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I. Ewaluacja własna funkcjonowania LGR w 2013r. 
 

1. Ilość członków LGR uczestnicząca w Walnych Zebraniach 

Członków 

 

Na dzień 30.06.2013 r. liczba Członków SDK wynosiła 158 osób. W 2013 

roku odbyło się 6 Walnych Zebrań Członków. Frekwencja na posiedzeniach 

wynosiła około 20% – 35%.  

 

Liczba osób uczestnicząca w Walnym Zebraniu Członków 

Termin Miejsce Liczba  

uczestników 

02.01.2013 Stowarzyszenie Dolina Karpia  

(Zator, ul. Rynek 5) 

35 

30.01.2013 Stowarzyszenie Dolina Karpia  

(Zator, ul. Rynek 5) 

53 

14.02.2013 Stowarzyszenie Dolina Karpia  

(Zator, ul. Rynek 5) 

41 

15.04.2013 Stowarzyszenie Dolina Karpia  

(Zator, ul. Rynek 5) 

29 

06.05.2013 Stowarzyszenie Dolina Karpia  

(Zator, ul. Rynek 5) 

31 

17.12.2013 Stowarzyszenie Dolina Karpia  

(Zator, ul. Rynek 5) 

46 

 

W 2013 roku odbyło się 10 posiedzeń Komitetu (Komitet składał się z 20 

osób). Posiedzenie 23 października nie odbyło się z powodu braku kworum. 

W pozostałych przypadkach frekwencja zawsze wynosiła ponad 50%. 

 

Liczba osób uczestnicząca w posiedzeniach Komitetu 

L.p. Termin Miejsce Liczba 

uczestników (członków 

Komitetu) 

W tym  

z sektora 

rybactwa 

1. 02.01.2013 SDK 

(Zator, ul. 

Rynek 5) 

14 6 

2. 11.03.2013 SDK 

(Zator, ul. 

Rynek 5) 

16 7 

2. 12.03.2013 SDK 

(Zator, ul. 

Rynek 5) 

15 6 



Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia 

3. 26.03.2013 SDK 

(Zator, ul. 

Rynek 5) 

13 7 

4. 08.04.2013 SDK 

(Zator, ul. 

Rynek 5) 

11 4 

5. 19.06.2013 SDK 

(Zator, ul. 

Rynek 5) 

13 6 

5. 20.06.2013 SDK 

(Zator, ul. 

Rynek 5) 

13 5 

5. 24.06.2013 SDK 

(Zator, ul. 

Rynek 5) 

13 6 

6. 08.07.2013 SDK 

(Zator, ul. 

Rynek 5) 

15 8 

7. 09.07.2013 SDK 

(Zator, ul. 

Rynek 5) 

14 6 

8. 23.10.2013 SDK 

(Zator, ul. 

Rynek 5) 

8 1 

9. 05.11.2013 SDK 

(Zator, ul. 

Rynek 5) 

13 4 

9. 06.11.2013 SDK 

(Zator, ul. 

Rynek 5) 

12 4 

10. 19.11.2013 SDK 

(Zator, ul. 

Rynek 5) 

13 5 

 

2. Ilość osób uczestniczących w organizowanych przez LGR 

spotkaniach i szkoleniach, w tym ilość osób – przedstawicieli 

sektora rybactwa i rybołówstwa 

 

W 2013 r. odbyły się 3 cykle spotkań informacyjnych, które 

przeprowadzone zostały w gminach Doliny Karpia w celu poinformowania 

mieszkańców o działalności LGR, o procesie wdrażania LSROR oraz  

o warunkach otrzymania pomocy w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013. 
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Pierwszy cykl spotkań odbył się w styczniu 2013r. Łącznie uczestniczyło  

w nim 40 osób, w tym 3 z sektora rybactwa. Odbyły się one wg 

następującego harmonogramu: 

 

Spotkania informacyjne 

Gmina Miejsce Termin Liczba 

uczestników 

W tym  

z 

sektora 

rybactwa 

Polanka 

Wielka 

Gminne Centrum 

Kultury w Polance 

Wielkiej 

21.01.2013 5 0 

Tomice  Ośrodek Kultury Gminy 

Tomice  

22.01.2013 9 1 

Przeciszów Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Przeciszowie  

23.01.2013 5 0 

Spytkowice Gminny Ośrodek 

Kultury w Spytkowicach 

23.01.2013 8 0 

Brzeźnica Centrum Kultury  

i Promocji w Brzeźnicy 

24.01.2013 7 1 

Osiek Gminna Biblioteka 

Publiczna w Osieku  

25.01.2013 6 1 

Łącznie 40 3 

 

Kolejny cykl spotkań informacyjnych odbył się w maju 2013r. przed 

kolejnym naborem wniosków. Łącznie w spotkaniach uczestniczyły 23 osoby. 

Odbyły się one wg. następującego harmonogramu: 

 

Spotkania informacyjne 

Gmina Miejsce Termin Liczba 

uczestników 

W tym  

z sektora 

rybactwa 

Tomice  Ośrodek Kultury 

Gminy Tomice  

06.05.2013 3 0 

Osiek Gminna Biblioteka 

Publiczna w Osieku  

13.05.2013 7 0 

Przeciszów Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Przeciszowie 

14.05.2013 6 0 
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Spytkowice Gminny Ośrodek 

Kultury w 

Spytkowicach  

09.05.2013 7 0 

Łącznie 23 0 

 

W gminie Zator, Polanka Wielka oraz Brzeźnica spotkania informacyjne 

zostały przeprowadzone podczas Zebrań Wiejskich. W gminie Zator  

w spotkaniu uczestniczyło 13 osób, w gminie Polanka Wielka 30 osób,  

w gminie Brzeźnica 33 osoby. Łącznie w Zebraniach Wiejskich uczestniczyło 

76 osób. 

 

Ostatni cykl spotkań odbył się w sierpniu i wrześniu 2013r. Łącznie 

uczestniczyło w nim 30 osób. Odbyły się one wg. następującego 

harmonogramu: 

 

Spotkania informacyjne 

Gmina Miejsce Termin Liczba 

uczestników 

W tym  

z 

sektora 

rybactwa 

Tomice  Ośrodek Kultury Gminy 

Tomice  

27.08.2013 5 0 

Przeciszów Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Przeciszowie  

28.08.2013 5 0 

Osiek Gminna Biblioteka 

Publiczna w Osieku  

02.09.2013 5 0 

Brzeźnica Centrum Kultury  

i Promocji w Brzeźnicy 

03.09.2013 5 0 

Polanka 

Wielka 

Gminne Centrum 

Kultury w Polance 

Wielkiej 

04.09.2013 5 0 

Spytkowice Gminny Ośrodek 

Kultury w Spytkowicach 

04.09.2013 5 0 

Łącznie 30 0 

 

W 2013 r. w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia odbyły się również 

szkolenia z wypełniania dokumentacji konkursowej. Łącznie uczestniczyło  

w nich 17 osób. 
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Szkolenia z wypełniania dokumentacji konkursowej 

Termin Liczba uczestników W tym z sektora 

rybactwa 

29.01.2013 12 0 

03.09.2013 5 0 

Łącznie 17 0 

 

W 2013 r. przeprowadzono również 4 spotkania informacyjne dla młodzieży 

kończącej Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Radoczy oraz spotkanie informacyjne z nauczycielami. Łącznie 

uczestniczyło w nich 89 osób. 

 

Spotkania w ZSRCKU w Radoczy 

Termin Liczba uczestników 

05.02.2013 12 

11.02.2013 30 

20.02.2013 20 

22.02.2013 27 

Łącznie 89 

 

Ponadto przeprowadzono następujące spotkania informacyjne, w których 

łącznie uczestniczyło 76 osób. 

 

Inne spotkania 

Jakie spotkanie Termin Liczba uczestników 

Z Uniwersytetem 
Ekonomicznym 

15.01.2013 8 

Z rybakami RZD 28.01.2013 10 

Z przyrodnikami 31.01.2013 6 

Z Uniwersytetem 

Ekonomicznym 

01.02.2013 8 

Z Uniwersytetem 

Rolniczym 

01.02.2013 7 

Z Uniwersytetem 
Ekonomicznym 

05.02.2013 8 

Z instytucjami kultury 12.02.2013 8 

Z Uniwersytetem 

Rolniczym 

27.02.2013 5 

Z Uniwersytetem 
Ekonomicznym 

16.05.2013 7 

Spotkanie z rolnikami 

w Łowiczkach 

05.11.2013 9 

Łącznie 76 
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Informacja o spotkaniach i szkoleniach ukazała się na stronie internetowej 

SDK, na stronach internetowych poszczególnych 7 gmin Doliny Karpia. Na 

terenie każdej z gmin zostały również rozwieszone plakaty z informacją  

o spotkaniach.  

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia miało zasięg obejmujący obszar Doliny 

Karpia, było skierowane do mieszkańców 7 gmin: Zator, Spytkowice, Tomice, 

Polanka Wielka, Przeciszów, Osiek, Brzeźnica oraz do potencjalnych 

beneficjentów osi 4 PO RYBY 2007-2013. 

 

Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele 

polegające na: 

 zapoznaniu mieszkańców 7 gmin Doliny Karpia z działalnością SDK, 

 zapoznaniu uczestników spotkania z PO RYBY 2007-2013, 4 oś 

priorytetowa, 

 zapoznaniu potencjalnych beneficjentów z możliwościami uzyskania 

dofinansowania, z formą i wysokością pomocy, poziomami 

dofinansowania, zasadami zaliczkowania, 

 zapoznaniu uczestników spotkania z dokumentacją konkursową: 

wniosek o dofinansowanie, uproszczony plan biznesowy, studium 

wykonalności oraz ze sposobami ich wypełniania. 

 

Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR: rozwój 

gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby,  

a także z założeniami LSROR, które skierowane są na aktywizację lokalnych 

społeczności obszaru LSROR. 

