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MECHANIZM FINANSOWANIA INNOWACJI 
SPOŁECZNYCH JAKO ELEMENT ROZWOJU  

BUDŻETÓW LOKALNYCH W REPUBLICE BIAŁORUŚ 
 
Streszczenie: W artykule opisano praktyki finansowania działań w ramach polityki spo-
łecznej, a także scharakteryzowano sformułowane oferty w zakresie wdrażania innowacji 
społecznych i instrumentów finansowych, zapewniających ich finansowanie. Nowe me-
chanizmy finansowania innowacji społecznych w regionach są podstawowym narzędziem 
ich pobudzenia oraz wymagają opracowania zestawu instrumentów, zwiększających efek-
tywność instytucji publicznych i ich usług, mających na celu zaspokojenie potrzeb spo-
łeczności lokalnych. W ramach badania zostały opracowane metody ujednolicenia zasad 
wdrażania innowacji społecznych w warunkach współpracy lokalnych organów władzy 
Republiki Białoruś i przedsiębiorstw prywatnych, wśród których znajdują się autorskie 
podejścia do oceny efektywności realizacji projektów społecznych na poziomie regional-
nym, a także propozycje kształtowania budżetów lokalnych na podstawie budżetowania 
partycypacyjnego. 
 

Słowa kluczowe: innowacja społeczna, instrument finansowy, budżetowanie partycypa-
cyjne. 
 
JEL Classification: O35. 
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Wprowadzenie 
 

Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Republiki Bia-
łoruś nie jest możliwe bez wspierania rozwoju infrastruktury społecznej i wdra-
żania innowacji społecznych. Głównym narzędziem stymulowania innowacji 
społecznych w regionach są nowe mechanizmy ich finansowania. Wymaga to 
opracowania zestawu środków, które zwiększą efektywność organizacji społecz-
nych i ich usług skierowanych na zaspokojenie społecznych potrzeb ludności. 
Dlatego jako cel badań zostało wybrane przeprowadzenie analizy praktyk finan-
sowania działań w ramach polityki społecznej oraz opracowanie propozycji 
wdrożenia innowacji społecznych i instrumentów finansowych zapewniających 
ich finansowanie w Republice Białoruś. W ramach badań opracowano techniki 
ujednolicenia zasad wdrażania innowacji społecznych w trakcie działań władz 
lokalnych i prywatnych przedsiębiorstw, podano autorskie podejścia do oceny 
efektywności projektów społecznych na poziomie regionalnym, a także przygo-
towano propozycje dotyczące tworzenia budżetów lokalnych na podstawie par-
tycypacyjnego budżetowania. 
 
 
1. Innowacje społeczne jako narzędzia rozwoju lokalnego  
 

Innowacje społeczne są nowymi sposobami lepszego zaspokojenia potrzeb 
społecznych, bardziej efektywnego rozwiązywania problemów społecznych  
i odpowiedzi na społeczne wyzwania poprzez tworzenie nowych modeli współ-
pracy społecznej. Innowacje społeczne przyczyniają się do zmniejszenia nie-
równości społecznych, zachęcają do tworzenia nowych instytucji społecznych, 
zapewniają ich dalszy rozwój, a także prowadzą do zmiany kulturotwórczych 
procesów i mentalności społeczeństwa. Dla realizacji innowacji społecznych 
opracowano nowe metody zarządzania publicznego i pozarządowego, umożli-
wiające stosowanie biznesowych zasad działalności w sektorze publicznym  
i wspierające współpracę prywatnego, państwowego i pozarządowego poprzez 
powiększenie przejrzystości oraz otwartości ich działalności. 

