla ob-
serwacji z obu analizowanych działań), wspierano przeciętnie 8 na                
1 000 gospodarstw uprawnionych do jednolitej płatności obszarowej. 
Ograniczając analizę tylko do operacji wspieranych z PROW 2007-
2013, wskaźnik ten wynosi 5,1. Największa intensywność wsparcia 
inwestycji w układzie przestrzennym w obu okresach miała miejsce 
w podregionie poznańskim i pilskim, a najmniejsza w konińskim 
i leszczyńskim. 

Z kolei, uwzględniając poziom powiatów zauważono, że zainte-
resowanie beneficjentów w Wielkopolsce, a także w poszczególnych 

Są to: a) usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, b) usługi dla 
ludności, c) usługi związane z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem, 
d) wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy, e) przetwór-
stwo produktów rolnych i f) rzemiosło lub rękodzielnictwo.

Dodatkowo w celu wykonania pogłębionych obserwacji struk-
tury operacji w tym ostatnim okresie, badania przeprowadzono 
w grupach: a) usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, b) usłu-
gi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, 
c) usługi dla ludności, d) roboty i usługi budowlane lub instalacyj-
ne, e) wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy, f) prze-
twórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, g) 
rzemiosło i rękodzielnictwo, h) pozostałe usługi gospodarcze (obej-
mujące usługi transportowe, rachunkowość, doradztwo lub usługi 
informatyczne, usługi komunalne) oraz i) handel (sprzedaż hurtowa 
i detaliczna). 

Rysunek 2. Powiązanie kategorii głównych projektów inwestycyjnych 
w okresach programowania 2004-2006 oraz 2007-2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie przepisów rozporządzeń wy-
konawczych wdrażających do praktyki analizowane działania inwestycyjne.

Do prezentacji uzyskanych wyników wykorzystano miary nasi-
lenia, dynamiki i struktury. W pierwszej grupie ustalono wskaźniki 
intensywności wsparcia finansowego operacji oraz zróżnicowania 
intensywności wsparcia projektów na poziomie regionu, podregio-
nu i powiatu. Pierwszy z wymienionych wskaźników oznacza liczbę 
projektów zakwalifikowaną do finansowania na 1 000 gospodarstw, 
na które przysługują płatności gruntowe. Drugi zaś stanowi liczbę 
niemianowaną relacji wskaźnika intensywności wspierania operacji 
w jednostkach terytorialnych o najwyższym i najniższym jego po-
ziomie. 

Intensywność wsparcia aktywności 
gospodarczej ludności rolniczej

Struktura inwestycji według programów wdrażanych w podregionach 
W latach 2004-2009 w Oddziale Regionalnym ARiMR w Pozna-

niu zakwalifikowano do finansowania 967 projektów. Największa 
liczba wniosków pochodziła z województw kaliskiego i konińskiego, 
a następnie poznańskiego, co związane było z liczbą gospodarstw 
rolnych i populacją zatrudnionej w nich ludności rolniczej. Względnie 
niewielką liczbę operacji zatwierdzono do finansowania z podregio-
nu pilskiego. Odnotowano różnice w intensywności korzystania ze 
wsparcia inwestycyjnego na rozwój działalności pozarolniczej w po-
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produkcyjnym (do 54 roku życia), aplikowały o pomoc finansową ze 
znacznie większą intensywnością niż osoby w wieku poprodukcyjnym 
oraz najmłodsze. Tylko niewielką część beneficjentów (4,0%) stano-
wili wnioskodawcy w wieku przedemerytalnym oraz do 24 lat (6,5%). 

Analizując strukturę wieku według udostępnionego beneficjen-
tom programu operacyjnego zauważono, że znacznie młodszymi byli 
beneficjenci korzystający z pomocy w ramach PROW. Udziały tych 
beneficjentów w grupie młodszych biorców - do 44 roku życia - były 
wyższe niż w SOP, a starszych - od 45 roku życia - niższe. W zbio-
rowości biorców wsparcia z PROW udział beneficjentów najmłod-
szych był trzykrotnie wyższy niż z SOP, a na przeciwnym biegunie 
skali przeciwnie - w grupie wieku 55 lat i więcej prawie trzykrotnie 
niższy niż w tym drugim programie. W ostatnim okresie udostępnia-
nia wsparcia nastąpił więc wzrost zainteresowania młodych rolników 
programem różnicowanie działalności rolniczej w kierunku nierolni-
czej i zmniejszenie nim osób starszych.

W obu analizowanych okresach zmieniała się też struktura bior-
ców pomocy analizowana według wieku i płci. W okresie funkcjono-
wania PROW wzrosła liczba kobiet w strukturze biorców, a ich udziały 
były tym większe, im wyższy był wiek beneficjentów. Nie dotyczyło 
to jedynie grupy wieku 25-34 lat, w której w programie operacyjnym 
SPO 2004-2006 odsetek kobiet był wyższy niż mężczyzn. W przedzia-
le wieku 55 lat i więcej w tym drugim podokresie kobiety stanowiły 
prawie co drugiego beneficjenta (46,7%). W naborze z 2009 r. naj-
starsze kobiety stanowiły aż 50% beneficjentów. Rozwijanie dzia-
łalności pozarolniczej na obszarach wiejskich traktowane jest jako 
źródło dochodów dla wiejskich kobiet. Można przypuszczać, że zaob-
serwowane zjawisko jest spowodowane trudnościami w znalezieniu 
pracy przez starsze kobiety na rynku pracy. Odnotowano, że wystą-
piło ono przy mniejszej intensywności wnioskowania o wsparcie we 
wskazanym roku analizy.

Ponadto zaobserwowano zróżnicowanie struktury wiekowej 
beneficjentów w poszczególnych podregionach Wielkopolski. Naj-
większa koncentracja beneficjentów młodych (z przedziału 25-35 lat) 
miała miejsce w podregionach leszczyńskim i konińskim, w wieku 
średnim (35-44 lat) w podregionach kaliskim i poznańskim, a naj-
starszych (w wieku 45-54 lat) w podregionie pilskim. W podregionie 
poznańskim obserwuje się też przesunięcie ośrodka koncentracji 
uprawnionych z przedziału 35-44 lat do grupy wieku 25-34 lat. Naj-
młodsi beneficjenci w największym nasileniu występowali w podre-
gionie pilskim, a w najmniejszym - w kaliskim i poznańskim. Z kolei 
najwięcej najstarszych beneficjentów odnotowano w podregionie 
poznańskim, a najmniej w kaliskim. W niewielkim nasileniu wystę-
powali oni w podregionie leszczyńskim i pilskim. Konkludując, wiek 
beneficjentów wykazuje powiązanie z miejscem zamieszkania na 
obszarze Wielkopolski. 

W układzie przestrzennym analizy najwięcej kobiet realizowało 
inwestycje w podregionie pilskim i kaliskim, a najmniej w leszczyń-
skim i konińskim (tabela 4., s. 154). Należy też odnotować, że w la-
tach 2004-2006 w podregionie poznańskim ich udział w strukturze 
beneficjentów był relatywnie wysoki. W obecnym okresie planowa-
nia finansowego UE nastąpiła jednak istotna zmiana struktury bior-
ców ze względu na płeć. W PROW 2007-2013 wysokie udziały kobiet 
w strukturze mają miejsce w podregionie pilskim i konińskim. W tym 
drugim wypadku zaszedł więc przeciwstawny proces do widocznego 
w podregionie poznańskim, gdzie w latach 2004-2006 kobiety miały 

podregionach było zróżnicowane. W podregionie poznańskim naj-
wyższą intensywnością korzystania ze wsparcia odnotowano w po-
wiatach śremskim (23,0 projektów na 1 000 gospodarstw) i średzkim 
(22,6 projektów na 1 000 gospodarstw). Najmniejszą zaś w szamotul-
skim (5,5 projektów na 1 000 gospodarstw). 