 

W 2013r. opracowana została modelowa wyprawa odkrywców – quest  

w gminie Woźniki. W tej sprawie odbyły się 3 spotkania, w których łącznie 

uczestniczyło 46 osób. 

 

Quest 

Termin Liczba uczestników W tym z sektora 

rybactwa 

16.07.2013 15 0 

17.07.2013 15 0 

01.08.2013 16 0 

Łącznie 46 0 

 

Quest jest metodą odkrywania dziedzictwa polegającą na tworzeniu 

nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się 

informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne miejsca na 

trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie 
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w terenie odpowiadającego jej miejsca. Na końcu szlaku ukryty jest skarb - 

skrzynka z pieczątką, której przybicie potwierdza odbycie całej wyprawy. 

Dzięki questowi zarówno przyjeżdżający turyści jak i mieszkańcy Doliny 

Karpia będą  mieli okazję zapoznać się dziedzictwem przyrodniczo – 

kulturowym obszaru LSROR. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia miało szeroki zasięg ponieważ skierowane 

było nie tylko do mieszkańców, ale także turystów przyjeżdżających do 

Doliny Karpia. 

 

Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele 

polegające na: 

 wzroście atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia, 

 promowaniu obszaru Doliny Karpia poza jej granicami, 

 zwróceniu uwagi turystów na rzeczy „niedostrzegalne”, 

 wyznaczeniu trasy wyprawy, napisaniu wierszowanej instrukcji 

questu, opracowaniu mapy, 

 pokazaniu turystom i mieszkańcom innowacyjnej i niespotykanej 

formy zwiedzania i odkrywania ciekawych miejsc, 

 pokazaniu turystom i mieszkańcom jak poprzez ciekawą zabawę 

można poznawać urokliwe miejsca stolicy Doliny Karpia i uczyć się 

historii tych miejsc. 

 

Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR: 

 rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej, 

 zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych, 

 zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji 

rybactwa, 

 rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku 

zbytu ryb. 

 

Podczas realizacji przedsięwzięcia informowano uczestników o działalności 

Lokalnej Grupy Rybackiej, realizacji LSROR oraz o możliwościach uzyskania 

dofinansowania. 

 

W ramach badań obszaru zrealizowane zostało zadanie dotyczące budowy 

Marki Lokalnej Doliny Karpia. Marka lokalna jest narzędziem promocji 

produktów stosowanym w różnych miejscach na świecie, w tym również  

w Polsce. Siła marki lokalnej leży w produktach pod nią sprzedawanych oraz 

w regionie, z którym jest związana. Marka lokalna oprócz informacji o jakości 

produktu, niesie wartości dodane – pozytywne skojarzenia z miejscem lub 

przedmiotem. Dzięki temu stanowi swoistą rekomendację dla produktów oraz 

buduje przyjazne relacje klientów z regionem i producentami. 
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W ramach zadania przeprowadzone zostały następujące działania: 

 Przygotowano i zanalizowano ankiety przeprowadzone wśród 

mieszkańców, turystów odwiedzających Dolinę Karpia oraz losowo 

wybranych osób z różnych obszarów kraju. Badanie ankietowe miało 

na celu wskazanie miejsc najchętniej odwiedzanych przez turystów; 

 Przeprowadzono spotkania z dziećmi w dwóch wybranych szkołach  

w Dolinie Karpia dot. promocji regionu pn. „Mój region pod szczęśliwą 

łuską”; 

 Przeprowadzono wywiady z usługodawcami oraz producentami  

z terenu Doliny Karpia; 

 Zorganizowano spotkania z samorządowcami, osobami z sektora 

rybołówstwa śródlądowego, właścicielami restauracji i innych lokali 

gastronomicznych celem zaprezentowania wyników ankiet oraz 

oczekiwań turystów; 

 Opracowano logotyp Lokalnego Znaku Promocyjnego Doliny Karpia; 

 Przygotowano raport „Badanie potencjału i wartości obszaru Doliny 

Karpia pod kątem wprowadzenia marki lokalnej”; 

 Opatentowano Lokalny Znak Promocyjny Doliny Karpia. 

 

Spotkania w ramach budowania Marki Lokalnej Doliny Karpia 

Z kim? Termin Liczba uczestników 

Klasa III SP Laskowa 28.10.2013 10 

Klasa III SP Woźniki 28.10.2013 11 

Gminy i Ośrodki 
Kultury 

12.12.2013 15 

Przedsiębiorcy i rybacy 16.12.2013 17 

Łącznie 53 

 

3. Ilość osób korzystających z doradztwa (indywidualnych 

konsultacji), w tym ilość osób – przedstawicieli sektora rybactwa 

i rybołówstwa 

 

W 2013 r. z doradztwa (indywidualnych konsultacji) łącznie korzystało 215 

osób, w tym 20 osób z sektora rybactwa.  

 

Doradztwo 

Miesiąc Ilość osób korzystających  

z doradztwa 

W tym z sektora rybactwa 

Styczeń 25 3 

Luty 36 9 

Marzec 12 2 

Kwiecień 22 0 

Maj 17 1 
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Czerwiec 45 1 

Lipiec 4 0 

Sierpień 11 0 

Wrzesień 14 3 

Październik 21 0 

Listopad 4 0 

Grudzień 4 1 

Łącznie 215 20 

 

 
 

4. Ilość zorganizowanych szkoleń 

 

Szkolenia 

L.p. Termin Tytuł Liczba 

uczestników 

W tym  

z sektora 

rybactwa 

1. 11.03.2013 Szkolenie dla członków 

Komitetu 

16 8 

2. 18.04.2013 Założenie i zarządzanie 

własną firmą 

10 0 

3. 29.04.2013 Sprzedaż bezpośrednia ryb 

oraz działalność 

marginalna, lokalna  

i ograniczona 

10 9 

4. 21.11.2013  Budowanie wizerunku 

firmy 

16 0 
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5. 30.10.2012 Założenie oraz prowadzenie 

działalności 

agroturystycznej 

10 0 

 

W 2013 roku odbyło się jedno szkolenie dla członków Komitetu, które odbyło 

się 11 marca w biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia. Uczestniczyło w nim 16 

osób, w tym 8 z sektora rybactwa. Dotyczyło ono przypomnienia 

najważniejszych informacji na temat LSROR, procedury oceny i wyboru 

projektów do dofinansowania, analizy celów, zakresów, przykładów operacji, 

analizy wątpliwości i problemów, które pojawiły się podczas oceny wniosków 

z wcześniejszych naborów.  

 

Zorganizowane zostały również 4 szkolenia dla lokalnych liderów. Pierwsze 

odbyło się 18 kwietnia 2013 r. „Założenie i zarządzanie własną firmą”. 

Uczestniczyło w nim 10 osób. 

 

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: 

 Formalności związane z utworzeniem firmy, zagadnienia prawne, 

ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, podatki i inne obciążenia. 

 Opracowanie planu działalności gospodarczej, biznesplan, jednorazowe 

koszty uruchomienia działalności, koszty operacyjne. 

 Źródła finansowania firmy: leasing i dzierżawa, franchising, kredyt. 

 Dokumentacja rozliczeniowa z ZUS-em i Urzędem Skarbowym. 

 Opracowanie planu marketingowego firmy. 

Szkolenie odbyło się w formie warsztatów, dzięki czemu każdy mógł w nim 

aktywnie uczestniczyć. 

 

Kolejne szkolenie odbyło się 29 kwietnia 2013 r. „Sprzedaż bezpośrednia 

ryb oraz działalność marginalna, lokalna i ograniczona”. Uczestniczyło  

w nim 10 osób, w tym 9 z sektora rybactwa.  

 

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: 

 Sprzedaż bezpośrednia – definicja, charakterystyka, aspekty prawne. 

 Działalność marginalna, lokalna i ograniczona - definicja, 

charakterystyka, aspekty prawne. 

 Produkcja oraz sprzedaż w świetle przepisów weterynaryjnych. 

 Możliwość uzyskania dofinansowania na operacje w ramach sprzedaży 

bezpośredniej oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej w 

ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. 

Szkolenie odbyło się w formie warsztatów, dzięki czemu każdy mógł w nim 

aktywnie uczestniczyć. 
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Trzecie szkolenie dla lokalnych liderów „Budowanie wizerunku firmy” 

odbyło się 21 listopada 2013r. Uczestniczyło w nim 16 osób. 

 

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: 

 Nazwa firmy, logo. 

 Poprawienie skuteczności działań promocyjnych, dostosowanie działań 

do oczekiwań grup docelowych. 

 Zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa, podniesienie 

znajomości firmy i oferty produktów i usług. 

 Nowe trendy w reklamie.  

Szkolenie odbyło się w formie warsztatów, dzięki czemu każdy mógł w nim 

aktywnie uczestniczyć. 

 

Ostatnim szkoleniem dla lokalnych liderów było szkolenie „Założenie oraz 

prowadzenie działalności agroturystycznej”, w którym uczestniczyło 10 

osób.  

 

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: 

 Formalno – prawne aspekty założenia oraz prowadzenia działalności 

agroturystycznej. 

 Warunki sanitarne i żywienie w gospodarstwach agroturystycznych. 

 Marketing, promocja i reklama gospodarstw agroturystycznych.      

 Oczekiwania klientów, konkurencja, najnowsze trendy. 

Szkolenie odbyło się w formie warsztatów, dzięki czemu każdy mógł w nim 

aktywnie uczestniczyć. 

 

Oddziaływanie zorganizowanych szkoleń miało szeroki zasięg, ponieważ było 

skierowane do wszystkich zainteresowanych osób, przede wszystkim 

lokalnych liderów z terenu 7 gmin Doliny Karpia. 

Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele 

polegające na: 

 aktywizacji lokalnej społeczności, 

 integracji lokalnej społeczności, 

 wykształceniu grupy lokalnych liderów, 

 podniesieniu świadomości społeczności lokalnej, 

 wzroście współpracy w środowisku wiejskim,  

 poszerzeniu wiedzy uczestników o informacje dotyczące założenia  

i zarządzania własną firmą, sprzedaży bezpośredniej ryb oraz 

działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, budowania 

wizerunku firmy, założenia oraz prowadzenia działalności 

agroturystycznej. 
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Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR: rozwój 

gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby,  

a także z założeniami LSROR, które skierowane są na aktywizację lokalnych 

społeczności obszaru LSROR. 

