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PARTNERSTWO MIĘDZYSEKTOROWE W PROCESIE TWORZENIA I REALIZACJI 

STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

   

Partnerstwo międzysektorowe (PM) jest trwałym elementem decydowania w sprawach 

publicznych. Projekt ma na celu zbadanie mechanizmów kształtowania PM na przykładzie 

Lokalnych Grup Działania. Badania obejmą formy, w jakich realizowana jest idea PM, 

zaangażowane podmioty, procesy decyzyjne. Istotne jest także stwierdzenie jaką rolę 

odgrywa ta instytucja w pobudzaniu rozwoju tradycyjnie „zacofanych” regionów, na 

przykładzie województwa podkarpackiego. W toku badań zostanie ustalone, jak różnego 

rodzaju czynniki wpływają na proces powstawania i efektywność działania PM, 

umiejscowionych na obszarach wiejskich w zakresie rozwoju tych obszarów. Zweryfikowane 

zostaną twierdzenia sformułowane w oparciu o badania partnerstw terytorialnych na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich działających w latach 2001-2004, gdzie jako główne bariery ich 

aktywności wskazano: niewystarczające środki finansowe; brak aktów prawnych 

umożliwiających równoprawną współpracę przedstawicieli trzech sektorów; zdominowanie 

grup przez liderów; słabe struktury organizacyjne i brak długoterminowych strategii. 

Cele szczegółowe projektu obejmują: stworzenie „bazy danych” PM z obszaru 

województwa podkarpackiego, z uwzględnieniem ich zasobów ludzkich, organizacyjnych, 

finansowych; określenie przesłanek i trybu powstania PM; określenie ram prawnych 

funkcjonowania i zakresu instytucjonalizacji PM; analizę członkowstwa w PM w przypadku 

członków - osób fizycznych ich charakterystyka demograficzna; identyfikację aspektów 

działania PM; analizę struktury kanałów i form informowania i komunikacji w ramach PM 

oraz pomiędzy PM a ich otoczeniem, transparentność i interaktywność systemu komunikacji; 

analizę procesu podejmowania decyzji w ramach PM; zbadanie stopnia i typu upolitycznienia 

PM - powiązań formalnych i nieformalnych z partiami politycznymi i strukturami władzy; 

zbadanie dynamiki PM i aktywności ich poszczególnych członków; wypracowanie metody 

pomiaru efektywności PM i ocenę efektywności działań poszczególnych PM. 

Realizacja wymienionych celów pozwoli dokonać oceny efektywności działania PM w 

zakresie stymulowania rozwoju lokalnego i wskazać zmienne wpływające pozytywnie lub 

negatywnie na tą efektywność. Wyniki badań posłużą do opracowania analiz i rekomendacji 

dla podmiotów z trzech sektorów. Zebrany materiał pozwoli wskazać „dobre praktyki” w 

zakresie PM w województwie podkarpackim. Opracowane zostaną narzędzia pomiaru 

efektywności PM w zakresie tworzenia i implementacji polityki rozwoju.  
  

 


