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Celem pracy jest przedstawienie przedsiębiorczych postaw mieszkańców podkarpackiej gminy 
Rymanów, będących podstawą rozwoju oddolnego, bazującego głównie na zasobach naturalnych. 
Koncepcje rozwoju „od dołu” podkreślają, że aby obszar mógł się rozwijać konieczne jest właściwe 
wykorzystanie cech regionu i całokształtu jego zasobów. Dzięki urozmaiconej rzeźbie terenu, 
mikroklimatowi, dużemu zalesieniu, występowaniu wód mineralnych oraz zróżnicowanych form 
objętych ochroną obszar ten jest jednym z najbardziej atrakcyjnych w województwie podkarpackim. 
Inwestycje bazujące na walorach naturalnych ziemi rymanowskiej doprowadziły m.in. do: budowy 
wyciągów i stoków narciarskich, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, założenia stadniny koni, 
powołania uzdrowiska, powstania tartaków i zakładów przetwórstwa drzewnego, rozwoju 
pszczelarstwa, stworzenia zróżnicowanej bazy noclegowej.  

Na terenie gminy Rymanów można zaobserwować wiele ciekawych, kreatywnych i innowacyjnych 
działań jej mieszkańców opierających się na zasobach naturalnych. Potwierdza to tezę o istnieniu 
przedsiębiorczości i działań oddolnych na jej terenie. Kreatywność ludzi, uparte dążenie do 
zrealizowania własnych planów, niejednokrotnie ocenianych jako bardzo nierealne, udowodniło 
„włodarzom”, iż region ten zasługuje na nowe inwestycje, może się rozwijać, ma ku temu wspaniałe 
zaplecze, zarówno środowiskowe, jak i społeczne. Działania oddolne pokazały, że zasoby naturalne 
mogą być źródłem inspiracji, bazą, na której można budować wspaniałe projekty. Pomysłowość 
społeczności lokalnej wykracza poza schematy, innowacje pokazują bardzo szerokie horyzonty 
myślowe, nie ograniczane zasięgiem gminy, województwa czy nawet państwa. Problemem jest tylko 
brak funduszy, który niekiedy sprowadza na ziemię marzycieli-inwestorów oraz nieprzychylne 
nastawienie urzędników, które może doprowadzić do zaniechania działalności gospodarczej lub braku 
perspektyw rozwoju dla już istniejących przedsięwzięć. 