 

Podczas szkolenia informowano uczestników o działalności Lokalnej Grupy 

Rybackiej, realizacji LSROR oraz o możliwościach uzyskania dofinansowania. 

 

Ponadto LGR wzięło udział w następujących szkoleniach zewnętrznych  

i konferencjach:  

 Kursokonferencja „Certyfikacja karpia – dlaczego warto” (Katowice,  

16-18.01.2013)  

 Szkolenia dla Animatorów Przedsiębiorczości (Kraków,  

18-19.02.2013, 06-07.03.2013, 18-19.03.2013) 

 Szkolenie „Praktyczne księgowania na kontach rachunkowych 

organizacji pozarządowych (Kraków, 21.03.2013) 

 Szkolenie „Przygotowanie sprawozdania finansowego przez NGO  

w 2013r. (Kraków, 22.03.2013) 

 Szkolenie „Kontrola prawidłowości realizacji LSR (Kraków, 21.05.2013) 

 Konferencja „Polityka spójności w latach 2014 – 2020 na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich (Warszawa, 03.06.2013) 

 Konferencja „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w przyszłej 

perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 (Warszawa,  

25-26.06.2013)  

 Konferencja Maszoperii Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich (Dąbie, 

28-29.06.2013) 

 Spotkanie „Działalność organów statutowych LGD, przegląd spraw 

bieżących, przyszłość PROW” (Kraków, 08.07.2013) 

 Konferencja dotycząca żywności wysokiej jakości (Janki,  

07-08.11.2013) 

 Konferencja „Hodowla karpia szansą zrównoważonego rozwoju 

Opolszczyzny” (Gracze, 15.11.2013) 

 Konferencja „Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów 

Rybackich” (Jachranka, 28.11.2013) 

 

5. Ilość zorganizowanych imprez promocyjnych  

 

W 2013 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Rybackiej uczestniczyli w pięciu 

imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych: 

 Piknik rybacki (Książ Wielki, 02.06.2013) 

 Piknik Poznaj Dobrą Żywność (Warszawa, 15.06.2013) 

 9 Małopolski Festiwal Smaku (Oświęcim, 30.06.2013) 
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 V Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel 

2013 (Kielce, 05-07.04.2013) 

 Jarmark rybny „FISCHMARKT 2013” (Gdańsk, 10.08.2013) 

 

Podczas imprez LGR promowała swoją działalność i obszar objęty LSROR. 

Uczestnicy imprez na stoisku LGR mogli otrzymać komplet materiałów 

promocyjno – informacyjnych oraz uzyskać informacje na temat działalności 

LGR i obszaru objętego LSROR. 

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia miało zasięg ogólnopolski, a także 

międzynarodowy. Przyczyniło się do promocji Doliny Karpia poza jej 

granicami. 

  

Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele 

polegające na: 

 ogólnopolskiej i międzynarodowej promocji Doliny Karpia, 

 wzroście postrzegania atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia, 

 promocji i wspieraniu rozwoju produktów lokalnych ze szczególnym 

uwzględnieniem potraw i przetworów z karpia, 

 zapoznaniu uczestników z działalnością Lokalnej Grupy Rybackiej 

Stowarzyszenie Dolina Karpia, 

 udzielaniu informacji na temat Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich. 

 

Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR: 

 rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku 

zbytu ryb, 

 rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej, 

 zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych, 

 zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji 

rybactwa. 

 

Podczas imprez informowano zainteresowane osoby o działalności LGR, 

realizacji LSROR oraz o możliwościach uzyskania dofinansowania. 

 

W 2013 r. Lokalna Grupa Rybacka uczestniczyła również w wielu lokalnych 

imprezach, m.in. w Festiwalu Doliny Karpia. Był to cykl imprez 

plenerowych odbywających się w każdej gminie Doliny Karpia od maja do 

października: II Targi Turystyczne w Dolinie Karpia (26.05.2013), impreza  

w gminie Polanka Wielka (02.06.2013), w gminie Brzeźnica (30.06. 2013),  

w gminie Osiek (30.06.2013), w gminie Zator – Święto Karpia  

(06-07.07.2013), w gminie Przeciszów (14.07.2013), w gminie Spytkowice 
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(25.08.2013), w gminie Tomice (01.09.2013), 6 października 2013 odbyły się 

Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe w Podolszu, które zakończyły Festiwal 

Doliny Karpia. 

 

Podczas imprez LGR promowała swoją działalność i obszar objęty LSROR. 

Uczestnicy na stoisku LGR mogli otrzymać komplet materiałów promocyjno – 

informacyjnych oraz uzyskać informacje na temat działalności LGR i obszaru 

objętego LSROR. 

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia miało szeroki zasięg, ponieważ było 

skierowane do wszystkich zainteresowanych imprezami osób, zarówno 

mieszkańców 7 gmin Doliny Karpia jak i turystów, osób występujących na 

imprezie i prezentujących swoje wyroby. Przyczyniło się do promocji Doliny 

Karpia poza jej granicami. Szacunkowo w każdej imprezie uczestniczyło 

około 500 osób. 

 

Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele 

polegające na: 

 wzroście postrzegania atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia, 

 promocji i wspieraniu rozwoju produktów lokalnych ze szczególnym 

uwzględnieniem potraw i przetworów z karpia oraz produktów 

rękodzielniczych, 

 zapoznaniu uczestników z działalnością LGR i możliwościami 

uzyskania dofinansowania, 

 udzielaniu informacji na temat LSROR. 

 

Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR: 

 rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku 

zbytu ryb, 

 rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej, 

 zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych, 

 zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji 

rybactwa. 

 

Podczas imprez informowano uczestników o działalności LGR, wdrażaniu 

LSROR oraz możliwościach uzyskania dofinansowania.  

 

W 2013 roku LGR w ramach projektu współpracy międzyregionalnej  

i międzynarodowej zorganizowała jedną imprezę jaką było Święto Rybaka. 

Odbyło się ono 29 września 2013r. na łowisku wędkarskim „Pod Dębem”  

w Paszkówce. Była to druga impreza plenerowa w Dolinie Karpia, której 

celem była aktywizacja środowiska rybackiego. Ukazane zostały również 
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miejscowe tradycje i zwyczaje związane z produktami lokalnymi oraz dobre 

praktyki w gospodarowaniu zasobami rybackimi. 

 

Mieszkańcy oraz turyści mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę oglądając 

eksponaty na wystawie sprzętu rybackiego (gdzie pojawiły się m.in. 

sortownia ryb, sieć kroczkowa, sieć do przetrzymywania narybku, podrywka, 

nosidło do noszenia ryb, a także samochody specjalistyczne do transportu 

ryb) oraz zdobyć nowe umiejętności na warsztatach rękodzielniczych 

(wyplatanie koszy z wikliny, garncarstwo). Stowarzyszenia oraz koła 

gospodyń wiejskich z Doliny Karpia przygotowały degustację lokalnych 

potraw. W czasie imprezy przeprowadzone zostały również liczne konkursy  

i zawody. 

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia miało szeroki zasięg, ponieważ było 

skierowane do wszystkich zainteresowanych imprezami osób, zarówno 

mieszkańców 7 gmin Doliny Karpia jak i turystów, osób występujących na 

imprezie i prezentujących swoje wyroby. Przyczyniło się do promocji Doliny 

Karpia poza jej granicami. Szacunkowo w imprezie uczestniczyło około 1 000 

osób. 

 

Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele 

polegające na: 

 wzroście postrzegania atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia, 

 promocji i wspieraniu rozwoju produktów lokalnych ze szczególnym 

uwzględnieniem potraw i przetworów z karpia oraz produktów 

rękodzielniczych, 

 aktywizacji środowiska rybackiego, 

 zapoznaniu uczestników z dobrymi praktykami w gospodarowaniu 

zasobami rybackimi, 

 zapoznaniu uczestników z działalnością LGR i możliwościami 

uzyskania dofinansowania, 

 udzielaniu informacji na temat LSROR. 

 

Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR: 

 rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku 

zbytu ryb, 

 rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej, 

 zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych, 

 zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji 

rybactwa. 
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Podczas imprez informowano uczestników o działalności LGR, wdrażaniu 

LSROR oraz możliwościach uzyskania dofinansowania.  

 

Ponadto w ramach działań promocyjnych w 2013r. zorganizowane zostały 2 

akcje promocyjne: 

 

Spotkanie promujące publikacje Stowarzyszenia Dolina Karpia powstałe  

w ramach PO RYBY 2007 - 2013, które odbyło się 18 stycznia 2013r.  

o godzinie 14.00 w Ośrodku Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa  

w Tomicach. Podczas spotkania miała miejsce prezentacja książki 

kucharskiej „Kulinaria z Doliny Karpia” wraz z degustacją potraw 

przygotowanych przez autorów przepisów, występ artystyczny młodzieży  

z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła 

II w Radoczy, prezentacja książeczki dla dzieci „Wędrówki czapli po Dolinie 

Karpia”, występ artystyczny dzieci z Zespołu Muzycznego „Wiolinki” z Tomic 

oraz prezentacja albumu o Dolinie Karpia. 

 

Kolejnym przedsięwzięciem był cykl wydarzeń informacyjno-promocyjnych 

pn. „Karp pozytywnie wpływa na stawy” mający na celu zachęcenie dzieci  

i młodzież do zwiększenia spożycia ryb i produktów rybnych (w szczególności 

karpia), poszerzenie wiedzy na temat walorów odżywczych, smakowych  

i zalet potraw rybnych oraz uświadomienie o korzyściach płynących  

z regularnego spożywania ryb i produktów pochodzenia rybnego. 

