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FORMY DZIAALNOCI WADZ SAMORZDOWYCH
W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU
PRZEDSIBIORCZOCI NA OBSZARACH WIEJSKICH
PODKARPACIA
Alina Walenia
Uniwersytet Rzeszowski
Streszczenie: Skuteczna pomoc ze strony wadz samorzdowych w aktywizowaniu przedsibiorczoci moe przyczyni si do rozwoju gospodarczego regionu, a wydatki z budetów urzdów na rzecz wspierania inicjatyw gospodarczych zostan zwrócone w postaci
podatków lokalnych paconych przez dobrze funkcjonujce miejscowe podmioty gospodarcze. Dziaania na rzecz zwikszania ich konkurencyjnoci s szczególnie wane w aspekcie
otwarcia lokalnych rynków dla rm integrujcej si Europy. Przedmiotem rozwaa w niniejszym artykule s formy wsparcia przez wadze samorzdowe rozwoju przedsibiorczoci na obszarach wiejskich Podkarpacia, bdcego jednym z najsabszych obszarów
na mapie gospodarczej Polski i Wspólnoty Europejskiej. Wyniki bada potwierdziy, i
w niewielkim zakresie widoczne byy dziaania samorzdu w zakresie wspierania rozwoju i stymulowania przedsibiorczoci na obszarach wiejskich Podkarpacia. Zdecydowana
wikszo przedsibiorców stwierdzaa, e samorzd nie spenia adnej roli w promowaniu
przedsiwzi gospodarczych na Podkarpaciu.
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WSTP
Przedsibiorczo oznacza szeroko rozumian dziaalno gospodarcz i spoeczn
ludzi indywidualnych, grup spoecznych lub pastwa. Przedsibiorczo jest stymulatorem rozwoju gospodarczego w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym. W zwizku
z powyszym problematyka ta powinna by szczególnie istotna w regionie Podkarpacia,
którego podstawowe wska niki spoeczno-ekonomiczne sytuuj je w grupie regionów
Polski Wschodniej najsabiej rozwinitych. Dotyczy to szczególnie produktu krajowego
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ek z udziaem kapitau zagranicznego na 1000 mieszkaców (15. pozycja)1. Dystans
Podkarpacia w porównaniu do najlepszych powiksza si. Zachodzi wic pilna konieczno przeciwdziaania tym tendencjom, potrzeba „ucieczki do przodu”, co znajduje wyraz
w wizji rozwoju przedsibiorczoci zawartej w strategii województwa podkarpackiego.
Województwo to jest obszarem niejednorodnym, o duym stopniu wewntrznego zrónicowania. Dlatego te polityka rozwoju, prowadzona przez samorzdy terytorialne Podkarpacia, powinna odpowiedzie na pytanie, jak wpyn na zdynamizowanie przedsibiorczoci, która moe zmniejszy dystans w stosunku do lepiej rozwinitych regionów.
W strategiach lokalnych i regionalnej opracowanych przez samorzdy gmin, powiatów oraz samorzd województwa, bdcych wyrazem polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, zamieszczone zostay zapisy dotyczce dziaa w zakresie rozwoju przedsibiorczoci i innowacyjnoci, majcych istotny wpyw na rozwój regionu i podniesienie
poziomu ycia jego mieszkaców. Wród czynników stanowicych potencjalne zasoby
niezbdne do kreowania nowych form przedsibiorczoci wan rol odgrywaj wiedza
i postawy innowacyjne w wymiarze indywidualnym, czyli pracowników urzdów i przedstawicieli spoecznoci lokalnej. We wspóczesnych rozwinitych gospodarkach wiedza,
bdca elementem kapitau ludzkiego i intelektualnego, peni rol najwaniejszego endogenicznego czynnika produkcji i rozwoju gospodarczego [Klamut 2006].
Wykorzystujc swoje zasoby, jednostki administracji samorzdowej mog tworzy
sprzyjajcy klimat dla dziaa sucych powstawaniu przedsibiorstw, a take wzmacnia ich pozycj konkurencyjn udzielajc im wsparcia, któremu su nastpujce instrumenty [Oliski 2007]:
– nansowe,
– prawno-podatkowe,
– promocyjno-organizacyjne,
– informacyjno-szkoleniowe.