Przegląd literatury przedmiotu [Bornstein, Davis, 2010; Goldsmith, Geor-
ges, Burke, 2010; Gilman, 2016] wykazał, że w wielu krajach świata poświęca 
się dużo uwagi wdrożeniu innowacji społecznych w celu rozwoju małych miej-
scowości i całych regionów. Innowacyjne projekty polegają na wyprzedzającej 
potrzeby mieszkańców podaży usług, generującej na nich świadomy popyt. In-
nowacje w sferze społecznej bardziej koncentrują się na takich sferach, jak: za-
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trudnienie, dochody, jakość życia ludności; zdrowie, macierzyństwo i dzieciń-
stwo, życie i oszczędności ludzi; edukacja; kultura i rozrywka; ochrona socjalna; 
zapewnienie praw obywateli do mieszkania; bezpieczeństwo publiczne; ochrona 
środowiska; praca z uchodźcami i osobami przymusowo przesiedlonymi; opieka 
publiczna nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi i ubo-
gimi.  

Głównym rezultatem kreatywnego etapu procesu innowacji powinny być 
innowacyjne pomysły. Każdy jednak pomysł, jakkolwiek wspaniały by nie był, 
wymaga wysiłku w celu jego realizacji. Wdrożenie innowacyjnego pomysłu nie 
jest możliwe bez jego finansowania. 

Ważne jest więc, aby opracować mechanizm finansowania innowacji  
z udziałem różnych partnerów oraz połączyć prywatne i państwowe finanse.  
W Republice Białoruś ta potrzeba wynika również z faktu zmniejszenia udziału 
w strukturze skonsolidowanego budżetu państwa środków przeznaczanych na 
realizację zadań polityki społecznej. W 2017 r. wielkość środków przeznaczo-
nych na finansowanie wydatków „Ochrona zdrowia”, „Kultura fizyczna, sport, 
kultura i media”, „Edukacja”, „Polityka społeczna” wyniosła 12 605,0 mln BYR 
(6 303 mln USD), w tym na edukację – 4 914,8 mln BYR (2450 mln USD), 
opiekę zdrowotną – 4 305,1 mln BYR (2152 mln USD). Skonsolidowany budżet 
tworzą budżety: republikański i lokalne. Na wydatki społeczne („Ochrona zdro-
wia”, „Kultura fizyczna, sport, kultura i media”, „Edukacja”, „Polityka społecz-
na”) z republikańskiego budżetu zostało skierowane 3 592,3 mln BYR (1796 
mln USD), co stanowiło 21,1% wszystkich wydatków. Analogiczne wydatki 
budżetów lokalnych za 2017 r. zostały sfinansowane w kwocie 16 213,0 mln 
BYR (8106 mln USD). Jest to o 8,3% więcej niż w 2016 r. W strukturze wydat-
ków budżetów lokalnych wydatki na edukację wyniosły 25,6%, na działalność 
ogólnopaństwową – 23,7%, na opiekę zdrowotną – 21,4%, na gospodarkę naro-
dową – 10,4%, na usługi mieszkaniowo-komunalne i budownictwo mieszkanio-
we – 9,7%, na politykę społeczną– 5,0%, na kulturę fizyczną, sport, kulturę  
i media – 3,6%, inne koszty – 0,6% [www1]. 

Republika Białoruś realizuje obecnie „Narodową strategię zrównoważone-
go rozwoju społeczno-gospodarczego Republiki Białoruś na okres do 2030 ro-
ku”, która została zatwierdzona na posiedzeniu Prezydium Rady Ministrów  
Republiki Białoruś 2 maja 2017 r. W punkcie 7.1 tego dokumentu został sformu-
łowany strategiczny cel polityki regionalnej. Jest nim rozwój kompleksowy każ-
dego regionu skierowany ku zmniejszeniu istniejących różnic regionalnych,  
z uwzględnieniem efektywnego wykorzystania potencjału jego zasobów i prze-
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wag konkurencyjnych, w trosce o zapewnienie wysokich standardów życia lud-
ności, ochrony przyrody oraz pozytywnego wkładu regionów w konkurencyj-
ność i bezpieczeństwo kraju. 