 

Inauguracja akcji promocyjnej miała miejsce 10 kwietnia 2013 roku.  

W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła 

II w Radoczy odbyły się zajęcia dydaktyczne dla nauczycieli z 23 szkół  

z terenu Doliny Karpia, które włączyły się do akcji. Celem spotkania było 

przekazanie nauczycielom szczegółowych informacji nt. karpia, jego hodowli, 

walorów odżywczych oraz historii jego spożycia, tak aby mogli przekazać 

wiedzę uczniom, wśród których pracują. 

 

W ramach akcji przeprowadzono również konkursy z nagrodami, których 

motywem przewodnim był karp, stawy oraz Dolina Karpia. Uczniowie zmagali 

się w konkursie plastycznym, poetyckim, teatralnym oraz konkursie wiedzy 

w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa oraz gimnazjum i szkoła średnia. 

W konkursie plastycznym złożono ponad 350 prac, a poetyckim 170. 

Wystąpienia teatralne przygotowało 7 szkół, a do konkursu wiedzy zgłosiło 

się 7 uczestników.  

 

Imprezą 17 maja 2013r. w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej 

zakończona została akcja promocyjna "Karp pozytywnie wpływa na stawy". 
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6. Ilość informacji w środkach masowego przekazu 

 

Informacje o Stowarzyszeniu i o Dolinie Karpia ukazały się w następujących 

programach: 

 

 Pytanie na Śniadanie – TVP 2 29.10.2013 

http://pytanienasniadanie.tvp.pl/12849334/po-ryby-cz5 

http://pytanienasniadanie.tvp.pl/12849336/po-ryby-cz6 

 

 Spoty PO RYBY Polacy 

http://www.youtube.com/watch?v=dN_kp8I67rU 

http://www.youtube.com/watch?v=5MgyP3X3hxg 

http://www.youtube.com/watch?v=8qXUaIiz_O8 

 

 Lider – TVP Regionalna 09.10.2013 

http://www.tvp.pl/tvp-

regionalna/programy/lider/wideo/09102013/12652448 

 

 Kronika Krakowska – 20.01.2013 

http://www.tvp.pl/krakow/kronika/wideo/20-i-2013-godz-1830/9811032 

 

 Telewizja Kraków – 23.12.2013 

http://www.tvp.pl/krakow/region/wideo/o-tradycjach-zwiazanych-z-bozym-

narodzeniem-23-xii-2013/13429583 

 

W prasie lokalnej: Życie Zatora, Polanin, Echo Osieka, Taka Malownicza 

Gmina, Wieści Gminy Przeciszów ukazywały się liczne artykuły dotyczące 

działania LGR, organizowanych imprezach, spotkaniach, szkoleniach oraz 

prowadzonych naborach. 

 

Przed każdym spotkaniem, szkoleniem i imprezą promocyjną na stronie 

internetowej SDK oraz na stronach wszystkich 7 gmin Doliny Karpia 

ukazywały się informacje oraz zaproszenie do uczestnictwa. 

 

7. Pozostałe działania w ramach funkcjonowania LGR 

 

W ramach realizacji działań informacyjnych dodrukowane zostały 2 ulotki 

informacyjne: pierwsza z nich dotyczyła ogólnych informacji o możliwości 

otrzymania pomocy finansowej w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013, a druga 

– szczegółowych zasad dotyczących działania „Podnoszenie wartości 

produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszczającej 

obszary zależne od rybactwa”. Materiały te są dystrybuowane przez 

partnerów lokalnych (samorządy, ośrodki kultury), rozdawane podczas 

http://pytanienasniadanie.tvp.pl/12849334/po-ryby-cz5
http://pytanienasniadanie.tvp.pl/12849336/po-ryby-cz6
http://www.youtube.com/watch?v=dN_kp8I67rU
http://www.youtube.com/watch?v=5MgyP3X3hxg
http://www.youtube.com/watch?v=8qXUaIiz_O8
http://www.tvp.pl/tvp-regionalna/programy/lider/wideo/09102013/12652448
http://www.tvp.pl/tvp-regionalna/programy/lider/wideo/09102013/12652448
http://www.tvp.pl/krakow/kronika/wideo/20-i-2013-godz-1830/9811032
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imprez kulturalno-społecznych i rekreacyjno-sportowych, podczas szkoleń  

i warsztatów kierowanych do mieszkańców Doliny Karpia, są również 

dostępne dla potencjalnych beneficjentów w siedzibie LGR.  

 

Zamówione zostały również teczki i notesy do teczek, które były rozdawane 

beneficjentom podczas dyżurów doradczych, spotkań informacyjnych  

i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i informacyjnym. 

 

W ramach działań promocyjnych powstały bądź zostały dodrukowane: ulotka 

promująca walory historyczne, przyrodnicze i kulturowe Doliny Karpia wraz  

z mapką tych walorów, ulotka z questem powstałym w ramach badań nad 

obszarem w 2011 roku, dwie ulotki z questem powstałym w ramach badań 

nad obszarem w 2012 roku, jedna ulotka z questem powstałym w ramach 

badań nad obszarem w 2013 roku, ulotka promująca łowiska wędkarskie na 

terenie Doliny Karpia, ulotka promująca produkty lokalne Doliny Karpia, 

ulotka promująca gospodarkę rybacką na terenie Doliny Karpia. 

 

Przygotowany został również roll-up dotyczący „Szlaku Karpia” oraz baner 

dotyczący gospodarki rybackiej w Dolinie Karpia. LGR zamówiła materiały 

promocyjne w postaci gadżetów, takich jak: długopisy, puzzle, balony, torby  

i koszulki, które były rozdawane podczas wydarzeń promocyjnych 

odbywających się w Dolinie Karpia, jak i stanowiły nagrody w konkursach 

organizowanych przez LGR.  

 

W 2013 roku dodrukowane zostały również 3 książki: książeczka dla dzieci 

„Wędrówki czapli po Dolinie Karpia”, książka kucharska „Kulinaria z Doliny 

Karpia”, album o Dolinie Karpia oraz mapa Śladami historii po Dolinie 

Karpia.  

 

Zgodnie z LSROR (str. 80 – 82) Lokalna Grupa Rybacka zobowiązuje się do 

upowszechniania informacji dotyczących procesu wdrażania LSROR. 

Wykorzystywane będą następujące środki oraz nośniki promocji i informacji: 

 

 Ulotki informujące ogólnie o LGR i procesie wdrażania LSROR, 

dystrybuowane poprzez partnerów lokalnych, głównie samorządy 

lokalne, ośrodki kultury (po ok. 1000 szt. na gminę), podczas imprez 

kulturalno-społecznych i rekreacyjno-sportowych 

 

W 2013 r. wydano 5 000 szt. ulotki informacyjnej oraz 7 000 szt. ulotki 

promocyjnej. 
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 Plakaty informujące o LGR i możliwości wsparcia finansowego, 

dystrybuowane poprzez partnerów lokalnych, głównie samorządy 

lokalne, ośrodki kultury (po ok. 100 szt. na gminę) 

 

W 2013 r. nie wydano plakatów informacyjnych. 

 

 Broszura skrótowo i przystępnie informująca o Lokalnej Strategii 

Rozwoju Obszarów Rybackich, dystrybuowane poprzez partnerów 

lokalnych, głównie samorządy lokalne, ośrodki kultury, podczas imprez 

kulturalno-społecznych i rekreacyjno-sportowych. 

 

W 2013 r. wydano broszurę, którą podobnie jak w roku 2011 i 2012 

dystrybuowano przez samorządy, ośrodki kultury czy podczas imprez. 

 

 Informacje zamieszczane w gablotach Urzędów Gmin i Urzędów 

Powiatów związane z działalnością LGR (np. ogłoszenia o naborze 

pracowników), dotyczące organizowanych spotkań, szkoleń, ogłoszeń  

o naborach wniosków. 

 

W gablotach Urzędów Gmin zamieszczane były w/w informacje. 

 

 Artykuły sponsorowane w gazetach i wydawnictwach lokalnych. 

 

W gazetach ukazywały się artykuły opisane w punkcie 6. Ilość informacji  

w środkach masowego przekazu. 

 

 Strona internetowa LGR 

 

Strona internetowa zawiera wszystkie niezbędne informacje o działalności 

LGR i procesie wdrażania LSROR. 

 

 Strony internetowe Urzędów powiatowych i Urzędów Gmin z terenu LGR 

związane z działalnością LGR (np. ogłoszenia o naborze pracowników), 

dotyczące organizowanych spotkań, szkoleń, ogłoszeń o naborach 

wniosków. 

 

Na stronach Urzędów Gmin ukazywały się w/w informacje. 

 

 Radio i telewizja lokalne i regionalne, gazety codzienne o zasięgu 

regionalnym głównie jako publicity (poprzez przesyłanie do redakcji 

informacji o wydarzeniach realizowanych przez LGR). 
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Działania zostały opisane w punkcie 6. Ilość informacji w środkach 

masowego przekazu. 

 

8. Koszty funkcjonowania LGR 

 

Koszty funkcjonowania LGR z podziałem na zadania, zgodnie  

z umową na funkcjonowanie na 2013 r. lub ostatnim aneksem dotyczącym 

umowy z 2013 r.: 

a) Przygotowanie LSROR 

b) Administrowanie LGR 

c) Badania dotyczące obszaru objętego LSROR 

d) Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub 

działalności LGR 

e) Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków 

Komitetu LGR 

f) Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych  

z obszarem     objętym LSROR lub działalnością LGR 

g) Działania aktywizujące lokalne społeczności 

 

 Stowarzyszenie Dolina Karpia 

Lokalna Grupa Rybacka 
Przygotowanie LSROR 0,00 zł 

Administrowanie LGR 303 780,10 zł 

Badania dotyczące obszaru objętego LSROR 14 950,00 zł 

Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub 

działalności LGR 7 298,03 zł 

Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz 

członków komitetu LGR 430,00 zł 

Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych 

związanych z obszarem objętym LSROR lub 

działalnością LGR 87 777,24 zł 

Działania aktywizujące lokalne społeczności 5 320,00 zł 

RAZEM  

2012 ROK 
419 555,37 zł 

Liczba pracowników LGR w 2013 r., w tym liczba doradców  

w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie. 