Instrumenty nansowe polegaj na poredniczeniu lub innej pomocy w zaciganiu
preferencyjnych kredytów i poyczek. Jednostki wadzy lokalnej mog równie udzieli ,
poredniczy lub pomóc przedsibiorstwom w uzyskaniu porczenia (kredytu). Samorzdy mog do nansowa przedsiwzicia rm, w których gmina posiada udziay bd
wspó nansowa przedsiwzicia realizowane z udziaem przedsibiorstw lokalnych
oraz dotowa organizacje wspierajce przedsibiorczo .
Do instrumentów prawno-podatkowych zalicza si: pomoc polegajc m.in. na poinformowaniu, poredniczeniu przy spenianiu formalnoci niezbdnych do uzyskania
ulgi w podatkach lokalnych (podatku rolnym, od nieruchomoci, od rodków transportowych). Samorzdy mog take udziela pomocy w ubieganiu si o uzyskanie ulgi w podatkach lecych w gestii innych organów. Inna pomoc o charakterze prawno- skalnym
to organizowanie porad prawno-podatkowych.
Do narzdzi o charakterze promocyjno-organizacyjnym mona zaliczy udzielanie
bd pomaganie w uzyskaniu wsparcia umoliwiajcego lub uatwiajcego wdroenie
innowacji produktowych, marketingowych, pomoc formaln w zawieraniu kontraktów.
Instytucje samorzdowe mog organizowa misje gospodarcze, targi, konkursy lub inne
imprezy suce promocji.
1
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Instrumenty informacyjno-szkoleniowe to midzy innymi organizowanie szkole, kursów lub innych form pomocy w zdobywaniu wiedzy i ksztatowaniu „ducha przedsibiorczoci” wród wacicieli funkcjonujcych rm oraz potencjalnych przedsibiorców.
Rola wadz lokalnych i samorzdu polega nie tylko na przyciganiu na teren gminy
nowych przedsibiorców, ale i na dbaniu o to, aby ju istniejce rmy mogy si rozwija
prawidowo. Ponadto mae i rednie przedsibiorstwa, których waciciele wywodz si
ze rodowisk lokalnych, stanowi jeden z kluczowych elementów polityki rozwoju regionalnego [Korenik 2006].
Skuteczna pomoc ze strony wadz samorzdowych w aktywizowaniu przedsibiorczoci moe przyczyni si do rozwoju gospodarczego regionu, a wydatki z budetów
urzdów na rzecz wspierania inicjatyw gospodarczych zostan zwrócone w postaci podatków lokalnych paconych przez dobrze funkcjonujce miejscowe podmioty gospodarcze. Dziaania na rzecz zwikszania konkurencyjnoci przedsibiorstw s szczególnie
wane w aspekcie otwarcia lokalnych rynków dla rm integrujcej si Europy.
W wietle zasygnalizowanego problemu rozwoju regionu podkarpackiego i ksztatowania jego konkurencyjnoci opartej na rozwoju przedsibiorczoci podjto prób identykacji endogenicznych czynników majcych wpyw na ten proces. Przedmiotem rozwaa
w niniejszym artykule jest ocena form wsparcia przez wadze samorzdowe przedsibiorczoci na obszarach wiejskich Podkarpacia, jako regionu bdcego jednym z najsabszych
obszarów na mapie gospodarczej Polski. W ujciu administracyjnym obszary wiejskie
Podkarpacia stanowi okoo 95% powierzchni tego regionu. W tym znaczeniu za obszar
wiejski uwaa si wszystkie tereny poza granicami administracyjnymi miast.

MATERIA I METODA
Podstawowy materia badawczy stanowi informacje pochodzce ze róde pierwotnych, pozyskane w wyniku przeprowadzonych bada ankietowych wród jednostek
samorzdu terytorialnego dziaajcych na obszarach wiejskich, jak i wród przedsibiorców Podkarpacia. Badania ankietowe przeprowadzono w 2009 roku wród 80 samorzdów gmin (ze 162 ogóem), 14 powiatów (z 21 ogóem) oraz 120 przedsibiorców
dziaajcych na badanym obszarze. Badania ankietowe przeprowadzone na podstawie
kwestionariusza ankietowego dotyczyy diagnozy, moliwoci rozwoju i stymulowania
przedsibiorczoci zarówno przez samorzdy, jak te przez przedsibiorców, ze wskazaniem barier ograniczajcych ten proces.