Jako kryterium osiągnięcia tego celu w strategii określono parametry 
zmniejszenia regionalnego podziału według wskaźnika GRP na mieszkańca  
(z 2,0 razy w 2015 r. do 1,4 razy w 2030 r.) i nominalnego wynagrodzenia brutto 
(z 1,5 razy w 2015 r. do 1,2 razy w 2030 r.), a także pełne zapewnienie socjal-
nych standardów poziomu życia we wszystkich regionach Białorusi. 

Przydzielone środki budżetowe są jednak niewystarczające, aby zapewnić 
skuteczne funkcjonowanie już stworzonej infrastruktury społecznej. Przykłado-
wo, w kontekście wprowadzenia gospodarki cyfrowej, kiedy ludność ciągle musi 
opanowywać nowe technologie komputerowe, znacząco wzrasta ważność wy-
datków na edukację. Pojawiają się nowe ryzyka związane z rozwojem technolo-
gii w sektorze przemysłowym oraz zwiększają się wymagania dotyczące ochro-
ny środowiska. Jak w wielu krajach, także na Białorusi coraz więcej uwagi 
poświęca się potrzebie modernizacji w takich dziedzinach, jak ekologia, zdro-
wie, edukacja, rozwój demokracji. Wszystko to mówi o potrzebie innowacji 
społecznych i znalezieniu nowych źródeł ich finansowania. 

Promowanie innowacji społecznych jest kluczowym zadaniem także i dla 
Komisji Europejskiej, która definiuje je jako narzędzia do opracowywania no-
wych pomysłów, usług i modeli w celu lepszego rozwiązywania problemów 
społecznych. W strategii „Europa 2020” stwierdza się, że innowacje społeczne 
są jednym z kierunków badań służących osiągnięciu celów zrównoważonego 
rozwoju [www2]. Komisja Europejska ustaliła, że ważnym kierunkiem jest 
opracowanie mechanizmu finansowania inwestycji społecznych oraz rozwój 
polityk społecznych uwzględniających specyfikę poszczególnych krajów.  
W trzech przewodnich inicjatywach strategii „Europa 2020”, a mianowicie  
w „Unii innowacji”, „Europejskim programie walki z ubóstwem”, „Europejskiej 
agendzie cyfrowej” oraz w innowacyjnym partnerstwie „Aktywne i zdrowe sta-
rzenie się” kluczowe znaczenie mają innowacje społeczne. Innowacje społeczne 
są również uwzględnione w programie ramowym „Horyzont 2020” oraz w po-
wstającej obecnie koncepcji polityki spójności. 

Główne cele inicjatywy „Unia innowacji” w ramach strategii „Europa 
2020” określono w następujący sposób: „stymulowanie innowacji społecznych 
jako źródła wzrostu zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy; promocja i wymiana 
informacji na temat innowacji społecznych w Europie; wspieranie projektów 
innowacji społecznych poprzez Konkurs Innowacji Społecznych. Komisja UE 



Marina Karpitskaya, Uladzimir Liaushuk, Iosif Darniak 

 
118 

będzie stymulować wprowadzanie innowacji społecznych, zapewniając środki  
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Państwa członkowskie zachęcają 
się do nasilenia wysiłków na rzecz promowania innowacji społecznych za po-
średnictwem tego funduszu” [Empowering People…, 2014, s. 78]. 

Informacje na temat dostępności finansowego wsparcia innowacji społecz-
nych są stale przedstawiane przez Komisję Europejską, która przygotowuje ra-
porty. W raporcie „Finansowanie wpływu społecznego. Finansowanie innowacji 
społecznych w Europie, wyznaczanie kierunków rozwoju” m.in. zaleca się, aby 
użyć „skoordynowane i paneuropejskie podejście do UE do stworzenia siedmiu 
funduszy, które będą stymulować innowacje społeczne w różnych formach na 
różnych etapach”, poczynając od finansowania badań podstawowych i opraco-
wania koncepcji oraz wstępnego finansowania obiecujących pomysłów, konty-
nuując finansowanie projektów pilotażowych i ich ocenę oraz finansowanie 
wdrażania udanych modeli, a kończąc na finansowaniu wzrostu [Financing 
Social Impact…, 2013, s. 52]. 