Przeciętna miesięczna liczba spotkań doradczych odbywających się w biurze 

LGR. 

 

 Stowarzyszenie Dolina Karpia 

Lokalna Grupa Rybacka 

Liczba pracowników biura LGR 6 (w tym jedna osoba na zastępstwo, 

dwie osoby na urlopie macierzyńskim  

i rodzicielskim) 

W tym liczba doradców 2 

Przeciętna miesięczna liczba spotkań odbywających się 

w biurze LGR 
20 
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Łączna kwota środków przeznaczona na realizację LSROR  

w ramach PO RYBY 2007-2013. 

Łączna kwota środków przeznaczona na funkcjonowanie LGR na lata 2007-

2013. 

 Stowarzyszenie Dolina Karpia 

Lokalna Grupa Rybacka 

Kwota ogółem z umowy na lata 2010-2015 15 726 961,41 zł 

Kwota przeznaczona na funkcjonowanie LGR na lata 

2010-2015 
1 572 696,14 zł 

% dofinansowania funkcjonowania LGR 10% 

 

 

Liczba mieszkańców obszaru objętego LSROR, powierzchnia obszaru 

objętego LSROR, liczba gmin wchodzących w skład LGR. 

 

 Stowarzyszenie Dolina Karpia 

Lokalna Grupa Rybacka 

Liczba mieszkańców obszaru LSROR  55 308 

Powierzchnia obszaru objętego LSROR  310 km² 

Liczba gmin wchodzących w skład LSROR 7 

 

Porównano koszty funkcjonowania w 2013 r. SDK z kosztami 

funkcjonowania innych lokalnych grup rybackich wybranych w II naborze. 

 

Do wszystkich 48 grup wysłano e-mail z prośbą o informację nt. ich 

funkcjonowania. Ostatecznie zebrano informacje z 5 LGR: 

 Lokalna Grupa Rybacka „Miedzy Nidą a Pilicą” 

 Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński 

 Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Zgłowiczanki 

 Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 

 Lokalna Grupa Rybacka Zalew Wiślany 

 

 

Zebrane informacje zostały podzielone na kilka grup: 

 

1. Koszty funkcjonowania LGR z podziałem na zadania, zgodnie  

z umową na funkcjonowanie na 2013 r. lub ostatnim aneksem 

dotyczącym umowy z 2013 r.: 

a) Przygotowanie LSROR 

b) Administrowanie LGR 

c) Badania dotyczące obszaru objętego LSROR 

d) Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności 

LGR 

e) Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków 

Komitetu LGR 
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f) Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych  

z obszarem     objętym LSROR lub działalnością LGR 

g) Działania aktywizujące lokalne społeczności 

 

2. Liczba pracowników LGR w 2013 r., w tym liczba doradców  

w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie. 

Przeciętna miesięczna liczba spotkań doradczych odbywających się w biurze 

LGR. 

 

3. Łączna kwota środków przeznaczona na realizację LSROR  

w ramach PO RYBY 2007-2013. 

Łączna kwota środków przeznaczona na funkcjonowanie LGR na lata 2007-

2013. 

 

4. Liczba złożonych wniosków i kwota ich dofinansowania w ramach 

naborów ogłoszonych w 2013 r. (w podziale na 4 działania). 

 

5. Liczba mieszkańców obszaru objętego LSROR, powierzchnia 

obszaru objętego LSROR, liczba gmin wchodzących w skład LGR. 

 

Każda grupa informacji została przedstawiona w oddzielnej tabeli.
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Tabela 1 Koszty funkcjonowania LGR 

  

LGR 

Stowarzyszenie 

Dolina Karpia 

LGR 

"Między Nidą  

a Pilicą” 

LGR 

Zalew 

Zegrzyński 

LGD  

Dorzecze 

Zgłowiczanki 

LGR 

Bielska Kraina 

 

LGR 

Zalew Wiślany 

Przygotowanie LSROR 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Administrowanie LGR 303 734,44 zł 251 035,38 zł 254 671,86 zł 205 183,75 zł 369 837,51 zł 572 820,56 zł 

Badania dotyczące obszaru objętego 

LSROR 14 950,00 zł 0,00 zł 25 013,20 zł 0,00 zł 0,00 zł 5 000,00 zł 

Działania informacyjne dotyczące 

realizacji LSROR lub działalności 

LGR 7 298,03 zł 37 294,02 zł 2 442,80 zł 12279,31 zł 25 958,48 zł 30 210,00 zł 

Szkolenia pracowników LGR, 

członków zarządu oraz członków 

komitetu LGR 430,00 zł 4 790,00 zł 14 900,00 zł 21 097,49 zł 8 891,40 zł 0,00 zł 

Realizacja wydarzeń promocyjnych 

lub kulturalnych związanych z 

obszarem objętym LSROR lub 

działalnością LGR 
87 777,24 zł 18 000,00 zł 145 165,77 zł 0,00 zł 15 641,81 zł 64 602,00 zł 

Działania aktywizujące lokalne 

społeczności 5 320,00 zł 0,00 zł 77 806,37 zł 21 321,76 zł 19 728,60 zł 26 379,10 zł 

  

RAZEM 2013 ROK 419 509,71 zł 311 119,40 zł 520 000,00 zł 259 882,31 zł 440 057,80 zł 699 011,66 zł 
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Tabela 2 Informacje dotyczące pracowników biura LGR 

  

LGR 

Stowarzyszenie 

Dolina Karpia 

LGR 

"Między Nidą  

a Pilicą” 

LGR 

Zalew Zegrzyński 

LGD  

Dorzecze 

Zgłowiczanki 

LGR 

Bielska Kraina 

LGR 

Zalew Wiślany 

Liczna pracowników ogółem 6 3 3 3 4 5 

Liczba doradców 2 3 0 0 1 2 

Przeciętna miesięczna liczba 

spotkań doradczych 

odbywających się w biurze LGR 

23 20 5,66 0 10 43 

 

Tabela 3 Środki przeznaczone na realizację LSROR 

  

LGR 

Stowarzyszenie 

Dolina Karpia 

LGR 

"Między Nidą  

a Pilicą” 

LGR 

Zalew Zegrzyński 

LGD  

Dorzecze 

Zgłowiczanki 

LGR 

Bielska Kraina 

LGR 

Zalew Wiślany 

Kwota ogółem  15 726 961,41 zł   14 173 252,00 zł  17 008 276,86 zł 15 186 488,17 zł 22 733 439,08 zł 26 138 633,95 zł 

Kwota przeznaczona na 

funkcjonowanie LGR   1 572 696,14 zł    1 407 325,20 zł  1 378 377,17 zł 1 177 864,68 zł 1 929 233,00 zł 2 613 863,39 

% dofinansowania funkcjonowania 

LGR 10,00% 9,93% 8,10% 7,76% 8,49% 9,99 % 
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Tabela 4 Nabory w 2013 r.  

  

LGR 

Stowarzyszenie 

Dolina Karpia 

LGR 

"Między Nidą  

a Pilicą” 

LGR 

Zalew Zegrzyński 

LGD  

Dorzecze 

Zgłowiczanki 

LGR 

Bielska Kraina 

LGR 

Zalew Wiślany 

Liczba złożonych wniosków w 

naborach ogłoszonych w 2013 

roku 107 24 24 71 21 96 

Wzmocnienie konkurencyjności  

i utrzymanie atrakcyjności 

obszarów zależnych od rybactwa 38 8 24 34 8 33 

Restrukturyzacja lub reorientacja 

działalności gospodarczej lub 

dywersyfikacja zatrudnienia osób 

mających pracę związaną z 

sektorem rybactwa w drodze 

tworzenia dodatkowych miejsc 

pracy poza tym sektorem 4 5 0 2 0 14 

Podnoszenie wartości produktów 

rybactwa, rozwój usług na rzecz 

społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa 59 10 0 32 13 39 

Ochrona środowiska lub 

dziedzictwa przyrodniczego na 

obszarach zależnych od rybactwa 

w celu utrzymania jego 

atrakcyjności lub przywrócenia 

potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa, w przypadku jego 

zniszczenia w wyniku klęski 

żywiołowej 6 1 0 3 0 10 

Łączna kwota dofinansowania 

złożonych wniosków 11 528 523,85 zł 5 067 389,10 zł 4 244 874,11 zł 9 097 115,63 zł 5 721 912,52 zł 23 949 164,03 zł 
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Wzmocnienie konkurencyjności  

i utrzymanie atrakcyjności 

obszarów zależnych od rybactwa 6 333 303,12 zł 1 869 464,19 zł 4 244 874,11 zł 4 728 529,30 zł 4 311 815,07 zł 10 430 715,52 zł 

Restrukturyzacja lub reorientacja 

działalności gospodarczej lub 

dywersyfikacja zatrudnienia osób 

mających pracę związaną  

z sektorem rybactwa w drodze 

tworzenia dodatkowych miejsc 

pracy poza tym sektorem 300 174,03 zł 1 199 807,87 zł 0,00 zł 600 000,00 zł 0,00 zł 3 673 329,15 zł 

Podnoszenie wartości produktów 

rybactwa, rozwój usług na rzecz 

społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa 4 635 253,15 zł 1 897 807,04 zł 0,00 zł 3 082 282,59 zł 1 410 097,45 zł 7 962,504,36 zł 

Ochrona środowiska lub 

dziedzictwa przyrodniczego na 

obszarach zależnych od rybactwa 

w celu utrzymania jego 

atrakcyjności lub przywrócenia 

potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa, w przypadku jego 

zniszczenia w wyniku klęski 

żywiołowej 259 793,55 zł 100 310,00 zł 0,00 zł 686 303,74 zł 0,00 zł 1 882 615,00 zł 
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Tabela 5 Dane dotyczące obszaru LSROR 

  

LGR 

Stowarzyszenie 

Dolina Karpia 

LGR 

"Między Nidą  

a Pilicą” 

LGR 

Zalew Zegrzyński 

LGD  

Dorzecze 

Zgłowiczanki 

LGR 

Bielska Kraina 

LGR 

Zalew Wiślany 

Liczba mieszkańców obszaru 

LSROR 55 308 63 068 77 887 75 157 97 814 53 069 

Powierzchnia obszaru objętego 

LSROR 310 km² 1340 km2 730 km² 1246 km2 275 km2 1212 km2 

Liczba gmin wchodzących w skład 

LGR 7 9 7 10 5 8 
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Wszystkie porównywane LGR, największą część kosztów funkcjonowania 

przeznaczyły na Administrowanie LGR.  Pozostałe koszty rozkładały się już 

różnie, w zależności od LGR. Na drugim miejscu w większości LGR znalazły 

się koszty Realizacji wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych  

z obszarem LSROR lub działalnością LGR pomimo, że LGD Dorzecze 

Zgłowiczanki nie realizowało w 2013 r. tej pozycji. Trzy z sześciu zbadanych 

grup nie zrealizowały zadania Badania dotyczące obszaru LSROR. Jedna  

z grup nie prowadziła Szkoleń pracowników LGR, członków zarządu oraz 

członków komitetu LGR. 