OCENA DZIAALNOCI SAMORZDÓW Z PODKARPACIA W ZAKRESIE
TWORZENIA WARUNKÓW DO ROZWOJU I PROMOWANIA LOKALNYCH
PRZEDSIWZI GOSPODARCZYCH – OMÓWIENIE WYNIKÓW BADA
Gmina jako podstawowa jednostka samorzdu terytorialnego moe take wpywa
na rozwój przedsibiorczoci na swoim terenie, dbajc o rozwój przedsibiorstw komunalnych. Usugi publiczne, takie jak bezpieczestwo, owiata, utrzymanie dróg, zorganizowanie wysypiska mieci, maj bezporedni wpyw na prowadzenie przedsiwzi
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gospodarczych. Stan infrastruktury spoecznej i technicznej ma take bezporedni wpyw
na podniesienie atrakcyjnoci gminy dla prywatnych inwestorów.
Stymulowanie rozwoju gospodarczego jest de niowane jako pobudzanie przez podmioty administracji publicznej aktywnoci gospodarczej i wzrostu zatrudnienia w sektorach: produkcyjnym, rolniczym i usugowym. Do dziaa administracji samorzdowej na
rzecz aktywnoci gospodarczej naley zaliczy :
– tworzenie warunków dla powstawania nowych rm,
– tworzenie warunków dla utrzymania, rozwoju i ekspansji rm istniejcych,
– przyciganie rm zewntrznych.
Dziaania na rzecz wzrostu zatrudnienia to tworzenie warunków do zdobywania
nowych kwali kacji i aktywizacji bezrobotnych. Dziaania te bezporednio wspieraj
rozwój przedsibiorczoci poprzez instrumenty nansowe (np. preferencje nansowe,
pomoc publiczna), dziaania promocyjno-organizacyjne oraz tworzenie i wspieranie dziaalnoci instytucji otoczenia biznesu. Wanym narzdziem kreowania warunków dla rozwoju gospodarczego jest realizacja inwestycji zwizanych z rozbudow i modernizacj
infrastruktury technicznej. Szanse rozwoju gospodarczego gminy mona ocenia m.in.
na podstawie prowadzonych tam inwestycji, dokonywanych przez wszystkich inwestorów, a nie tylko inwestycji dokonywanych przez gmin. Zainteresowaniem wadz samorzdowych (opracowujcych gminne programy i strategie, w tym strategie i programy
inwestycyjne) powinny by inwestycje dokonywane na terenie gminy przez wszystkie
zainteresowane podmioty [Wiatrak 2006].
Wród kryteriów wyboru gminnych inwestycji priorytetowych powinny znale si
m.in. te, które odnosz si do:
– celów strategii rozwoju gminy i regionu – spójno na poziomie lokalnym i regionalnym,
– wpywu na poziom ycia mieszkaców – poprawa atrakcyjnoci.
Zasadnicze znaczenie dla tempa i efektywnoci rozwoju spoeczno-gospodarczego
na poziomie lokalnym maj obecnie wielokierunkowe oddziaywania wadz samorzdowych, zorientowane na zachowania podmiotów gospodarczych oraz aktywne wspieranie rozwoju przedsibiorczoci i innowacyjnoci jako procesów i dziaa powodujcych
rozwój spoecznoci lokalnych. Wspieranie rozwoju gospodarczego spoecznoci lokalnych, jako jedna z najwaniejszych sfer aktywnoci wadz samorzdowych, wyraa si
w podejmowaniu wielu dziaa, których efektem jest realizacja wanych celów ekonomicznych i spoecznych, takich jak: podniesienie efektywnoci i konkurencyjnoci lokalnej gospodarki, przycignicie inwestorów zewntrznych, rozwój istniejcych przedsibiorstw i tworzenie nowych, podnoszenie poziomu ycia mieszkaców, poprawa sytuacji
na rynku pracy (zmniejszanie bezrobocia).
W warunkach gospodarki rynkowej istotna rola w tworzeniu i rozwoju przedsibiorczoci przypisana zostaa samorzdowi terytorialnemu. Przedsibiorczo w bezporedni
sposób wie si m.in. z kapitaem ludzkim i spoecznym, transferem i wykorzystaniem
wiedzy, informacji i nowoczesnych technologii oraz sfer dziaa zorientowanych na
dynamizowanie procesów rozwojowych przez tworzenie nowych form organizacyjnych
dziaalnoci gospodarczej (m.in. w postaci klastrów), a take rozbudow infrastruktury
otoczenia biznesu i wspierania przedsibiorczoci. Wan rol w zakresie tych dziaa
maj do spenienia wadze samorzdowe. Instytucje infrastruktury rynku s skutecznymi
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instrumentami stymulacji wykorzystywanymi przez administracj samorzdow w procesie intensy kacji rozwoju gospodarczego. Jednostki administracji samorzdowej dysponujce na terenie swojego dziaania odpowiednio zorganizowanymi i sprawnie funkcjonujcymi strukturami instytucjonalnego otoczenia biznesu mog w elastyczny sposób
wpywa na ksztat lokalnej i regionalnej gospodarki.