W podregionie leszczyńskim w powiecie międzychodzkim 
omawiany wskaźnik wynosił 18,2 projektów na 1000 gospodarstw, 
a w grodziskim 2,5 projektów na 1000 gospodarstw. Skrajne wiel-
kości w rejonie konińskim wynosiły 16,0 i 2,4 projektów na 1 000 
gospodarstw, a w kaliskim 11,6 i 3,1 projektów. 

W badaniach wyznaczono również wskaźniki zróżnicowania in-
tensywności wsparcia projektów inwestycyjnych dla omawianego 
działania. Można je obliczyć dla poziomu regionu i podregionów, 
przy czym w pierwszym wypadku do tego celu można użyć miar in-
tensywności wsparcia w podregionach albo w powiatach, w drugim 
zaś tylko w powiatach.

Zróżnicowanie intensywności wspierania projektów inwesty-
cyjnych mierzone miarą intensywności korzystania ze wsparcia 
w podregionach nie było duże, gdyż wynosiło tylko 0,9. Analizo-
wane w powiatach było wielokrotnie większe i kształtowało się na 
poziomie 8,6. 

Zróżnicowanie intensywności wspierania projektów inwestycyj-
nych w poszczególnych podregionach wahało się zaś w granicach 1,6 
(w podregionie pilskim) do 7,3 (w leszczyńskim). Znaczne różnice tej 
cechy występowały też w podregionie konińskim (6,6 razy). Powia-
tami realizującymi najwięcej projektów na 1000 gospodarstw były 
Śrem, Środa, Międzychód, Gniezno, Września i Krotoszyn. Najmniej-
szą intensywność wsparcia inwestycji nierolniczych odnotowano 
w powiatach: Turek, Grodzisk Wlkp., Kępno, Rawicz i Koło.

Na tym poziomie analiz trudno jednak ustalić przyczyny zróż-
nicowania zainteresowania potencjalnych beneficjentów (osób 
uprawnionych do udziału w działaniu) w realizacji inwestycji poza-
rolniczych. Duże znaczenie ma w tym wypadku kapitał ludzki. Jego 
stan (jakość) uwarunkowana jest czynnikami kulturowymi, cywili-
zacyjnymi (urbanizacja, uprzemysłowienie, rozwój infrastruktury). 
Jednak za stan zainteresowania ludności rolniczej omawianym dzia-
łaniem odpowiedzialność ponoszą także powiatowe władze samo-
rządowe i jakość polityk lokalnych, związanych z promocją rozwoju 
obszarów wiejskich.

Struktura działań inwestycyjnych według wieku i płci beneficjenta
Płeć beneficjenta nie stanowi bariery dostępu do finansowa-

nia operacji. Formalnie uprawnionymi do pomocy są zarówno męż-
czyźni, jak i kobiety. Jednak wskazana cecha osobowa determinuje 
absorpcję środków finansowych analizowanego działania. W latach 
2004-2009 beneficjentami było tylko 27,6% kobiet (tabela 3., s. 154). 
Za zjawisko pozytywne należy uznać jednak wzrost odsetka kobiet 
wśród beneficjentów w okresie wdrażania PROW 2007-2013 w sto-
sunku do czasu udostępniania rolnikom programu SPO 2004-2006. 

W latach 2004-2009 struktura beneficjentów, analizowana we-
dług wieku, wykazywała pozytywne tendencje. Udziały beneficjen-
tów, po wzroście w przedziale wieku 25-34 lat, w stosunku do grupy 
wieku „do 24 lat”, silnie wzrosły, a następnie w kolejnych przedzia-
łach malały. Największe zainteresowanie omawianym działaniem 
wykazywali więc rolnicy w wieku 25-34 lat. Stanowili oni jedną trze-
cią wszystkich beneficjentów. Generalnie jednak, osoby w wieku 
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operacji), a następnie przetwórstwo produktów rolnych (75,0% pod-
pisanych umów w latach 2008-2008). Wnioskodawcy przenieśli więc 
swoje preferencje z usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa 
oraz z wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy na rzecz 
usług turystycznych i wypoczynkowych oraz na inwestycje w prze-
twórstwo produktów rolnych. 

Badania w poszczególnych okresach pokazują też zmienne za-
interesowane beneficjentów wspieranymi w inwestycjami. Zagad-
nienie to przeanalizowano w odniesieniu do okresu funkcjonowania 
Sektorowego SPO 2004-2006 i PROW 2007-2013, a w ich ramach 
w konkretnych latach naboru wniosków. Przypomnijmy, łącznie 
63,3% operacji było finansowanych w ramach SOP 2004-2006, a po-
została część (36,7%) z PROW 2007-2013. W tym pierwszym okresie 
największą akceptację cieszyły się główne: wytwarzanie materiałów 
energetycznych z biomasy (81,8% operacji) i usługi dla gospodarstw 
rolnych lub leśnictwa (76,5% przypadków). Najmniejsze uznanie 
miały zaś rzemiosło lub rękodzielnictwo (28,6% operacji) i usługi 
z zakresu turystyki i wypoczynku (51,4% podpisanych umów). 

Porównując strukturę udostępnionych wnioskodawcom kate-
gorii głównych w obu podokresach okazuje się, że w latach 2008-
2009 wzrosło zainteresowanie mieszkańców wsi usługami dla go-
spodarstw rolnych lub leśnictwa oraz wytwarzaniem materiałów 
energetycznych. Zmalało zaś usługami bytowymi dla mieszkańców 
wsi i turystycznymi. W tym pierwszym okresie właśnie te ostatnie 
miały największą akceptację potencjalnych biorców, a także rzemio-
sło i rękodzielnictwo. Z ekonomicznego punktu widzenia spadek za-
interesowania wnioskodawców działalnością na rzecz mieszkańców 
wsi nie jest zjawiskiem korzystnym dla rozwoju obszarów wiejskich. 
Wskazuje też, że obszary wiejskie nie są przestrzenią atrakcyjną do 
realizacji inwestycji nie związanych z rolnictwem. 

W poszczególnych podregionach odnotowano zróżnicowane 
nasilenie korzystania z głównych kategorii operacji finansowanych 
z PROW 2008-2009 (tabela 6., s. 155). W podregionach kaliskim 
oraz poznańskim największa liczba podpisanych przez Agencję 
umów dotyczyła usług dla gospodarstw rolnych oraz bytowych dla 
mieszkańców wsi. W obu podregionach, a szczególnie w poznań-
skim, odnotowano też znaczne nasilenie operacji z zakresu rzemio-
sła i rękodzielnictwa. W podregionie konińskim najwięcej umów 
podpisano na realizację tych drugich (usług bytowych), a następnie 
tych pierwszych (usług dla gospodarstw). W podregionach leszczyń-
skim i pilskim najwięcej umów podpisano na inwestycje związane ze 
świadczeniem usług dla gospodarstw oraz z usługami turystycznymi. 
Jednak w tym drugim z wymienionych podregionów relatywnie czę-
sto podejmowano inwestycje w zakresie wytwarzania materiałów 
energetycznych. Uwarunkowania gospodarcze oraz przyrodnicze 
determinują więc rodzaj realizowanych inwestycji. 