Komisja Europejska dąży do poprawy warunków dla innowacji społecz-
nych i przedsiębiorstw społecznych w Europie, na przykład za pośrednictwem 
jednolitego rynku UE w ramach „Inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości spo-
łecznej” (SBI) i jej 11 kluczowych działań. SBI została zainicjowana przez Ko-
misję Europejską w 2011 r. w celu stworzenia sprzyjającego otoczenia dla roz-
woju biznesu społecznego w Europie [www3]. 

W celu ułatwienia wdrożenia innowacji społecznych w Republice Białoruś 
zidentyfikowaliśmy etapy procesu wdrożeniowego:  
1)  kształtowanie idei, tj. świadomej decyzji zajęcia się wdrażaniem projektów 

mających na celu rozwój społeczny oraz obiecujących sukces i korzyści eko-
nomiczne, 

2)  odkrycie, tj. ustalenie istnienia nieznanych wcześniej zjawisk, zależności, 
połączeń, 

3)  badania, tj. teoretyczne uzasadnienie i eksperymentalna weryfikacja odkryć, 
identyfikacja przyczyn i skutków, zależności funkcjonalnych, wzmocnienie 
lub osłabienie efektu realizacji projektów społecznych, 

4)  opracowanie, tj. przekształcenie wyników badań i obserwacji w prototyp, aby 
teoretycznie zidentyfikowane relacje wykorzystać do osiągnięcia głównego 
celu – zapewnienia standardów socjalnych i wzrostu jakości życia ludności, 

5)  wdrożenie, tj. wprowadzenie nowego produktu społecznego (projektu) na 
rynek lub zastosowanie nowej technologii w procesie produkcyjnym wraz  
z inwestycjami (finansowaniem) towarzyszącymi tej fazie, 

6)  seryjne wdrożenie. 
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W ten sposób innowacyjny proces powinien obejmować wszystkie etapy – 
od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji nowego produktu społecznego.  

Aby rozwijać i wdrażać innowacje społeczne w ramach rozwoju regional-
nego, należy rozwiązać następujące zadania: zidentyfikować potrzeby społeczne, 
które nie są wystarczająco zaspokojone w regionie; opracować nowe rozwiąza-
nia dla zaspokojenia tych potrzeb społecznych; ocenić skuteczność nowych roz-
wiązań; znaleźć odpowiednie źródła finansowania oraz obliczyć gospodarczy  
i społeczny efekt proponowanych innowacji społecznych. 

Ważne jest, aby zaangażować w realizację przedsiębiorczości społecznej 
podmioty biznesu, a także rozwijać tworzenie nowych społecznie zorientowa-
nych organizacji. Instytucjonalne wsparcie, które powinno być realizowane na 
szczeblu rządowym z udziałem polityków i działaczy społecznych, przedstawi-
cieli fundacji i stowarzyszeń, organizacji partnerskich, mieszkańców, pozwoli 
decydować o wyborze priorytetowych inicjatyw społecznych i połączyć środki 
wydzielane zarówno przez państwo, jak i przez sektor prywatny oraz korporacje, 
a także składki członkowskie przedstawicieli stowarzyszeń społecznych. 
 
 
2. Finansowanie innowacji społecznych 
 

Istnieją następujące formy finansowania działań innowacyjnych mających 
na celu realizację projektów społecznych: finansowanie państwowe (publiczne); 
finansowanie kosztem zysków podmiotów gospodarczych; emisje akcji; pożycz-
ki; finansowanie venture; leasing; forfeiting; emisje obligacji, finansowanie mie-
szane i finansowanie partycypacyjne. Źródła finansowania projektów wdrażania 
innowacji społecznych przedstawiono na rys. 1. 