Zakres zada wadz samorzdowych w procesie kreowania rozwoju lokalnego jest
bardzo szeroki. Do najwaniejszych dziaa o charakterze prorozwojowym podejmowanych przez samorzdy terytorialne poszczególnych szczebli naley zaliczy :
– wyznaczanie ksztatu i kierunku rozwoju spoeczno-gospodarczego oraz organizacj
caoci ycia spoecznego zgodnie z oczekiwaniami lokalnej wspólnoty i obowizujcymi uregulowaniami prawnymi,
– praktyczn realizacj polityki rozwoju lokalnego,
– skuteczne pobudzanie i wspieranie przedsibiorczoci i innowacyjnoci,
– pozyskiwanie nowych inwestorów przez ksztatowanie odpowiedniego klimatu dla
biznesu,
– wspieranie rozwoju przedsibiorstw oraz nowych form organizacyjnych ich funkcjonowania, w tym m.in. klastrów,
– podejmowanie konkretnych, bezporednich dziaa i stwarzanie odpowiedniego klimatu spoecznego, zapewniajcego dynamiczny i efektywny rozwój lokalny,
– rozwijanie sieciowych powiza midzy jednostkami samorzdu terytorialnego,
przedsibiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu i sfer nauki,
– pobudzanie aktywnoci spoecznoci lokalnej jako zasadniczego czynnika warunków
trwaego rozwoju lokalnego.
Z praktycznego punktu widzenia wany jest fakt, e istot przedsibiorczoci okrelaj jej dwa wzajemnie warunkujce si wymiary:
– przedsibiorczo jako postawa – optymizm, aktywno , umiejtno podejmowania decyzji i dziaania w trudnych sytuacjach, konsekwencja, odporno psychiczna,
otwarto na otoczenie,
– przedsibiorczo jako proces – tworzenie przedsibiorstwa i jego bogactwa, wprowadzanie zmian, tworzenie nowych miejsc pracy, nowych wartoci, rozpoznawanie
i wykorzystywanie nadarzajcych si szans i okazji, a take kreowanie wzrostu przedsibiorstwa.
Wadze samorzdowe stosujc róne mechanizmy stymulacji powinny wpywa na
rozwój przedsibiorczoci zarówno przez ksztatowanie postaw przedsibiorczych, jak
i wspieranie procesu tworzenia i rozwijania przedsibiorstw. We wspieraniu przedsibiorczoci na poziomie lokalnym i regionalnym wan rol odgrywaj instrumenty instytucjonalne i nansowe [Wilkin 2007].
Wyniki bada przeprowadzonych w 94 jednostkach samorzdu terytorialnego wszystkich szczebli (gmina, powiat) pozwoliy na wyszczególnienie instytucjonalnych instrumentów wspierania przedsibiorczoci stosowanych przez wadze samorzdowe (rys. 1).
Badania wykazay, e okoo 33% jednostek samorzdowych objtych analiz nie podejmowao adnych dziaa majcych na celu organizacj instytucjonalnego wsparcia dla
przedsibiorców. Podejmowane dziaania dotyczyy gównie uczestnictwa jednostek samorzdowych w procesie tworzenia instytucji otoczenia biznesu oraz wspópracy z nimi.
Sporód instrumentów instytucjonalnych, które byy stosowane w gminach i powiatach
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Rys. 1.

Instytucjonalne instrumenty wspierania przedsibiorczoci stosowane przez jednostki administracji samorzdowej Podkarpacia (% wskaza)
Fig. 1. Institutional instruments for supporting entrepreneurship, applied by local government
units in the region of Podkarpacie (% of indications)
ródo: Badania wasne.
Source: Author’s research.