Przyjmując za główne kryterium analizy rozkład poszczególnych 
kategorii operacji w przestrzeni gospodarczej okazuje się, że usługi 
dla gospodarstw rolnych, usługi turystyczne, wytwarzanie mate-
riałów energetycznych najczęściej były realizowane w podregionie 
kaliskim, a następnie w konińskim. Operacje z zakresu przetwórstwa 
rolno-spożywczego najczęściej były zaś wdrażane w podregionie ka-
liskim i leszczyńskim. Usługi na rzecz mieszkańców wsi - odwrotnie 
- najczęściej były realizowane w podregionie konińskim, a następ-
nie - w kaliskim. Odmiennie na tym tle przedstawia się sytuacja 
z projektami dotyczącymi rzemiosła i rękodzielnictwa, wspieranymi 

niewielkie udziały w strukturze biorców. Cecha płci różnicuje więc 
strukturę beneficjentów w podregionach. O ile wnioskodawczynie 
generalnie cechowały się wiekiem średnim i starszym, to w latach 
2008-2009 w podregionie poznańskim kobiety najmłodsze (w wieku 
do 24 lat) stanowiły aż 42,5% wszystkich wnioskodawców, a w pil-
skim w wieku 35-44 lat - 40,0%. Można założyć, że jest to nowy kie-
runek zmian struktury beneficjentów. Młode dobrze wykształcone 
kobiety mogą w najbliższych latach odgrywać coraz większą rolę 
w rozwijaniu działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Struktura kategorii głównych projektów 
inwestycyjnych 

Istotną kwestią z poznawczego punktu widzenia jest udzielnie 
odpowiedzi na pytanie, jaka jest struktura realizowanych inwestycji 
według głównych kategorii projektów? Odpowiedź na nie ukazu-
je proces różnicowania, a więc wzbogacania aktywności gospo-
darczej na obszarach wiejskich o nowe formy działalności. Ważna 
jest bowiem nie tylko sama liczba realizowanych inwestycji, ale ich 
różnorodność, nowoczesność wdrażanych do praktyki technologii, 
zatrudnianie nowych pracowników i skala działalności produkcyjnej 
bądź usługowej.

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż wdrażane inwestycje do-
tyczyły przede wszystkim różnych form usług. Projekty te stanowiły 
w analizowanej zbiorowości 93,8% wszystkich operacji zakwalifiko-
wanych do finansowania, a pozostałe - 6,2% (tabela 5., s. 154). Nie-
wielkie znaczenie miała, odwołując się do PKD aktywność wytwór-
cza (przetwórstwo rolno-spożywcze oraz wytwarzanie materiałów 
energetycznych) - 3,3% operacji, a także rzemiosło lub rękodzielnic-
two - 2,9% wszystkich inwestycji. 

Główne kategorie usług podzielono na adresowane do go-
spodarstw rolnych lub leśnictwa, kierowane do mieszkańców ob-
szarów wiejskich oraz związane z turystyką i wypoczynkiem. Naj-
większe znaczenie spośród wyodrębnionych grup miały usługi dla 
gospodarstw rolnych lub leśnictwa, stanowiące 39,2% wszystkich 
finansowanych z omawianego działania projektów inwestycjach, 
a następnie usługi na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich (29,5% 
udziału). Jedna czwarta wszystkich inwestycji o charakterze usługo-
wym była związana z turystyką i wypoczynkiem. 

Jak zaznaczono, niewielkie znaczenie wśród realizowanych 
operacji miały inwestycje z zakresu działalności wytwórczej i prze-
twórczej. Na obszarach wiejskich dotyczyły one wytwarzania mate-
riałów energetycznych z biomasy, przetwarzania produktów rolnych, 
a także rzemiosła i rękodzielnictwa. Największą rolę w omawianej 
grupie miała ta ostatnia kategoria (2,9% wszystkich przypadków), 
a najmniejsze - przetwarzanie produktów rolnych (1,0%). Wytwarza-
nie materiałów energetycznych z biomasy nie znajdowało zaś wielu 
zainteresowanych. Można więc twierdzić, że realizowane w Wielko-
polsce inwestycje dotyczyły funkcjonowania szeroko rozumianych 
sektorów rolnictwa i leśnictwa. 

Powstaje pytanie, jak kształtowało się przedmiotowe (rodza-
jowe) zainteresowanie inwestycjami w układzie czasowym analizy 
(w latach 2004-2006 i 2008-2009)? Badania pokazują, iż w obu 
okresach zmieniały się preferencje wnioskodawców. W latach 2008-
2009 największym zainteresowaniem cieszyły się usługi związane 
z turystyką i wypoczynkiem (68,0% zatwierdzonych do finansowania 



Stanisław Paszkowski, Leszek Wanat, Łukasz Dybkowski– Różnicowanie w kierunku działalności...

151

realizujących operacje w zakresie handlu hurtowego i detalicznego 
oraz usług turystycznych. Najmniej wśród wdrażających projekty do-
tyczące rzemiosła i rękodzielnictwa. Kobiety w niewielkiej liczbie (oko-
ło 20,0%) realizowały też projekty z zakresu usług dla gospodarstw 
rolnych, usług dla ludności i przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Analiza pokazuje znaczne zróżnicowanie odsetka kobiet wśród 
beneficjentów poszczególnych kategorii głównych w podregionach, 
z tym jednak, że w tej analizie wszystkie operacje należy podzielić 
na 2 grupy; na te o istotnym znaczeniu gospodarczym i nie zyskujące 
akceptacji adresatów działania. W tej pierwszej grupie największe 
różnice udziałów kobiet w podregionach obserwowano w kategorii 
„Usługi dla gospodarstw rolnych” (w zakresie od 9,4% do 25,5%). 
Znaczne zróżnicowanie badanej cechy dotyczyło także usług tu-
rystycznych i usług dla ludności. Natomiast w wypadku kategorii 
o mniejszym znaczeniu dla gospodarki (wytwarzanie energii, prze-
twórstwo, rzemiosło i handel) kobiety realizowały od 0 do 100,0% 
operacji, przy czym trudno jest wskazać regułę rządząca tymi wy-
borami. Przykładowo można podać, że w podregionie poznańskim 
kobiety w 100,0% realizowały projekty z zakresu handlu, w leszczyń-
skim z zakresu rzemiosła, a w pilskim przetwórstwa. Jednocześnie 
w pierwszym wypadku kobiety nie podejmowały operacji w podre-
gionach konińskim, leszczyńskim i pilskim, w drugim zaś - w koniń-
skim, natomiast w przypadku trzecim – w konińskim i leszczyńskim. 

Status beneficjenta, płeć, wiek 
oraz czas wnioskowania o finasowanie

Informacje zawarte we wnioskach składanych w ramach PROW 
2007-2013 pozwalają na obserwację beneficjentów według statusu 
danej osoby w gospodarstwie rolnym. Według tego kryterium popu-
lację biorców można podzielić na domowników, małżonków rolników 
i samych rolników. Najbardziej liczebną grupą biorców byli rolnicy, 
stanowiący blisko cztery piąte wszystkich beneficjentów, a najmniej 
liczną domownicy. Tych ostatnich w całej zbiorowości biorców pomo-
cy było tylko 4,9%, a małżonków 15,7% (tabela 7., s. 157).