Naszym zdaniem przy opracowaniu nowego systemu finansowania całkiem 
naturalne jest wykorzystanie światowego doświadczenia w korzystaniu z budże-
towania partycypacyjnego. Terminem „budżetowanie partycypacyjne” określa 
się zbiór różnorodnych praktyk opartych na inicjatywie obywatelskiej, mających 
na celu rozwiązywanie problemów o znaczeniu lokalnym przy bezpośrednim 
udziale obywateli w określaniu i wyborze obiektów do wydawania środków 
budżetowych, a także późniejszym monitorowaniu realizacji wybranych projek-
tów [Shulga, 2017, s. 93]. Z literatury przedmiotu [Bornstein, Davis, 2010; 
Goldsmith, Georges, Burke, 2010; Gilman, 2016] wiadomo, że wykorzystanie 
partycypacyjnego budżetowania znacznie podniosło poziom dobrobytu miesz-
kańców w różnych krajach oraz rozwiązało wiele ważnych społecznie zadań na 
szczeblu regionalnym i gminnym. Jednocześnie stworzono istotne warunki in-
stytucjonalne dla rozwoju lokalnych społeczności i aktywizacji obywatelskiego 
uczestnictwa w samorządzie lokalnym. 
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Rys. 1. Źródła finansowania innowacji społecznych 
 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Budżetowanie partycypacyjne łączy systemową pomoc finansową oraz or-
ganizacyjną dla wspólnych inicjatyw mieszkańców i władz lokalnych mających 
na celu rozwiązanie priorytetowych problemów społecznych na poziomie lokal-
nym. Stosuje się w nim partycypacyjne projektowanie, tzn. odbywające się po-
przez bezpośrednie włączenie mieszkańców w dyskusję i projektowanie środo-
wiska miejskiego. Osiągane są w tym ważne cele strategiczne: zwiększa się 
efektywność wykorzystania środków budżetowych; generowane są nowe pomy-
sły; tworzy się platformę dialogu między obywatelami a władzami; zwiększa się 
znajomość budżetu wśród społeczności lokalnej. Głównymi kryteriami realizacji 
partycypacyjnego budżetowania są aktywny udział ludności w określaniu pro-
blemu, a także poziom wsparcia (współfinansowania) projektów ze źródeł lokal-
nych (budżet gminy, środki mieszkańców i inne źródła). Bezpośrednie uczestnic-
two społeczności lokalnej w identyfikowaniu problemów priorytetowych jest 
kluczowym elementem programu, który ostatecznie zapewnia zmianę postaw 
ludzi wobec ich własnej roli w rozwoju terytorium, zwiększając zaufanie do 
istniejących mechanizmów samorządu terytorialnego. Jeszcze większa liczba 
mieszkańców bierze udział w tzw. wstępnych dyskusjach nad projektami. 
Członkowie grup inicjatywnych we współpracy z administracją lokalną biorą 
bezpośredni udział w przygotowywaniu wniosków projektowych, monitorują 
realizację projektów oraz zapewniają ochronę i sprawne funkcjonowanie zbu-
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dowanych obiektów. Ważne jest, że w trakcie tych prac członkowie grup inicja-
tywnych, a także pracownicy administracji, uczestniczący w projekcie, otrzymu-
ją doświadczenie oraz umiejętności w zakresie opracowywania i realizacji pro-
jektów. 