regionu podkarpackiego, na pierwszym i drugim miejscu znalazy si orodki szkoleniowo-doradcze i inkubatory przedsibiorczoci. Na dalszych miejscach (z odsetkiem
wskaza poniej 10%) – parki przemysowe, centra transferu technologii oraz parki technologiczne. Najmniej instrumentów instytucjonalnych kadego typu jest rozwijanych na
poziomie gmin, a najwicej w powiatach i oczywicie w stolicy województwa.
Finansowych instrumentów wspierania przedsibiorczoci jest stosunkowo duo,
w badaniach uwzgldniono kilka najczciej stosowanych (rys. 2). Wyniki bada potwierdziy, e najczciej stosowanym instrumentem nansowego wspierania przedsibiorczoci byy ulgi inwestycyjne w podatkach lokalnych (45% wskaza). Pozostae
instrumenty, takie jak fundusze poyczkowe, fundusze porczeniowe, fundusze dotacji
inwestycyjnych oraz granty badawcze stosowane byy w niewielkim zakresie. Znaczna
grupa samorzdów (ok. 33%) nie podejmowaa adnych dziaa obejmujcych instrumenty nansowe, a majcych na celu wspieranie rozwoju przedsibiorczoci na obszarze
swojej dziaalnoci. Przedstawiciele przedsibiorców podkrelali, e gównie powinny
by rozwijane fundusze dotacji inwestycyjnych, fundusze dorczeniowe oraz inne nansowe instrumenty wspierania przedsibiorczoci przez wadze samorzdowe.
Sporód niezwykle wanych inicjatyw urzdów na rzecz wspierania przedsibiorczoci, które powinny wystpowa , naley wymieni tworzenie funduszy uatwiajcych
przedsibiorcom dostp do kredytów przez udzielanie porcze i gwarancji kredytowych.
Istot proponowanej, aktywnej postawy organów wadzy lokalnej uczestniczcej w tworzeniu warunków sprzyjajcych rozwojowi przedsibiorczoci nie moe by odgórne
tworzenie i sterowanie ni, gdy byoby to sprzeczne z ide rynkowo-cenowego mechanizmu alokacji zasobów. W tym przypadku naley podj próby budowania porozumienia midzy wszystkimi zainteresowanymi stronami (key actors), co przyczyni si do
oddolnego ksztatowania postaw przedsibiorczych.
Acta Sci. Pol.
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Rys. 2.

Finansowe instrumenty wspierania przedsibiorczoci stosowane przez jednostki administracji samorzdowej Podkarpacia (% wskaza)
Fig. 2. Financial instruments for supporting entrepreneurship applied by local government units
in the region of Podkarpacie (% of indications)
ródo: Badania wasne.
Source: Author’s research.

Rola samorzdu gminy w promowaniu lokalnych przedsiwzi gospodarczych zostaa oceniona w formie bada ankietowych przeprowadzonych wród przedsibiorców
prowadzcych dziaalno gospodarcz na obszarach wiejskich Podkarpacia. Do bada
wybrano grup 120 przedsibiorców. Ocena samorzdu w tym zakresie bya zdecydowanie negatywna (rys. 3), okoo 70% respondentów oceniao, e dziaania ze strony samorzdu terytorialnego na rzecz wspierania przedsibiorczoci nie wystpoway, a jeeli
wystpoway, to byy nieskuteczne. W zwizku z powyszym w wikszoci (ok. 58%) ankietowani przedsibiorcy nie oczekiwali pomocy od organów administracji samorzdowej w zakresie wspierania i rozwoju przedsibiorczoci. Organy administracji samorzdowej, zdaniem ankietowanych przedsibiorców, w niewielkim zakresie wspópracoway
z rmami prowadzcymi dziaalno na terenie ich dziaania (ok. 1% samorzdów).
Wyniki bada ankietowych (rys. 4) wskazyway, e do gównych ogranicze w dziaaniach urzdów zorientowanych na wspieranie rozwoju przedsibiorczoci zaliczono
brak rodków nansowych na ten cel w ich budetach (45% badanych samorzdów), brak
proinnowacyjnej polityki rzdu (22%) oraz ograniczenia formalno-prawne (12%). Wród
czynników stanowicych potencjalne zasoby niezbdne do kreowania przedsibiorczoci
niewtpliwie wan rol odgrywaj postawy innowacyjne i wiedza w wymiarze indywidualnym poszczególnych przedstawicieli urzdów. Respondenci (7% badanych) nie
widz potrzeby krytycznego spojrzenia na wasne postawy i wiedz, utrudniajce niejednokrotnie przedsibiorczo , co zauwayli i podkrelali w badaniach ankietowych przedsibiorcy dziaajcy na terenie objtych analiz jednostek samorzdowych.