Płeć beneficjenta omawianego działaniu, analizowana według 
jego statusu w gospodarstwie, w dużym stopniu determinuje in-
tensywność korzystania ze wsparcia finansowego. Kobiety w całej 
populacji biorców stanowiły 29,1%. W zbiorowości domowników 
było ich 33,3%, rolników - 19,3%, a małżonków rolników - 77,1%. 
Przyjmując jako główne kryterium analizy płeć biorcy okazuje się, że 
w zbiorowości mężczyzn rolnicy stanowiły 90,3%, domownicy 4,6%, 
a małżonkowie 5,1%. W grupie kobiet rolników było już tylko 52,8%, 
domowników - 5,6%, a małżonków 52,8%. 

Okazuje się zarazem, że kobiety wśród domowników stanowiły 
33,3%, małżonków 77,1%, a rolników 19,3%. Status beneficjentów 
w gospodarstwie jest więc silnie skorelowany z płcią osoby, a głów-
nie zjawisko to dotyczy małżonków i domowników. Kobiety stanowią 
też zdecydowaną mniejszość w zbiorowości rolników. 

Struktura biorców pomocy według statusu osoby w gospodar-
stwie w obu naborach wniosków o pomoc w latach 2008-2009 była 
podobna. Jednak w drugim z analizowanych lat nastąpiło podwoje-
nie udziału kobiet wśród domowników, w grupie małżonków odse-
tek kobiet zmalał o 6,7%, a w zbiorowości rolników - o 5,3%. Kobie-
ty rolnicy i kobiety małżonki w 2009 r. cechowały się więc większą 
pasywnością w pozyskiwaniu środków niż mężczyźni z tych grup. 

finansowo głównie w podregionach poznańskim i kaliskim. Bada-
no również proces koncentracji regionalnej dla kategorii głównych 
operacji, zaobserwowany dla inwestycji w zakresie wytwarzania ma-
teriałów energetycznych oraz rzemiosła i rękodzielnictwa. Pierwsze 
były skoncentrowane głównie w podregionach kaliskim i poznański, 
drugie zaś przeciwnie - w poznańskim i kaliskim (tabela 6a, 6b., 155).

W celu dokładniejszej analizy częstotliwości finansowania 
poszczególnych inwestycji w latach 2008-2009 (według aktualnie 
stosowanego podziału na kategorie główne), przeprowadzono od-
rębną analizę ich rozkładu w podregionach. Badania pokazują, że 
blisko połowa projektów (47,8%) dotyczyła usług dla gospodarstw 
rolnych, a co piąty beneficjent (20,4%) inwestował w usługi tury-
styczne. Mniejsze znaczenie w tym okresie miały usługi dla ludności 
oraz roboty i usługi budowlane (tabela 6c., s. 156).

W wyodrębnionych podregionach struktura kategorii głównych 
kształtowała się podobnie do występującej w całej Wielkopolsce. 
Aczkolwiek w podregionach pilskim i poznańskim udziały usług dla 
gospodarstw oraz usług turystycznych były znacznie większe niż 
w pozostałych. W podregionie poznańskim częściej niż w innych 
(poza kaliskim) beneficjenci podejmowali inwestycje w zakresie 
rzemiosła i rękodzielnictwa, a w pilskim w zakresie wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych, a także przetwórstwa. W tym ostat-
nim podregionie beneficjenci wyjątkowo nie doceniali rzemiosła 
i rękodzielnictwa, handlu hurtowego i detalicznego, a także usług 
dla ludności. Jest to jednak zrozumiałe, jeżeli pod uwagę wziąć roz-
proszenie ludności wiejskiej na obszarze tego podregionu. W rejonie 
poznańskim uznaniem rolników nie cieszyły się inwestycje w prze-
twórstwo rolno-spożywcze, a także wytwarzanie energii i handel.

Podregion leszczyński cechował się najbardziej zbliżoną do 
występującej w całej Wielkopolsce strukturą kategorii głównych. 
Aczkolwiek zrealizowano w nim ponadprzeciętną liczbę inwestycji 
kategorii „pozostałe usługi gospodarcze”.

W podregionie kaliskim częściej niż na innych rejonach realizo-
wano inwestycje z zakresu rzemiosła i rękodzielnictwa, handlu hurto-
wego i detalicznego, a także usług dla ludności. Mniejsze znaczenie 
miały zaś operacje związane z robotami i usługami budowlanymi. 

W podregionie konińskim te ostatnie projekty częściej wdra-
żano niż w innych rejonach Wielkopolski. Relatywnie często inwe-
stowano też tam w usługi dla ludności. Brakowało zaś inwestycji 
w przetwórstwo, a także w rzemiosło i rękodzielnictwo. Tak więc 
poszczególne podregiony różnią się znacznie od siebie strukturą re-
alizowanych inwestycji. 

Analizując rozkład kategorii inwestycji w podregionach okazuje 
się, że blisko jedna trzecia operacji została zrealizowana w podregio-
nie kaliskim (29,4%), a ponad połowa (53,9%) w podregionach kali-
skim i konińskim (tabela 6d., s. 156). W obu podregionach ulokowa-
no zdecydowaną większość projektów inwestycyjnych. Aczkolwiek 
przetwórstwo, oprócz podregionu kaliskiego, często rozwijane też 
było w podregionach leszczyńskim i pilskim. Rzemiosło i rękodziel-
nictwo, a także roboty i usługi budowlane, oprócz kaliskiego, były 
wspierane finansowo także w podregionie poznańskim.

Warto zauważyć, że kobiety zrealizowały 27,6% projektów. Było 
ich najwięcej wśród beneficjentów w podregionie pilskim, a naj-
mniej w leszczyńskim (tabela 6e., 6f, s. 156). Czynnikiem różnicują-
cym płeć beneficjentów jest rodzaj podejmowanej działalności (ka-
tegoria główna projektu). Najwięcej kobiet było wśród inwestorów 
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2004-2006 odnotowano 22, a w latach 2008-2009 - tylko jedną (ta-
bela 9., s. 157). Ponadto, tylko 7 beneficjentów pochodziło spoza 
Wielkopolski (z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego 
i lubuskiego). Zjawisko to nie miało więc większego znaczenia eko-
nomicznego i społecznego. Z większą intensywnością występowało 
też w latach 2004-2006. 

Po uwzględnieniu w analizie napływu inwestycji spoza Wielko-
polski i z miast na prawach powiatu, nie zauważono przepływu in-
westycji pomiędzy powiatami ziemskimi. Beneficjenci realizują więc 
inwestycje w powiatach zamieszkania. Można więc wnioskować, że 
powołane do istnienia w roku 1998 r. jednostki administracyjne, 
stanowią zwarte struktury społeczno-ekonomiczne. Główną przy-
czyną występowania tego zjawiska są też przede wszystkim niskie 
zasoby kapitałowe beneficjentów realizujących projekty inwestycyj-
ne, nie pozwalające na ekspansję gospodarczą na obszary innych 
jednostek administracyjnych, niewielkie kwoty wsparcia, a także 
mała ruchliwość inwestycyjna mieszkańców wsi. Środki pomocowe 
nie płyną do obszaru optymalnej ich alokacji, a są przyciągane na 
obszar zamieszkania beneficjentów wykazujących inicjatywę inwe-
stycyjną. Tę ostatnią przyczynę potwierdza obserwacja wskazująca, 
że beneficjentami realizującymi inwestycje poza miejscem swojego 
zamieszkania byli w latach 2004-2006 wyłącznie mieszkańcy mia-
sta Poznania. Po prawnym ograniczeniu im możliwości aplikowania 
o pomoc w latach 2007-2013 ich przepływ na obszar innych powia-
tów całkowicie ustał.