 

Pod względem przyznanych środków na realizację LSROR w 2007-2013 r. 

Stowarzyszenie Dolina Karpia zajęło 4 miejsce wśród 6 analizowanych LGR. 

Najwięcej środków otrzymało Stowarzyszenie LGR Zalew Wiślany. Wśród 

analizowanych grup najlepiej wykorzystano środki na funkcjonowanie LGR  

w Stowarzyszeniu Dolina Karpia (10%), w LGR Zalew Wiślany (9,99%) oraz  

w LGR „Między Nidą a Pilicą” (9,93%). Pozostałe LGR wykorzystały ww. 

środki na poziomie 8,49%, 8,10%, 7,76%. Wszystkie analizowane grupy 

przeprowadziły nabory wniosków w 2013 roku. Najwięcej wniosków 

złożonych zostało w LGR Stowarzyszenie Dolina Karpia (107) LGR Zalew 

Wiślany (96) oraz  LGD Dorzecze  Zgłowiczanki (71). W pozostałych grupach 

liczba złożonych wniosków mieściła sią w przedziale  21-24.  

 

9. Podsumowanie 

 

W 2013 r. LGR osiągnęła cele polegające na: 

 zapoznaniu mieszkańców 7 gmin Doliny Karpia i potencjalnych 

beneficjentów z działalnością LGR, 

 zapoznaniu potencjalnych beneficjentów z PO RYBY 2007-2013, 4 oś 

priorytetowa, z możliwościami uzyskania dofinansowania, z formą  

i wysokością pomocy, poziomami dofinansowania, zasadami 

zaliczkowania, 

 zapoznaniu potencjalnych beneficjentów z dokumentacją konkursową: 

wniosek o dofinansowanie, uproszczony plan biznesowy, studium 

wykonalności oraz ze sposobami ich wypełniania, 

 ukazaniu możliwości finansowania działań (inwestycyjnych i miękkich) 

na obszarze Doliny Karpia, 

 ukazaniu możliwości rozwoju lokalnego rynku pracy, 

 poszerzeniu wiedzy na temat szans dla Doliny Karpia, 

 wzroście zaangażowania mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości 

lokalnej, 

 wzroście postrzegania atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia, 

 ukazaniu możliwości rozwoju produktów lokalnych, 
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 wzroście atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia, 

 międzynarodowej promocji Doliny Karpia, 

 promowaniu obszaru Doliny Karpia poza jej granicami, 

 aktywizacji lokalnej społeczności, 

 integracji lokalnej społeczności, 

 wykształceniu grupy lokalnych liderów, 

 podniesieniu świadomości społeczności lokalnej, 

 wzroście współpracy w środowisku wiejskim, 

 promocji i wspieraniu rozwoju produktów lokalnych ze szczególnym 

uwzględnieniem potraw i przetworów z karpia oraz produktów 

rękodzielniczych, 

 poszerzeniu wiedzy na temat produktów lokalnych i ich znaczenia dla 

rozwoju regionu, 

 pielęgnowaniu miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów 

dotyczących produktów lokalnych Doliny Karpia. 

 

Wyżej wymienione cele zostały osiągnięte dzięki zorganizowanym przez LGR 

spotkaniom, szkoleniom, imprezom promocyjnym i informacjom ukazującym 

się w środkach masowego przekazu.  

 

10. Projekty współpracy i inne projekty 

 

W 2013r. LGR Stowarzyszenie Dolina Karpia brało udział w jednym projekcie 

współpracy, który realizowany był z 10 grupami rybackimi z terenu Polski 

południowej. 

Celem projektu była współpraca pomiędzy mieszkańcami, członkami  

i pracownikami lokalnych grup rybackich poprzez wymianę informacji  

i doświadczeń, zdobywanie wiedzy, promocję i rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa. 

 

Zrealizowane zostały następujące działania: 

 Uczestnictwo w czterodniowej wizycie studyjnej na Litwę, podczas 

której zapoznano się z problemami gospodarki stawowej  

i uwarunkowanymi okolicznościami związanymi z gospodarką rynkową 

na Litwie. Uczestnicy poznali osoby związane z rybactwem na Litwie 

umożliwiające przyszłe kontakty, w tym gospodarcze, spotkali się  

z przedstawicielami FLAG na Litwie oraz lokalnymi władzami obszarów 

zależnych od rybactwa oraz zwiedzili miejsca o szczególnych walorach 

turystycznych Litwy. 

 Uczestnictwo w szkoleniu dla rybaków pn. „Bezpieczeństwo ryb jako 

produktu spożywczego”, którego celem było przedstawienie wymogów 

dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ryb i produktów 
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przetworzonych z ryb wprowadzanych do obrotu, ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb osób planujących uruchomienie działalności 

przetwórczej. Program szkolenia obejmował ponadto analizę czynników 

wpływających na jakość produkcji karpia żywego jak i wyrobów 

przetworzonych z ryb oraz omówienie wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i jakości produktów przy uruchamianiu działalności 

przetwórczej i wprowadzaniu gotowych wyrobów na rynek.  

 Uczestnictwo w cyklu wydarzeń „Brzeszcze na Szlaku Karpia”, imprezie 

promocyjnej w Gminie Porąbka, Święcie Karpia w Kaniowie, Dniach 

Rybactwa w Skoczowie, podczas których Stowarzyszenie Dolina Karpia 

posiadało swoje stoisko z gadżetami oraz materiałami informacyjno - 

promocyjnymi. 

 Organizacja "Święta Rybaka", podczas którego miejscowi rybacy oraz 

lokalni rękodzielnicy mogli zaprezentować swoje produkty. Mieszkańcy 

pobliskich okolic, niezwiązani z rybactwem, mogli poszerzyć swoją 

wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności na warsztatach oraz pokazach, 

takich ja np. wystawa sprzętu rybackiego czy wystawa ryb 

hodowlanych, jak również plenerowych warsztatach rękodzieła 

artystycznego. Zorganizowana została ponadto degustacja potraw  

z Doliny Karpia oraz turniej sprawnościowy, a także biesiada 

muzyczna. Dla miłośników wędkowania odbyły się zawody wędkarskie. 

 Utworzenie 2 Parków Nordic Walking w Dolinie Karpia, w gminie 

Brzeźnica i Spytkowice. Każdy park obejmuje 3 certyfikowane, 

wytyczone i oznakowane trasy do uprawiania Nordic Walking o łącznej 

długości ok. 30 km. 

 

W 2013 roku został utworzony również park do uprawiania Nordic Walking  

w gminie Osiek, z udziałem środków pochodzących z projektu „Małopolska 

Gościnna”. 
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II. Ewaluacja własna wdrażania LSROR w 2013r. 

 
1. Nabór wniosków (4.02.2013 r. – 6.03.2013 r.) 

 
1.1. Ogłoszenie o naborze (4.02.2013 r. – 6.03.2013 r.) 

 
2 stycznia 2013 r. SDK działając jako LGR ogłosiło nabór wniosków  
w ramach PO RYBY 2007-2013, który trwał od 4 lutego 2013 r. do 6 marca 

2013 r. 

Konkurs na wybór operacji został zorganizowany zgodnie  

z harmonogramem. 

Zgodnie z LSROR oraz instrukcjami z UMWM ogłoszenie o naborze miało 
następującą treść: 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej 

Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji 

polegających na:   

 „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,  

 „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia 

osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 

pracy poza tym sektorem”, 

 „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”, 

 „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w 

celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”. 

 

osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”. 

1. Termin składania wniosków: 4 lutego 2013 r. – 6 marca 2013 r. 

2. Miejsce składania wniosków:                                                                                                                    

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach 

w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) osobiście w Biurze Lokalnej Grupy 

Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 5, w godzinach od 9.00 do 17.00. 

3. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:                                                                                    

Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełniania, wykaz dokumentów, które dołącza się 

do wniosku oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych następujących 

instytucji: Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia www.gruparybacka.dolinakarpia.org 

w zakładce Nabory,  Samorządu Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl/poryby w 

zakładce Nabory aktualne. 