W większości regionów projekty są realizowane na podstawie dofinanso-
wania z trzech źródeł: dotacji z budżetu regionalnego, wkładu z budżetu lokal-
nego, a także dobrowolnych składek ze strony mieszkańców, organizacji poza-
rządowych i biznesu. Algorytm finansowania innowacji społecznych jest 
następujący. Na pierwszym etapie odbywa się proces kształtowania optymalnej 
struktury finansowania, biorąc pod uwagę źródła ryzyka i niepewności w reali-
zacji projektów społecznych, jak również skalę oraz specyfikę danego projektu. 
Należy uzasadnić potrzebę wsparcia finansowego, a także ilość środków finan-
sowych. Na drugim etapie odbywa się proces mobilizacji i inwestowania zgro-
madzonych środków oraz docelowego zarządzania nimi. Na trzecim i czwartym 
etapie następuje kontrola nad wykorzystaniem i zwrotem zaliczek. Na etapie 
monitorowania i kontroli konieczne jest otrzymywanie raportów z realizacji 
projektów lub działań z obowiązkowymi obliczeniami kluczowych wskaźników 
wydajności. 

Współfinansowanie ze strony lokalnej społeczności (środki mieszkańców, 
budżety lokalne, środki lokalnego biznesu) jest warunkiem niezbędnym dla 
uczestnictwa w projekcie. Rzeczywisty poziom przyciągniętego współfinanso-
wania pokazuje, na ile prawidłowo i adekwatnie zostały dobrane problemy roz-
wiązywane w ramach inicjatywy społecznej. Z innej strony, wnosząc osobisty 
wkład, każdy mieszkaniec zaczyna czuć się „właścicielem” projektu. Po pierw-
sze, zwiększa się zainteresowanie oraz wymagający stosunek mieszkańców przy 
wyborze najbardziej priorytetowych projektów i ocenie wyników prac. Po dru-
gie, na etapie prac budowlanych przedstawiciele mieszkańców, biorący udział  
w monitorowaniu w ramach grup inicjatywnych, bardziej krytycznie odnoszą się 
do przestrzegania przez wykonawców jakości i terminów realizacji prac.  
I wreszcie, osobiste uczestnictwo mieszkańców zapewnia dłuższy stan nienaru-
szony obiektu po zakończeniu prac i jego bardziej efektywną eksploatację. Sta-
jąc się „właścicielami”, mieszkańcy zaczynają inaczej odnosić się do własnej 
roli w rozwoju swojej miejscowości [Shulga, 2017, s. 18].  

Proponujemy grupowanie badanego efektu przy realizacji inicjatyw spo-
łecznych na podstawie partycypacyjnego budżetowania w następujący sposób: 
− pierwszy blok: zmiana poziomu satysfakcji mieszkańców (jakości życia, 

jakości usług społecznych itp.), 
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− drugi blok: zmiana stosunku mieszkańców do władzy (np. wzrost zaufania 
społeczeństwa do władzy i jej działań, gotowość władzy do angażowania 
mieszkańców w podejmowanie decyzji), 

− trzeci blok: zmiana w rozumieniu przez mieszkańców swojej roli (np. 
aktywizacja udziału w samorządzie lokalnym, zmniejszenie postaw zależnych), 

− czwarty blok: zbliżenie poglądów mieszkańców i przedstawicieli władzy. 
Na pierwszym etapie odbywa się zbieranie wniosków od inicjatorów, ich prze-

twarzanie, analiza i głosowanie na posiedzeniach komisji budżetowych. Inicjatorzy 
mogą złożyć swoje wnioski na podstawie typowych wzorców i według prostych 
algorytmów. Następnie rozważa się połączenie projektu społecznego z programami  
i projektami miejskimi. Odbywa się głosowanie wśród mieszkańców dzielnicy na 
poszczególne projekty, szczególnie biorąc pod uwagę opinię mieszkańców na kon-
kretnej lokalizacji (w pobliskich domach). Informacje są aktywnie promowane  
w serwisach społecznościowych, prowadzona jest praca z poszczególnymi społecz-
nościami, młodzieżą, studentami uczelni profilowych (finansiści, architekci, projek-
tanci). Prowadzona jest stała analiza wiadomości z sieci społecznościowych oraz 
danych dotyczących lokalizacji i zainteresowań użytkowników w celu identyfikacji 
potrzeb mieszkańców, możliwych „punktów wzrostu”. Decyzja o tym, który właśnie 
problem jest priorytetem dla tej miejscowości, podejmowana jest na walnym zgro-
madzeniu mieszkańców. W wyniku spotkania grupa inicjatywna, składająca się  
z 5-6 przedstawicieli mieszkańców, wspólnie z pracownikami administracji lokalnej 
przygotowuje wniosek o dofinansowanie (w tym niezbędną dokumentację tech-
niczną) i przekazuje go do regionalnej komisji konkursowej. Komisja rozpatruje 
wnioski na podstawie formalnych kryteriów wyboru, zawczasu przekazanych 
uczestnikom projektu społecznego. 