W układzie analizy według podregionów, największy napływ 
inwestycji na teren powiatów ziemskich dotyczył podregionu ko-
nińskiego (6,8% operacji), a następnie leszczyńskiego i poznańskie-
go (po 4,5% operacji). Najmniejsza liczba inwestorów zewnętrznych 
zrealizowała zaś projekty inwestycyjne w pilskim (1,7% operacji) 
i kaliskim (2,4% operacji). Abstrahując od podziału danego obszaru 
geograficznego na powiaty grodzkie i ziemskie (analizując łącznie 
operacje w danym powiecie ziemskim i grodzkim) zidentyfikowano 
inny obraz napływu inwestycji (tabela 10., s. 157). Generalnie, na 
obszar poszczególnych podregionów napłynęło mniej inwestycji, 
niż w poprzednio omówionym układzie analizy, a z części podregio-
nów nastąpił ich odpływ. Najwięcej inwestycji napłynęło na obszar 
podregionu konińskiego, natomiast w podregionach poznańskim 
i leszczyńskim zaobserwowano ich spadek.

Wnioski

W badanym okresie zaobserwowano zmiany częstotliwości 
wspierania inwestycji na obszarach wiejskich Wielkopolski w ukła-
dzie przestrzennym województwa. W okresie realizacji SOP 2004-
2006 najwięcej inwestycji finansowano w podregionie konińskim, 
a następnie w poznańskiego i kaliskim. W latach 2008-2009 najwięk-
sze nasilenie wsparcia odnotowano w rejonach kaliskim, konińskim, 
mniejsze w poznańskim i leszczyńskim, a najmniejsze w pilskim. 

W Wielkopolsce w latach 2004-20010 przeciętnie było wspie-
rane 8 na 1000 gospodarstw uprawnionych do jednolitej płatności 
obszarowej. W okresie funkcjonowania PROW 2007-2013 wskaź-
nik ten wynosił tylko 5,1. Największa częstotliwość wspierania in-
westycji w układzie przestrzennym w obu okresach miała miejsce 
w podregionie poznańskim i pilskim, a najmniejsza w konińskim 
i leszczyńskim. 

Zjawisko można by uznać za pozytywne, gdyby w drugim naborze 
wniosków nie nastąpiło zmniejszenie liczby domowników ubiega-
jących o pomoc. Ten relatywny wzrost udziału kobiet w zbiorowo-
ści biorców został więc w 2009 r. spowodowany w jakimś stopniu 
realnym zmniejszeniem zainteresowania omawianym działaniem 
domowników mężczyzn. 

W analizowanej zbiorowości maleje odsetek rolników wraz ze 
wzrostem wieku biorców, z tym jednak, że najbardziej wyraźnie zja-
wisko to występuje w grupie wieku powyżej 55 lat (tabela 8., s. 157).

Podobnie, ale w większym nasileniu maleją udziały domow-
ników wraz ze wzrostem wieku biorców. Jednak w tym wypadku 
ich odsetek znacząco rośnie w przedziale najstarszych beneficjen-
tów. Odwrotną tendencję zaobserwowano w zbiorowości małżon-
ków, których udziały w przedziale wieku do 24 lat były niewielkie. 
Ich odsetki rosły następnie w kolejnych grupach wieku, by zmaleć 
w ostatnim przedziale tej cechy. Zaobserwowana sytuacja w wypad-
ku najmłodszych małżonków - w zdecydowanej większości kobiet - 
spowodowana jest wypełnianiem przez nie funkcji prokreacyjnych, 
a w wieku powyżej 55 lat - realizacją funkcji opiekuńczych nad ko-
lejnymi pokoleniami mieszkańców wsi. Na taki stan rzeczy wpływają 
też uwarunkowania kulturowe - młodszy wiek dezaktywacji zawo-
dowej kobiet.

Przepływy kapitału inwestycyjnego pomiędzy jed-
nostkami administracji samorządowej

Na zakończenie analizy można postawić pytanie, czy w podda-
nym badaniom działaniu zachodzi zjawisko przepływu beneficjen-
tów (migracji inwestycyjnej) z jednych obszarów na inne. Stawiając 
problem inaczej, czy osoby uprawnione do wsparcia z analizowa-
nego działania, zamieszkałe w jednej jednostce, realizują projekty 
inwestycyjne w innych jednostkach podziału administracyjnego kra-
ju? Na udzielenie odpowiedzi na to pytanie pozwalają informacje 
zawarte we wnioskach, dotyczące zarówno miejsca zamieszkania 
beneficjenta, jak i miejsca realizacji inwestycji. Można więc obser-
wować przepływ kapitału z obszaru jednych jednostek administra-
cyjnych do innych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zjawisko 
realizacji inwestycji poza miejscem zamieszkania beneficjenta wy-
stępowało, jednak nie miało ono wielkiego znaczenie, a ponadto 
było ograniczone czasowo.

Teoretycznie napływ inwestycji finansowanych z PROW 207-
20013 na obszar danego powiatu może mieć potrójny charakter. 
Beneficjent może pochodzić spoza obszaru regionu (w tym wypad-
ku spoza Wielkopolski), z innego powiatu Wielkopolski (grodzkiego, 
ziemskiego) niż miejsce jego zamieszkania, względnie może zamiesz-
kiwać miasto wyodrębnione jako odrębna jednostka administracyj-
na (powiat grodzki), ale leżące w ujęciu geograficznym w granicach 
powiatu ziemskiego. 

Dyskutowaną kwestię przebadano w dwóch układach analizy, 
w ujęciu powiatów grodzkich i ziemskich oraz bez uwzględnienia 
podziału na te jednostki, traktując łączny obszar powiatu ziemskiego 
i grodzkiego jako jedną jednostkę badawczą. W pierwszym ujęciu 
badania pokazały, że największe znaczenie w finansowaniu inwesty-
cji na obszarach wsi miał napływ beneficjentów z miast o statusie 
powiatów grodzkich (leżących w znaczeniu geograficznym na obsza-
rze powiatów ziemskich). Takich sytuacji w Wielkopolsce w latach 
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Osoby w wieku produkcyjnym (do 54 roku życia) aplikowały 
o pomoc finansową ze znacznie większą intensywnością niż osoby 
w wieku poprodukcyjnym oraz najmłodsze. Największe zaintereso-
wanie omawianym działaniem wykazywali zaś rolnicy w wieku 25-34 
lat. W latach 2008-2009 obserwowano też wzrost zainteresowania 
działaniem rolników najmłodszych, a zmniejszenie starszych.

Realizowane w Wielkopolsce inwestycje dotyczyły funkcjono-
wania szeroko rozumianych sektorów rolnictwa i leśnictwa. Nie-
wielkie znaczenie wśród realizowanych operacji miały inwestycje 
z zakresu działalności wytwórczej i przetwórczej. 

W obu okresach analizy występowało zróżnicowane podejmo-
wanymi operacjami. W latach 2008-2009 beneficjenci przenieśli 
swoje preferencje z usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa 
oraz z wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy na rzecz 
usług turystycznych i wypoczynkowych oraz na inwestycje w prze-
twórstwo produktów rolnych (sektor rolno-spożywczy).

Miejsce zamieszkania na obszarze Wielkopolski jest znaczącym 
czynnikiem różnicowania wieku beneficjentów. Uwarunkowania go-
spodarcze oraz przyrodnicze determinują więc rodzaj realizowanych 
inwestycji. Poszczególne podregiony różnią się znacznie od siebie 
strukturą realizowanych inwestycji. Obszary wiejskie nie są jednak 
przestrzenią atrakcyjną do realizacji inwestycji nie związanych z rol-
nictwem. 