4. Limity dostępnych środków finansowych : 

 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  -

 450 000,00 zł, w tym: 

- sektor publiczny – 350 000,00 zł 

http://www.gruparybacka.dolinakarpia.org/
http://www.fundusze.malopolska.pl/poryby
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- sektor gospodarczy i społeczny – 100 000,00 zł 

 Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia 

osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 

pracy poza tym sektorem – 200 000,00 zł, w tym: 

- sektor publiczny – 0,00 zł 

- sektor gospodarczy i społeczny –200 000,00 zł  

 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa – 200 000,00 zł, w tym: 

- sektor publiczny – 0,00 zł 

- sektor gospodarczy i społeczny – 200 000,00 zł 

 Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w 

celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywróceniu potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 155 899,00 zł, w tym: 

- sektor publiczny – 105 899,00 zł 

- sektor gospodarczy i społeczny – 50 000,00 zł 

5. Dodatkowe informacje:                                                                                                                            

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze 

Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz pod numerem tel. 33/841 18 87 

Ogłoszenie pojawiło się: 

 na stronie internetowej SDK, zarówno na stronie głównej, jak i na 

stronie LGR oraz w zakładce „Ogłoszenia o naborach”, 

 na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego, 

 na stronach internetowych każdej z 7 gmin z obszaru Doliny Karpia  

(tj. Brzeźnica, Tomice, Przeciszów, Polanka Wielka, Spytkowice, Osiek, 
Tomice, Zator), 

 na portalu informacyjnym: www.faktyoswiecim.pl 

 na tablicy informacyjnej w siedzibie SDK, drzwiach oraz gablocie, 

 na tablicach informacyjnych poszczególnych Urzędów Gmin, 

 w Gazecie Krakowskiej (2.01.2013 r., str. 5), 
 

1.2. Rejestr złożonych wniosków 

W naborze trwającym w okresie 4.02.2013 r. – 6.03.2013 r. do biura LGR 
wpłynęły łącznie  33 wnioski. 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa – sektor publiczny – 7 wniosków: 

1) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – „Promocja marki lokalnej 
„Karp zatorski” ChNP w Regionie Małopolska”; 

2) GMINNE CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU 
– „Zakup strojów dla zespołu pieśni i tańca Kotlina”; 

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku – „Remont ogrodu 

rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Osieku”; 
4) Gmina Osiek – „Przebudowa wejść do budynku Urzędu Gminy w 

Osieku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”; 
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5) Gmina Osiek – „Zakup zadaszenia dwuspadowego  nad przenośną  

scenę oraz oświetlenia i nagłośnienia na potrzeby organizacji imprez 
plenerowych”; 

6) Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej – „Czar obrzędów i 
tradycji Wigilijnych Regionu Doliny Karpia w Polance Wielkiej-  
zorganizowanie wydarzenia kulturalnego, kulinarnego oraz plastyki 

obrzędowej”; 
7) Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej – „Zakup strojów 

śląskich, rozbarskich  dla Zespołu Folklorystycznego „Karpikowe 

Dzieci” w Polance Wielkiej”. 
 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy – 7 wniosków: 

1) Jolanta Turkowska – „Realizacja reportażu telewizyjnego pt. „Dolina 
karpia”; 

2) Ludowy  Klub  Sportowy  „ZATORZANKA” – „Remont  i przystosowanie 
pomieszczeń klubu sportowego „ZATORZANKA” oraz zakup sprzętu i 

urządzeń do wyposażenia siłowni  oraz  sali  fitness”; 
3) Marian Kocemba – „Utworzenie Izby Regionalnej Doliny Karpia”; 
4) Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni” – „Dolina muzyką malowana – 

utworzenie zespołu śpiewaczego oraz zakup elementów strojów 
regionalnych dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich – 

„Nowoczesna Gospodyni” z Brzeźnicy”; 
5) Stowarzyszenie „Malownicza Gmina” – „Utworzenie i wyposażenie izby 

rękodzieła artystycznego i ginących zawodów Doliny Karpia”; 

6) Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych – „Dolina Karpia zaprasza! – 
uruchomienie strony www i realizacja filmów promocyjnych”; 

7) Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Serce Doliny” – 

„Badania jakości i trwałości mięsa karpi linii osieckiej i karpi linii 
zatorskiej wraz z molekularną analizą pokrewieństwa oraz 

popularyzacja wyników”. 

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub 

dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem - sektor społeczny i gospodarczy – 2 wnioski: 

1) Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Wyposażanie budynku handlowo-

administracyjnego w Firmie KOLMAR Kolasa Marek”; 

2) Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Wykonanie posadzki przemysłowej  

w hali produkcyjnej Firmy KOLMAR Kolasa Marek”; 

 

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 

społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - sektor 
społeczny i gospodarczy – 14 wniosków: 
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1) Robert Rospond – „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby firmy –

Hurtownia Elektryczno- Wentylacyjna Robert Rospond”; 
2) Przedsiębiorstwo Produkcyjne „BARTEK” s.c. Janusz Barcikowski, 

Aleksander Tęczar – „Modernizacja parku maszynowego PPU 
"BARTEK"; 

3) „PACK CEMENT” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJO-HANDLOWO-

USŁUGOWE EKSPORT-IMPORT BARTUŚ PIOTR,POLAK DOROTA 
SPÓŁKA JAWNA – „ZAKUP WÓZKA WIDŁOWEGO”; 

4) Fonte Sp. z o. o. – „Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa Fonte, 

zwiększenie elastyczności i konkurencyjności rynkowej poprzez 
uruchomienie i wyposażenie obiektu magazynowego i powstanie 

nowych miejsc pracy”; 
5) GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W OSIEKU – 

„Przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń na potrzeby sklepu 

samoobsługowego zlokalizowanego na parterze budynku Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osieku przy ul. Kościelnej 1”; 

6) Janina Irena Czechowicz – „Adaptacja pomieszczeń sklepu oraz zakup 
wyposażenia do potrzeb handlu rybami i artykułami wędkarskimi”; 

7) Kazimierz Brandys – „Choinka z Doliny Karpia – utworzenie i rozwój 

plantacji choinek bożonarodzeniowych”; 
8) Anna Górecka – „Zakup telebimu na potrzeby działalności 

gospodarczej oraz na  promocję  Regionu Doliny Karpia i  produktów 

regionalnych z wyżej wymienionego obszaru”; 
9) ABM SA – „Uruchomienie  całorocznej sprzedaży bezpośredniej karpia 

w gospodarstwie rybackim ABM SA w Brzeźnicy”; 
10) Biuro Podatkowe Spółka Jawna Jadwiga Załusińska, Bogdan 

Polak – „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i 

kserokopiarki i na potrzeby świadczenia usług rachunkowo-
księgowych na rzecz lokalnej społeczności”; 

11) Anna Karp – „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 
architektury i inżynierii – biuro projektowe specjalizujące się w 
projektowaniu konstrukcji budowlanych”; 

12) Katarzyna Tłomak – „Zakup rowerów w celu poszerzenia 
działalności turystycznej na terenie Doliny Karpia”; 

13) DinoZatorland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 

„Zakup środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowego 
produktu turystycznego firmy DinoZatorland Sp. z o.o. – udostępnienie 

Zbiornika Piastowskiego dla turystów w celach rekreacyjnych w 
ramach Parku Mitologii na Wodzie”; 

14) Kazimierz Mostowik, Marek Mostowik – „ZAKUP PAKOWARKI 

PRÓŻNIOWEJ, STERYLIZATORA ORAZ WYKONANIE STOISKA 
PRZEZNACZONEGO DO PROMOCJI I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW”. 

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 

przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku 
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor publiczny – 1 
wniosek: 
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1) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – „Wykonanie 

analizy fizyko-chemicznej, mikrobiologicznej i organoleptycznej mięsa 
karpi hodowanych na terenie Gminy Osiek”. 

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 

przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku 
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor społeczny  
i gospodarczy – 2 wnioski: 

1) Stowarzyszenie Integracyjne „Wspólna Sprawa” w Osieku – 

„Morfologiczna charakterystyka karpi utrzymywanych w wybranych 
stawach rybnych w Gminie Osiek”; 

2) Towarzystwo na rzecz Ziemi – „Program czynnej ochrony rybitwy 

rzecznej w Dolinie Górnej Wisły”. 

Stowarzyszenie Dolina Karpia miało w powyższym naborze do 

rozdysponowania środki na łączną kwotę 1 005 899,00 zł., natomiast do 
biura LGR wpłynęły 33 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 

2 012 430,05 zł. 

 
Dostępna pula 

środków (PLN) 

Łączna kwota 

dofinansowania 

złożonych wniosków 

(PLN) 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  

i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 

rybactwa – sektor publiczny 

350 000,00 505 733,15 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 

sektor społeczny i gospodarczy 

100 000,00 443 436,04 

II - Restrukturyzacja lub reorientacja działalności 

gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób 

mających pracę związaną z sektorem rybactwa w 

drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 

tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy 

200 000,00 118 523,36 

III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 

rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny  

i gospodarczy 

200 000,00 851 960,00 

IV - Ochrona środowiska lub dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 

w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 

przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 

klęski żywiołowej - sektor publiczny 

105 899,00 21 377,50 

IV - Ochrona środowiska lub dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 

w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 

przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora 

50 000,00 71 400,00 
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rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 

klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy 

 

 

Nabór ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Łączna kwota 
dofinansowania złożonych wniosków ponad dwukrotnie przekroczyła 

dostępną pulę środków. 

Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyło się działanie 

„Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa” sektor gospodarczy i społeczny oraz „Podnoszenie 

wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” gdzie łączna kwota 
dofinansowania złożonych wniosków w obu działaniach aż ponad 

czterokrotnie przekroczyła dostępną pulę środków. 

Łączna kwota złożonych wniosków przekroczyła pulę dostępnych środków 

także w działaniu „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” sektor publiczny oraz 

„Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych 
od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia 
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w 

wyniku klęski żywiołowej” sektor społeczny i gospodarczy. 

W przypadku działania „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności 

gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę 
związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy 

poza tym sektorem” oraz „Ochrona środowiska lub dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego 
atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa 

w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” sektor publiczny 
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złożone wnioski nie wyczerpały puli dostępnych środków. W działaniu 

„Restrukturyzacja lub reorientacja…” pozostało 81 476,64 zł, a „Ochrona 
środowiska…” 84 521,50 zł.  