Ważnym elementem mechanizmu partycypacyjnego budżetowania jest infor-
mowanie i szkolenie. Po tym jak zostaną uzgodnione parametry projektu i przyjęte 
odpowiednie akty prawne, podstawowe informacje o projekcie przekazuje się do jej 
bezpośrednich uczestników: przedstawicieli władz lokalnych i mieszkańców. Na 
spotkaniach i warsztatach opowiada się o głównej idei, zasadach, mechanizmie  
i harmonogramie realizacji projektu społecznego w regionie, a także o roli i bezpo-
średnich zadaniach każdego z uczestników na wszystkich etapach przygotowania  
i realizacji projektu. Po warsztatach o charakterze informującym odbywa się seria 
praktycznych szkoleń dla kierowników i specjalistów administracji lokalnej, bezpo-
średnio zaangażowanych w realizację projektu. Uczestnicy szkolenia muszą opano-
wać wiedzę z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowej, pozyskania dofi-
nansowania, monitorowania mikroprojektów, procesu budżetowego, zamówień, 
urbanistyki, miejskich przepisów ochrony zabytków itp. 
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Na etapie realizacji projektów odbywa się zakup robót i usług wykonaw-
ców (tzn. bezpośrednio napraw i budowy obiektów), a także monitorowania 
przebiegu realizacji projektów i odbioru robót. Monitorowanie prac odbywa się 
zarówno przez ekspertów lokalnych, jak i bezpośrednio przez mieszkańców 
danej miejscowości. Eksperci śledzą terminowość i jakość prac poprzez rozmo-
wy telefoniczne i selektywne wizyty w „problematycznych” miejscowościach. 
Na podstawie wyników monitoringu przygotowują raporty dla dalszego prze-
twarzania i analizy.  

Doświadczenie w realizacji projektów społecznych pokazuje, że mieszkań-
cy, którzy zainwestowali środki własne w realizację projektów, będą zwracać 
znaczną uwagę na kontrolę jakości i wyników. Ponadto, już po zakończeniu 
projektu mieszkańcy biorą czynny udział w organizacji efektywnej eksploatacji  
i zapewnieniu bezpieczeństwa odtwarzanego obiektu. Na ostatnim etapie rocz-
nego cyklu realizacji projektu w regionie opracowywane są zalecenia dotyczące 
rozwoju projektu w kolejnych latach.  

Realizacja praktyk partycypacyjnego budżetowania pozwala na osiągnięcie 
pozytywnych systemowych, społecznych i ekonomicznych efektów.  
 