Blisko połowa projektów (47,8%) dotyczyła usług dla gospo-
darstw rolnych, a co piąty beneficjent (20,4%) inwestował w usługi 
turystyczne. Mniejsze znaczenie w tym okresie miały usługi dla lud-
ności oraz roboty i usługi budowlane. 

Zjawisko realizacji inwestycji poza powiatem zamieszkania be-
neficjenta miało niewielkie znaczenie i było ograniczone czasowo. 
Pewną rolę w realizacji inwestycji na obszarach wiejskich miał na-
pływ beneficjentów z miast o statusie powiatów grodzkich, leżących 
w znaczeniu geograficznym na obszarze powiatów ziemskich. Nie 
zauważono zaś przepływu inwestycji pomiędzy powiatami ziemski-
mi, czego główną przyczyną były przede wszystkim niskie zasoby 
kapitałowe beneficjentów realizujących projekty inwestycyjne, nie 
pozwalające na ekspansję gospodarczą na obszary innych jednostek 
administracyjnych, a także mała ruchliwość inwestycyjna mieszkań-
ców wsi. Środki pomocowe nie płyną do obszaru optymalnej ich 
alokacji, a są przyciągane na obszar zamieszkania beneficjentów 
wykazujących inicjatywę inwestycyjną. 

Zainteresowanie beneficjentów wsparciem w podregionach, 
a także w powiatach było zróżnicowane. Najwyższą intensywność 
wspierania operacji odnotowano w powiatach śremskim (23,0 pro-
jektów na 1000 gospodarstw) i średzkim (22,6 projektów na 1000 
gospodarstw); najmniejszą zaś w tureckim (2,4 projekty na 1000 
gospodarstw), grodziskim (2,5 projektów na 1000 gospodarstw)                   
i kaliskim 3,1 projekty na 1000 gospodarstw). 

Zróżnicowanie intensywności wspierania projektów inwesty-
cyjnych mierzone miarą intensywności korzystania ze wsparcia 
w podregionach nie było duże i wynosiło tylko 0,9. Jej nasilenie po-
między powiatami było wielokrotnie większe i kształtowało się na 
poziomie 8,6. Cecha ta w poszczególnych podregionach wahała się 
zaś w granicach 1,6 (w podregionie pilskim) do 7,3 (w leszczyńskim). 

Powiatami realizującymi najwięcej projektów na 1000 gospo-
darstw były Śrem, Środa, Międzychód, Gniezno, Września i Kroto-
szyn. Najmniejszą intensywność wsparcia inwestycji nierolniczych 
odnotowano w powiatach Turek, Grodzisk Wlkp., Kępno i Rawicz.

Duże znaczenie dla intensywności absorpcji środków w ukła-
dzie przestrzennym analizy miały zasoby kapitału ludzkiego. Jego 
stan (jakość) uwarunkowany jest czynnikami kulturowymi, cywili-
zacyjnymi (urbanizacja, uprzemysłowienie, rozwój infrastruktury), 
a także lokalną polityką samorządową i polityką rozwoju obszarów 
wiejskich.

Status beneficjenta w gospodarstwie jest silnie skorelowany 
z płcią osoby. Kobiety dominują w zbiorowości małżonków i domow-
ników, a stanowią zdecydowaną mniejszość w zbiorowości rolników. 

Strukturę przedsiębiorców realizujących inwestycje w podre-
gionach różnicuje płeć beneficjenta. Cecha ta, analizowana według 
statusu beneficjenta w gospodarstwie, w dużym stopniu determinu-
je intensywność korzystania ze wsparcia finansowego. 

Udział kobiet były tym większy, im wyższy był wiek beneficjen-
tów. Zjawiskiem pozytywnym był wzrost udziału kobiet wśród be-
neficjentów w okresie wdrażania PROW 2007-2013 w stosunku do 
czasu udostępniania rolnikom programu SPO 2004-2006. Najwięcej 
kobiet było wśród inwestorów realizujących operacje w zakresie 
handlu hurtowego i detalicznego oraz usług turystycznych. 

Rozwijanie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich 
może więc stanowić źródło dochodów dla kobiet wiejskich. W naj-
bliższych latach młode dobrze wykształcone wnioskodawczynie 
mogą odgrywać coraz większą rolę w rozwijaniu działalności gospo-
darczej na obszarach wiejskich.

Spis Tabel

Tabela 1. Struktura operacji skierowanych do finansowania w latach 2004-2009 w wyodrębnionych okresach badań według podregionów (w %)

Podregion 2004-
2006

2008-2009
Razem

Udziały operacji zakwalifikowanych do finansowania

2008 2009 Razem SOP w ogólnej liczbie projektów w 2008 r. w projektach PROW

Kaliski 20,3 31,9 25,7 29,4 26,1 28,6 65,0
Koniński 28,5 24,8 24,1 24,5 26,0 40,2 60,7

Leszczyński 16,9 16,1 18,0 16,8 16,9 36,8 57,3
Pilski 13,5 9,8 13,5 11,3 12,1 41,0 52,2

Poznański 20,8 17,4 18,8 18,0 19,0 40,2 58,2
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 36,7 60,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pierwotnych (wnioski i decyzje w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
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Tabela 2. Intensywność wspierania inwestycji z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PROW 2007-2013”

Podregion
Liczba gospodarstw w tys. Dynamika; rok 

poprzedni = 100 Realizowane projekty Liczba projektów na 
1000 gospodarstw

2008 2009 2010 2009 2010 SPO PROW razem Razem PROW
Kaliski 34,7 34,5 21,8 -0,6 -36,9 72 180 252 7,3 5,2

Koniński 36,9 36,6 27,5 -0,9 -24,7 101 150 251 6,9 4,1
Leszczyński 22,9 22,7 10,0 -0,6 -56,1 60 103 163 7,2 4,5

Pilska 13,2 13,1 3,4 -0,8 -74,1 48 69 117 8,9 5,3
Poznański 14,3 14,1 7,2 -1,0 -48,8 74 110 184 13,0 7,8

Razem 122,0 121,1 69,9 -0,7 -42,3 355 612 967 8,0 5,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Systemu Informacji Zarządczej ARiMR. 

Tabela 3.Struktura beneficjentów działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” według programu operacyjnego oraz wieku i płci 
beneficjentów

Działanie / płeć beneficjenta < 24 25-34 35-44 45-54 > 55 Razem
SPO 2004-2006 2,9 29,8 29,4 30,9 6,6 100,0

PROW 2007-2013 8,5 35,0 31,2 22,9 2,5 100,0
Razem 6,5 33,1 30,7 25,8 4,0 100,0

- mężczyzna 7,8 35,0 29,6 23,5 4,1 100,0
- kobieta 3,8 29,5 33,0 29,5 4,2 100,0

Udziały kobiet (w %) w zbiorowości biorców pomocy z:
SPO 2004-2006 10,0 25,2 25,2 27,1 17,4 24,9

PROW 2007-2013 17,3 24,3 31,9 35,0 46,7 29,1
Razem 16,1 24,6 29,6 31,6 28,9 27,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”.