Pracownicy jednostek wadzy lokalnej czsto prezentowali pogld, e atutem i si kadej
jednostki jest spoeczno samorzdowa, zdolna do tworzenia nowych wartoci. Ustawowo
zagwarantowana moc decyzyjna liderów wadz samorzdowych potencjalnie sprzyja pojawieniu si postaw przedsibiorczych i mona j zaliczy do zasobów niezbdnych do kreowania aktywnoci sucej powstawaniu nowych i ekspansji ju funkcjonujcych rm.
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Rys. 3.

Ocena dziaalnoci samorzdu terytorialnego w zakresie wspierania przedsibiorczoci
(wg przedsibiorców)
Fig. 3. Evaluation of the activity of local government in the scope of supporting entrepreneurship (according to entrepreneurs)
ródo: Badania wasne.
Source: Author’s research.
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Bariery ograniczajce wspieranie rozwoju przedsibiorczoci w województwie podkarpackim (w opinii urzdów gmin)
Fig. 4. Barriers limiting the support of entrepreneurship development in Podkarpackie province
(in the opinion of commune of ces)
ródo: Badania wasne.
Source: Author’s research.
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W strukturze urzdów administracji samorzdowej powinny dziaa wydzielone stanowiska pracy koordynujce dziaania na rzecz rozwoju przedsibiorczoci czy centra
rozwoju innowacyjnoci, tworzce wraz z innymi instytucjami otoczenia biznesu oraz
jednostkami naukowo-badawczymi i uczelniami sieci wspópracy. Ich celem powinno
by , oprócz koordynowania dziaa, udzielanie w tym zakresie porad administracyjnych,
prawnych, nansowych, podatkowych, marketingowych.
Wyniki bada potwierdziy, e zdecydowana wikszo urzdów (68,1%) w swojej
strukturze organizacyjnej nie posiada komórki ewentualnie stanowiska pracy do spraw
wspierania i merytorycznej pomocy dla przedsibiorstw. Problematyka dotyczca przedsibiorczoci okrelona bya w strukturze organizacyjnej jednostki samorzdowej najczciej jako jedno z dodatkowych innych zada. Tylko w przypadku 18% ankietowanych urzdów samorzdowych zwikszono zatrudnienie o jednoosobowe stanowisko
ds. przedsibiorczoci, w 6,3% urzdów pracownicy podwyszyli swoje kwali kacje,
a w 10% urzdów wdroono system zarzdzania jakoci w administracji. Badania potwierdziy, e rmy dziaajce na terenach wiejskich nie mog liczy na wsparcie, gdy
brak jest otwartoci urzdników na te zmiany, a wielu prezentuje postawy zachowawcze
i obawy przed nowymi sytuacjami.
Sabe przygotowanie administracji samorzdowej województwa podkarpackiego do
wdraania polityki rozwoju lokalnego i regionalnego w obszarze przedsibiorczoci potwierdziy take ekspertyzy wykonane w zwizku z opracowywaniem istotnych dokumentów, tj. strategii rozwoju województwa podkarpackiego i regionalnej strategii innowacyjnoci.
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FORMS OF LOCAL AUTHORITIES’ ACTIVITY IN THE AREA OF
SUPPORTING DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP ON RURAL
AREAS OF PODKARPACIE REGION
Abstract. Ef cient assistance on the part of local governments in stimulating entrepreneurship may contribute to the economic development of the region, and expenditures from
governments’ budgets for supporting business initiatives will be returned in the form of
local taxes paid by well functioning local business entities. Actions taken to support their
competitiveness are particularly important in the aspect of opening local markets for companies from Europe in the process of integration. The subject of discussion presented in
this article is the forms of support provided by local authorities for development of entrepreneurship of the rural area from the region of Podkarpacie, being one of the weakest
areas on the economic map of Poland. Survey results con rmed that to a small extent local
governments’ actions could be visible in the area of supporting development and stimulating entrepreneurship on the rural areas from the region of Podkarpacie. Vast majority
of entrepreneurs said that local governments did not play any role in promoting business
undertakings in the region of Podkarpacie.
Key words: local government authorities, entrepreneurship, local government administration, European Union nancial instruments
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