 
Podsumowanie 
 

Analiza możliwości realizacji innowacji społecznych w Unii Europejskiej 
pozwoliła zidentyfikować priorytetowe kierunki rozwoju inicjatyw społecznych 
w Republice Białoruś. Stwierdzono, że innowacje społeczne mogą pojawiać się 
jako produkt, proces lub technologia, ale mogą być interpretowane jako zasada, 
idea, ruch społeczny, interwencja lub jakaś ich kombinacja. Innowacje społeczne 
nie odnoszą się do żadnego konkretnego sektora gospodarki i są uważane za 
innowacje, jeśli dają społeczny efekt dla zrównoważonego rozwoju regionu oraz 
poprawy jakości życia. Zgodnie ze strukturą sfery społecznej w ogóle, której 
elementami są edukacja, zarządzanie, zatrudnienie, świadczenia emerytalne, 
kultura, sport, zdrowie ludzi itp., można wyróżnić innowacje społeczne o cha-
rakterze pedagogicznym, edukacyjnym, prawnym, organizacyjnym itp. Dla 
wdrażania projektów społecznych proponuje się korzystać z nowej formy finan-
sowania, która pod nazwą partycypacyjnego budżetowania dobrze sprawdza się 
w Unii Europejskiej. Budżetowanie partycypacyjne jest zbiorem różnorodnych, 
opierających się na obywatelskiej inicjatywie, praktyk w rozwiązywaniu pro-
blemów lokalnych przy bezpośrednim udziale obywateli w określaniu i wyborze 
obiektów wydatkowania środków budżetowych, a także w kontroli realizacji 
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wybranych projektów. Jego stosowanie pozwala rozwiązać wiele społecznie 
ważnych zadań na szczeblu regionalnym i lokalnym poprzez zaangażowanie 
mieszkańców w wybór priorytetów oraz rozwiązanie problemów rozwoju lokal-
nego. Dopiero po przejściu przez wszystkie etapy projektu mieszkańcy rozumie-
ją i doceniają wagę zadań rozwiązywanych w ramach samorządu lokalnego,  
a także znaczenie priorytetyzacji inwestycji finansowych w warunkach ograni-
czonych zasobów. W ramach przeprowadzonych badań uzasadniono pozytywny 
wpływ partycypacyjnego budżetowania na rozwój miejscowości poprzez wdra-
żanie innowacji w praktyki tworzenia i dystrybucji środków finansowych budże-
tów lokalnych. Proponuje się organizować ciągłe monitorowanie wdrażania 
modeli innowacyjnych projektów i programów społecznych w celu ich rozpo-
wszechnienia w regionach kraju; rozważyć najlepsze regionalne praktyki anga-
żowania obywateli w inicjatywy budżetowe w celu przygotowania wniosków 
dotyczących projektu średnioterminowego programu rozwoju partycypacyjnego 
budżetowania.  

Wykorzystanie w Republice Białoruś światowego doświadczenia budżeto-
wania partycypacyjnego może dodatkowo zaoszczędzić 10%-15% środków bu-
dżetowych poprzez zwiększenie przejrzystości i kontrolowanie procesu budże-
towego. Kosztem zwiększenia przejrzystości budżetu rośnie motywacja ludności 
do płacenia podatków. Ponadto, wzrasta ilość i jakość świadczonych usług. 
Głównym czynnikiem skuteczności jest uwzględnienie opinii mieszkańców pod-
czas tworzenia lokalnego budżetu. Możliwe jest również zwiększenie dochodów 
podatkowych, wzrost potencjału podatkowego terytorium itp. Finansowanie 
innowacji społecznych ma ogromny wpływ społeczny, który przyczyni się do 
powstawania tolerancyjnego oraz oszczędnego narodu i państwa. 
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THE MECHANISM OF FINANCING SOCIAL INNOVATIONS  
AS AN ELEMENT OF LOCAL BUDGET DEVELOPMENT  

IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 
Summary: The article describes the practices of financing activities under social policy, 
and also contains suggestions concerning the implementation of social innovations and 
financial instruments that ensure their financing. New mechanisms of financing social 
innovation in the regions are an essential tool for their stimulation, and they require the 
development of a set of tools that increase the efficiency of public institutions and their 
services, aimed at meeting the needs of local communities. As part of the study, methods 
for standardizing the implementation of social innovations in the conditions of coopera-
tion between local authorities of the Republic of Belarus and private enterprises have 
been developed. The article offers original approaches to assess the effectiveness of 
social projects on the local level, as well as proposals for shaping local budgets based on 
participatory budgeting. 
 
Keywords: social innovation, financial instrument, participatory budgeting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