Tabela 4. Struktura beneficjentów działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” według programu operacyjnego oraz wieku i płci 
beneficjentów

Podregion > 24 25-34 35-44 45-54 > 55 Razem
Kaliski 4,8 32,3 40,2 20,7 2,0 100,0

Koniński 7,2 34,0 26,8 28,0 4,0 100,0
Leszczyński 4,9 39,5 29,6 22,8 3,1 100,0

Pilski 14,2 28,3 19,5 34,5 3,5 100,0
Poznański 4,4 30,2 30,8 26,9 7,7 100,0

Razem 6,5 33,1 30,7 25,8 4,0 100,0
Udziały kobiet (w %) w zbiorowości biorców pomocy z:

Kaliski 16,7 23,5 33,7 28,8 20,0 28,3
Koniński 16,7 22,4 25,4 35,7 50,0 27,6

Leszczyński 0,0 21,9 29,2 27,0 20,0 24,1
Pilski 12,5 34,4 27,3 43,6 25,0 32,7

Poznański 37,5 27,3 28,6 22,4 21,4 26,4
Razem 16,1 24,6 29,6 31,6 28,9 27,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej.

Tabela 5. Struktura realizowanych w latach 2004-2009 operacji według głównych kategorii projektów i terminu naboru wniosków do finansowania (w %)

Kategoria główna projektu 2004-
2006

2008-2009
Ogółem

Udziały operacji w całości z lat:

2008 2009 razem 2004-2006 2008

Usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa 25,1 42,0 55,5 47,4 39,2 76,5 53,1
Usługi na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich 33,2 29,7 23,7 27,3 29,5 58,6 65,3

Usługi związane z turystyką i wypoczynkiem 33,2 23,2 16,3 20,4 25,1 51,4 68,0
Wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy 1,1 3,0 2,9 2,9 2,3 81,8 61,1

Przetwórstwo produktów rolnych 1,7 0,8 0,4 0,7 1,0 60,0 75,0
Rzemiosło lub rękodzielnictwo 5,6 1,4 1,2 1,3 2,9 28,6 62,5

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 63,3 60,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”.
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Tabela 6. Struktura operacji zakwalifikowanych do finansowania w latach 2008-2009 w podregionach według głównych kategorii realizowanych inwestycji

Podregion Usługi 
gospodarcze

Usługi na rzecz 
mieszkańców 

obszarów wiejskich

Usługi 
turystyczne

Wytwarzanie 
materiałów 

energetycznych
Przetwórstwo Rzemiosło 

i rękodzielnictwo Razem

Kaliski 36,9 31,0 24,2 3,2 1,2 3,6 100,0
Koniński 33,5 40,6 20,3 2,8 0,8 2,0 100,0

Leszczyński 40,5 26,4 28,8 1,8 1,8 0,6 100,0
Pilski 47,0 10,3 35,9 3,4 0,9 2,6 100,0

Poznański 44,0 27,2 22,8 0,0 0,5 5,4 100,0
Razem 39,2 29,5 25,1 2,3 1,0 2,9 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej.

Tabela 6a. Udziały operacji zakwalifikowanych do finansowania w latach 2004-2006 w ogólnej liczbie projektów realizowanych w latach 2004-2009 
w podregionach według kategorii głównych projektów

Podregion
Usługi 

gospodarcze

Usługi na rzecz 
mieszkańców 

obszarów wiejskich

Usługi 
turystyczne

Wytwarzanie 
materiałów 

energetycznych
Przetwórstwo Rzemiosło Razem

2004-2006 2008 2004-2006 2008 2004-2006 2008 2004-2006 2008 2004-2006 2008 2004-2006 2008 2004-2006 2008

Kaliski 16,1 56,4 29,5 69,1 44,3 76,5 25,0 66,7 33,3 100,0 44,4 60,0 28,6 65,0
Koniński 21,4 53,0 52,0 67,3 41,2 66,7 28,6 60,0 100,0 - 100,0 - 40,2 60,7

Leszczyński 22,7 58,8 30,2 60,0 63,8 58,8 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0 36,8 57,3
Pilski 32,7 51,4 25,0 55,6 57,1 44,4 0,0 75,0 0,0 100,0 100,0 - 41,0 52,2

Poznański 28,4 44,8 52,0 62,5 38,1 80,8 - 100,0 - 80,0 100,0 40,2 58,2
Razem 23,5 53,1 41,4 65,3 48,6 68,0 18,2 61,1 60,0 75,0 71,4 62,5 36,7 60,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej.

Tabela 6b. Struktura finansowanych w podregionach w latach 2008-2009 operacji według głównych kategorii realizowanych inwestycji

Podregion
SOP

Usługi 
gospodarcze

Usługi na rzecz 
mieszkańców 

obszarów 
wiejskich

Usługi 
turystyczne

Wytwarzanie 
materiałów 

energetycznych
Przetwórstwo Rzemiosło Razem

Kaliski 16,9 19,5 22,9 50,0 16,7 20,0 28,3
Koniński 20,2 44,9 17,8 50,0 33,3 25,0 0

Leszczyński 16,9 11,0 25,4 0 33,3 0 23,6
Pilski 20,2 2,5 20,3 0 0 15,0 18,9

Poznański 25,8 22,0 13,6 0 16,7 40,0 20,8
Razem 100 100 100 100 100 100 100

Podregion
PROW

Usługi 
gospodarcze

Usługi na rzecz 
mieszkańców 

obszarów 
wiejskich

Usługi 
turystyczne

Wytwarzanie 
materiałów 

energetycznych
Przetwórstwo Rzemiosło Razem

Kaliski 26,9 32,9 27,2 33,3 50,0 62,5 29,4
Koniński 22,8 29,3 24,0 27,8 0 0 24,5

Leszczyński 17,6 18,0 13,6 16,7 25,0 12,5 16,8
Pilski 12,8 5,4 14,4 22,2 25,0 0 11,3

Poznański 20,0 14,4 20,8 0 0 25,0 18,0
Razem 100 100 100 100 100 100 100

Podregion
RAZEM

Usługi 
gospodarcze

Usługi na rzecz 
mieszkańców 

obszarów 
wiejskich

Usługi 
turystyczne

Wytwarzanie 
materiałów 

energetycznych
Przetwórstwo Rzemiosło Razem

Kaliski 24,5 27,4 25,1 36,4 30,0 32,1 26,1
Koniński 22,2 35,8 21,0 31,8 20,0 17,9 26,0

Leszczyński 17,4 15,1 19,3 13,6 30,0 3,6 16,9
Pilski 14,5 4,2 17,3 18,2 10,0 10,7 12,1

Poznański 21,4 17,5 17,3 0,0 10,0 35,7 19,0
Razem 100 100 100 100 100 100 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej.
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Tabela 6c. Struktura operacji zakwalifikowanych do finansowania w latach 2008-2009 w ogólnej liczbie projektów realizowanych w latach 2008-2009 
w podregionach według kategorii głównych projektów

Podregion
Przetwór 

stwo 
produktów

Wytwarzanie 
energii

Rzemiosło
 i rękodzielnic-

two

Usługi dla 
gos-po-
darstw 
rolnych

Usługi 
turstyczne

Usługi dla 
ludności

Roboty i usługi 
budowlane

Pozostałe 
usługi go-
spodarcze

Handel 
hurtowy 

i detaliczny
Razem

Kaliski 1,1 3,3 2,8 43,3 18,9 17,2 3,9 2,8 6,7 100,0
Koniński 0,0 3,3 0,0 44,0 20,0 16,7 9,3 2,7 4,0 100,0

Leszczyński 1,0 2,9 1,0 49,5 16,5 14,6 7,8 3,9 2,9 100,0
Pilski 1,4 5,8 0,0 53,6 26,1 4,3 7,2 1,4 0,0 100,0

Poznański 0,0 0,0 1,8 52,7 23,6 10,0 8,2 2,7 0,9 100,0
Razem 0,7 2,9 1,3 47,4 20,4 13,9 7,0 2,8 3,6 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej.

