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Rozwiązania Bawarii wzorem dla Europy 
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Fundamenty międzynarodowe 
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Rozwiązania Bawarii wzorem dla Europy 

Zdjęcia: StMELF 
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Paradygmat Unii Europejskiej 
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Modelowe prace badawczo-wdrożeniowe  
Woj. Małopolskiego i UR Kraków 

W ramach prac w sołectwie Strzelce Wielkie (gmina Szczurowa) opracowano modelową 
koncepcję zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich – w oparciu o metodykę bawarską i 
sprawdzoną w Bawarii kombinację kompleksowych przedsięwzięć z zakresu rozwoju 
obszarów wiejskich. 

Ważnym elementem metodyki bawarskiej jest intensywne zaangażowanie właścicieli 
gruntów i mieszkańców miejscowości  w proces planowania i podejmowania decyzji, jak 
również współpraca administracji publicznej z ekspertami działającymi na wolnym rynku 
(public-private-partnership).  

Urządzenia rolne i rolnictwo Odnowa wsi Krajobraz, przyroda i czas wolny 
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Podstawa to budowanie kapitału społecznego 
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Nowy paradygmat instytucjonalny dla wsi 

„ Tradycyjne, hierarchiczne 
struktury administracyjne 
mogą być niewystarczające do 
skutecznego prowadzenia tej 
polityki i dlatego potrzebne są 
korekty w trzech kluczowych 
wymiarach zarządzania:  
horyzontalnym – zarówno na 
poziomie centralnym, jak i 
lokalnym – oraz wertykalnym 
na wszystkich poziomach 
administracji ” 

[OECD 2006] 

10  z  27 



Administracja gwarantem sprawiedliwości 

[Lotze-Campen  i in. 2010] 
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Administracja partnerem dla obywateli 

[Magel 2016] 
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To społeczność lokalna najlepiej zna swoje potrzeby !!! 
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Kategoryzacja tematów grupy roboczej „Odnowa i rozwój wsi”  

Społeczność lokalna „oszalała” na punkcie swojej wsi (!)  

Tradycyjne i nowe funkcje obszarów wiejskich w rozwoju kraju 
III Kongres Nauk Rolniczych 
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Kategoryzacja tematów grupy roboczej „Ekologia i krajobraz”  

Społeczność lokalna chce chronić przyrodę i krajobraz (!!)  

To społeczność lokalna najlepiej zna swoje potrzeby !!! 
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Kategoryzacja tematów grupy roboczej  
„Rolnictwo i urządzenia rolne” 

Społeczność lokalna chce scalenia gruntów (!!!)  

To społeczność lokalna najlepiej zna swoje potrzeby !!! 
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Dolna Austria – „mistrz” korzystania z potencjału wsi 
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Kształcenie młodzieży na wsi – dla wsi 

Rozwijanie gospodarstwa rodzinnych  

Wysoka 
ekologizacja 
rolnictwa 

Silne rolnictwo towarowe 
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Sprzedaż 
bezpośrednia 

Turystyka, 
agroturystyka 
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Odbudowa tradycji produkcji 
wina na potrzeby lokalne i dwory 

cesarskiego … 
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… ale również na potrzeby 
turystyki ! 
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… doskonałe wykorzystanie innych „przewag lokalnych”, ale przede wszystkim …  
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… tworzenie silnego poczucia patriotyzmu lokalnego od najmłodszych lat !!! 
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Bawaria i Austria „stawiają” na obszary wiejskie, 
jako ostoję wartości i kapitału społecznego !!! 
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Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich 
 

Realizacja ustaleń planów 
miejscowych 

Pozyskanie terenów pod 
cele środowiskowe i 

krajobrazowe 

Pozyskanie i przygotowanie 
terenów pod inwestycje 
gminne (infr. techniczna i 

socjalna) 

Pozyskanie i przygotowanie 
terenów pod inwestycje 

ponadlokalne (duże 
inwestycje 

infrastrukturalne) 

Realizacja interesów 
rolnictwa 

Realizacja zadań z 
zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej 

Melioracje 
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Kontakt: 
j.pijanowski@ur.krakow.pl 