Tabela 6d. Struktura operacji zakwalifikowanych do finansowania w latach 2008-2009 w ogólnej liczbie projektów realizowanych w latach 2008-2009 
w podregionach według kategorii głównych projektów

Podregion Przetwórstwo
produktów

Wytwarzanie
 energii

Rzemiosło
 i rękodziel-

nictwo

Usługi dla 
gospo-
darstw 
rolnych

Usługi 
turstyczne

Usługi dla 
ludności

Roboty 
i usługi bu-

dowlane

Pozostałe 
usługi go-
spodarcze

Handel 
hurtowy 

i detaliczny
Razem

Kaliski 50,0 33,3 62,5 26,9 27,2 36,5 16,3 29,4 54,5 29,4
Koniński 0,0 27,8 0,0 22,8 24,0 29,4 32,6 23,5 27,3 24,5

Leszczyński 25,0 16,7 12,5 17,6 13,6 17,6 18,6 23,5 13,6 16,8
Pilski 25,0 22,2 0,0 12,8 14,4 3,5 11,6 5,9 0,0 11,3

Poznański 0,0 0,0 25,0 20,0 20,8 12,9 20,9 17,6 4,5 18,0
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

75,0 61,1 87,5 49,7 51,2 55,9 53,5 52,9 81,8 53,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku działal-

ności nierolniczej

Tabela 6e. Udziały operacji zakwalifikowanych do finansowania w roku 2008 w ogólnej liczbie projektów realizowanych w latach 2008-2009 w podre-
gionach według kategorii głównych projektów

Podregion Przetwórstwo
produktów

Wytwarzanie
 energii

Rzemiosło
 i rękodziel-

nictwo

Usługi dla 
gospo-
darstw 
rolnych

Usługi 
turstyczne

Usługi dla 
ludności

Roboty 
i usługi bu-

dowlane

Pozostałe 
usługi go-
spodarcze

Handel 
hurtowy 

i detaliczny
Razem

Kaliski 100,0 66,7 60,0 56,4 76,5 74,2 42,9 60,0 75,0 65,0
Koniński - 60,0 - 53,0 66,7 58,0 71,4 75,0 50,0 60,7

Leszczyński 0,0 33,3 0,0 58,6 58,8 46,7 62,5 75,0 100,0 57,3
Pilski 100,0 75,0 - 51,4 44,4 66,7 60,0 0,0 - 52,2

Poznański - - 100,0 44,8 80,8 54,5 66,7 66,7 100,0 58,2
Razem 75,0 61,1 62,5 53,1 68,0 64,7 62,8 64,7 72,7 60,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej.

Tabela 6f. Udziały kobiet wśród beneficjentów działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w podregionach według kategorii głów-
nych projektów (%)

Podregion
Usługi dla 

gospodarstw 
rolnych

Usługi 
turystyczne

Usługi dla 
ludności

Usługi 
gospodarcze

Wytwarzanie 
materiałów 

energet.

Przetwór 
stwo pro-
-duktów

Rzemiosło               
i rękodziel-

nictwo

Handel 
hurtowy                           

i detaliczny
Razem

Kaliski 22,8 42,6 18,5 41,7 - 33,3 11,1 50,0 29,2
Koniński 20,2 47,1 18,2 38,9 60,0 0 0 0 26,5

Leszczyński 9,4 44,7 17,9 33,3 33,3 0 100,0 - 24,7
Pilski 25,5 42,9 16,7 33,3 50,0 100,0 0 - 32,7

Poznański 23,1 26,2 29,7 41,7 - 0 20,0 100,0 26,5
Razem 20,3 41,2 20,3 38,3 36,4 20,0 14,3 50,0 27,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej.
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Tabela 7. Struktura beneficjentów działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” według statusu, wieku oraz płci beneficjentów

Status beneficjenta
Płeć beneficjenta

Razem
Udział kobiet wśród beneficjentów

mężczyźni Kobiety 2008 r. 2009 r. Razem

Domownik 4,6 5,6 4,9 25,0 50,0 33,3
Małżonek 5,1 41,6 15,7 79,7 73,0 77,1

Rolnik 90,3 52,8 79,4 21,5 16,2 19,3
Razem 100,0 100,0 100,0 31,1 26,1 29,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej

 8. Struktura beneficjentów działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” według statusu oraz wieku beneficjentów

Status beneficjenta > 24 25-34 35-44 45-54 > 55 Razem
Struktura beneficjentów według wieku

Domownik 26,7 43,3 10,0 6,7 13,3 100,0
Małżonek 2,1 30,2 37,5 28,1 2,1 100,0

Rolnik 8,6 35,4 31,3 22,8 1,9 100,0
Razem 8,5 35,0 31,2 22,9 2,5 100,0

Struktura beneficjentów według statusu w gospodarstwie
Domownik 15,4 6,1 1,6 1,4 26,7 4,9
Małżonek 3,8 13,6 18,8 19,3 13,3 15,7

Rolnik 80,8 80,4 79,6 79,3 60,0 79,4
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej

Tabela 9. Napływ inwestycji na obszar powiatów ziemskich z powiatów grodzkich i spoza Wielkopolski

Podregion

Liczba operacji realizowanych według 
miejsca zamieszkania

Liczba operacji według miejsca 
realizacji inwestycji Wskaźniki przepływów

SPO
2004-2006

PROW
2007-2013 razem SPO

2004-2006
PROW

2007-2013 razem SPO
2004-2006

PROW
2007-2013 razem

Kaliski 69 177 246 72 180 252 4,3 1,7 2,4
Koniński 86 149 235 101 150 251 17,4 0,7 6,8

Leszczyński 11 11 22 11 12 23 0,0 9,1 4,5
Pilski 46 69 115 48 69 117 4,3 0,0 1,7

Poznański 65 111 176 74 110 184 13,8 -0,9 4,5
Razem powiaty 328 609 937 355 612 967 8,2 0,5 3,2

Kalisz 1 0 1 - - - - - -
Konin 5 0 5 - - - - - -
Leszno 1 0 1 - - - - - -
Poznań 15 1 16 - - - - - -

Razem miasta 22 1 23 - - - - - -
Razem Wlkp. 350 610 960 355 612 967 1,4 0,3 0,7
Spoza Wielkp. 5 2 7 - - - - - -

Razem 355 612 967 355 612 967 0,0 0,0 0,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej.

Tabela 10. Struktura realizowanych operacji w podregionach według programów, płci beneficjenta i napływ inwestycji na teren powiatów z innych 
jednostek administracyjnych

Podregion

Napływ inwestycji do powiatów z innych 
jednostek w działaniach

Udział operacji 
zakwalifikowanych do 

realizacji 
Odsetek kobiet w działaniach:

SPO
2004-2006

PROW
2007-2013 Razem

PROW we 
wszystkich 
operacjach 

w 2008 r. 
w operacjach 

PROW 2007-2013

SPO
2004-2006

PROW
2007-2013 razem

Kaliski 2,9 1,7 2,0 71,7 65,0 22,9 29,9 27,9
Koniński 11,0 0,7 4,6 62,1 59,7 15,4 31,5 25,4

Leszczyński -4,8 0,0 -1,8 62,0 58,3 22,2 24,3 23,5
Pilski 4,3 0,0 1,7 60,0 52,2 26,1 34,8 31,3

Poznański -7,5 -1,8 -4,2 58,3 58,9 35,0 25,9 29,7
Razem 1,4 0,3 0,7 63,5 60,0 24,0 29,2 27,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach oraz decyzjach przyznania pomocy z działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
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