 

1.3. Ocena wniosków 
 

1.3.1. Ocena zgodności operacji z LSROR 

Operacja zostaje uznana za zgodną z LSROR jeżeli spełnia wszystkie poniższe 
kryteria: 

1) operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej 1 celu 
szczegółowego - ocena polega na wpisaniu znaku „X” w kratce po 

prawej stronie przy każdym celu szczegółowym, z którym dana 
operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSROR może występować  
w więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyć więcej kwadracików). 

Operacja zostanie uznana za zgodną z LSROR jeżeli będzie zgodna z co 
najmniej jednym celem szczegółowym. Jeżeli operacja nie przyczyni się 

do osiągnięcia żadnego z celów szczegółowych należy w kratce 
„Operacja nie przyczyni się do osiągnięcia żadnego z celów 
szczegółowych” wpisać znak „X”. 

2) wnioskodawca posiada stosowne oceny i zaświadczenia w zakresie 
oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy są one wymagane – 
ocena polega na wpisaniu znaku „X” w kratce „TAK”, „NIE” lub „NIE 

DOTYCZY” w punkcie dotyczącym posiadania przez Wnioskodawcę 
stosownych ocen i zaświadczeń w zakresie oddziaływania na 

środowisko w przypadku, gdy są one wymagane. 
 

W procesie oceny zgodności stosowane są karty ocen. 
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Karta oceny zgodności operacji z LSROR 

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR 

KARTA OCENY  

zgodności operacji z LSROR 

 Wniosek nr:…………………… złożony przez……………………………………………….......... 

 Nazwa operacji:……………………………………………………………………………………… 

 DZIAŁANIE PO RYBY 2007-2013  

 W RAMACH WDRAŻANIA LSROR 

 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności  obszarów 

zależnych od rybactwa 

 

 

 

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej,  

lub  dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną  

z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 

tym sektorem 

 

 

 

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 

społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

 

 

 

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 

zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności  

lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,  

w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej 

 

 

 

 1. Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych LSROR: 

CS1.1 – Rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki  

i turystyki wędkarskiej 
 

  

CS2.1 – Zachowanie walorów   

przyrodniczo – krajobrazowych 

 

 

 

 

  

CS1.2 – Rozwój produktów lokalnych, szczególnie 

produktów rybactwa i rynku zbytu ryb 

 

 

CS2.2 – Zachowanie dziedzictwa  

kulturowego i historycznego, w tym 

tradycji rybactwa 

 

  

CS1.3 – Rozwój przedsiębiorstw, szczególnie z 

miejscami pracy dla osób z sektora rybactwa i kobiet 

 

 
  Operacja nie przyczyni się do osiągnięcia         

żadnego z celów szczegółowych 
       

 

 

2.Wnioskodawca posiada stosowne oceny i zaświadczenia w zakresie oddziaływania na środowisko  

w przypadku, gdy są one wymagane:

               TAK                     NIE               NIE DOTYCZY    

 IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA KOMITETU : 

 

 

 

W związku z odpowiedziami udzielonymi powyżej, głosuję za uznaniem/ nie uznaniem
*
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operacji za zgodną z LSROR     
(niepotrzebne skreślić) 

 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGR przed rozpoczęciem procesu oceny. Pozostałe pola wypełnia Członek Komitetu  biorący udział 

w ocenie zgodności operacji z LSROR: 

 Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem lub cienkopisem w kolorze innym niż czarny. 

 Ocena zgodności operacji z LSROR polega na: 

1. Wpisaniu znaku „X” w kratce po prawej stronie przy każdym celu szczegółowym, z którym dana 

operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSROR może występować w więcej niż jednym punkcie 

(można zaznaczyć więcej kwadracików). Operacja zostanie uznana za zgodną z LSROR jeżeli będzie 

zgodna z co najmniej jednym celem szczegółowym. Jeżeli operacja nie przyczyni się do osiągnięcia 

żadnego z celów szczegółowych należy w kratce „Operacja nie przyczyni się do osiągnięcia żadnego z 

celów szczegółowych” wpisać znak „X”. 

2. Wpisaniu znaku „X” w kratce „TAK”, „NIE” lub „NIE DOTYCZY” w punkcie dotyczącym posiadania 

przez Wnioskodawcę stosownych ocen i zaświadczeń w zakresie oddziaływania na środowisko  

w przypadku, gdy są one wymagane. 

Aby operacja została uznana za zgodną z LSROR musi być zgodna z co najmniej jednym celem szczegółowym 

oraz Wnioskodawca musi posiadać stosowne oceny i zaświadczenia w zakresie oddziaływania na środowisko w 

przypadku, gdy są one wymagane.  

 Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty oraz czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 

 

LGR zabezpiecza oraz przechowuje w/w karty. 

 

1.3.2. Ocena zgodności operacji wg Lokalnych Kryteriów LGR 
 

Lokalne kryteria LGR można podzielić na kryteria główne – stosowane przy 
ocenie wszystkich operacji zgłaszanych do każdego z działań w ramach 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa  
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” oraz dodatkowe – osobne 
dla poszczególnych działań. 

 

Kryteria główne: 

 Innowacyjność operacji; 

 Wykorzystanie lub pielęgnowanie tradycji sektora rybactwa na 

obszarze objętym LSROR; 

 Poprawa jakości życia mieszkańców; 

 Zasięg oddziaływania; 

 Rodzaj wnioskodawcy; 

 Miejsce zamieszkania, siedziba lub oddział wnioskodawcy; 

 Doświadczenie wnioskodawcy. 
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Kryterium Opis Punkty 
 

Innowacyjność 

operacji 

 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali 

lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd 

lokalnie rozwiązania - nowe produkty i towary, 

nowe rozwiązania organizacyjne, nowe maszyny 

i urządzenia, nowe sposoby wykorzystania 

lokalnych zasobów dotychczas niestosowane na 

obszarze LGR w zakresie turystyki i rekreacji, 

rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, w tym 

produktów lokalnych oraz ochrony środowiska  

i zachowania walorów przyrodniczo-

krajobrazowych i kulturowo-historycznych 

 

3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie 

na obszarze LGR 

2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie 

na obszarze gminy  

1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie 

na obszarze danego sołectwa lub osiedla 

0 – operacja nie wykorzystuje nowych 

rozwiązań  

 

Wykorzystanie  

lub pielęgnowanie 

tradycji sektora 

rybactwa na obszarze 

objętym LSROR 

 

Preferuje operacje związane  

z wykorzystaniem lub pielęgnowaniem tradycji 

sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR czyli 

operacje które: 

 dotyczą w sposób bezpośredni karpia lub 

innych ryb słodkowodnych; 

 pielęgnują „zatorską metodę chowu” (tj. wg. 

systemu dwuletniego); 

 pielęgnują i rozwijają tradycje kulinarne 

związane z rybami słodkowodnymi (w 

szczególności z karpiem), w tym tradycje 

wędzenia karpia lub innych ryb 

słodkowodnych; 

 przyczyniają się do pielęgnowania i rozwijania 

tradycji lub obyczajów związanych z hodowlą i 

konsumpcją karpia lub innych ryb 

słodkowodnych; 

 przyczyniają się do rozwoju rynku zbytu ryb 

słodkowodnych; 

 przyczyniają się do rozwoju dobrych praktyk 

rybackich, w szczególności związanych z 

hodowlą,  magazynowaniem, transportem i 

sprzedażą ryb. 

 

Punktacja: 

 3 i więcej cech – operacja w znacznym stopniu  

wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora 

rybactwa na obszarze objętym LSROR 

 1 do 2 cech – operacja wykorzystuje lub 

pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na 

obszarze objętym LSROR 

0 cech - operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje 

tradycji sektora rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 

 

3 – operacja w znacznym stopniu  

wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora 

rybactwa na obszarze objętym LSROR 

1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje 

tradycje sektora rybactwa na obszarze 

objętym LSROR 

0 – operacja nie wykorzystuje ani nie  

pielęgnuje tradycji sektora rybactwa na 

obszarze objętym LSROR 
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Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

 

 

Preferuje operacje pozytywnie wpływające na 

poprawę jakości życia mieszkańców czyli takie, 

które są powiązane/wpływają na którąś z poniżej 

wymienionych cech: 

 zwiększają dochody lokalnej społeczności; 

 poprawiają dostęp do infrastruktury; 

 poprawiają dostęp do edukacji i poprawiają jej 

jakość; 

 poprawiają dostęp do opieki zdrowotnej i 

poprawiają jej jakość; 

 poprawiają bezpieczeństwo 

(publiczne/socjalne); 

 pozytywnie wpływają na przyrodę i jakość 

środowiska; 

 pozytywnie wpływają na transport i 

komunikację na obszarze; 

 wpływają na kontakty z instytucjami i 

urzędami; 

 pozytywnie wpływają na styl życia lokalnych 

społeczności; 

 zwiększają uczestnictwo w życiu społecznym; 

 wpływają na rozwój technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

 

Punktacja: 

 3 i więcej cech – operacja wpłynie w sposób 

znaczący  na poprawę jakości życia 

mieszkańców 

 1 do 2 cech – operacja wpłynie pozytywnie na 

poprawę jakości życia mieszkańców 

0 cech - operacja nie wpłynie na poprawę jakości 

życia mieszkańców 

 

6 – operacja wpłynie w sposób znaczący  na 

poprawę jakości życia mieszkańców 

3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę 

jakości życia mieszkańców 

0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości 

życia mieszkańców  

 

Zasięg oddziaływania 

 

 

Preferuje operacje o szerszym zasięgu 

oddziaływania. Przez odziaływanie rozumiemy 

zasięg wpływów/korzyści społeczno-ekonomicznych 

osiąganych dzięki realizacji projektu (kto i jak 

daleko skorzysta z efektów projektu). 

 

 

3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia 

2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia 

1 – operacja oddziałuje na 1 gminę 

 

 

Rodzaj wnioskodawcy 

 

 

Preferuje podmioty, o których mowa  

w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 

 

 

3 - wnioskodawca jest podmiotem,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 

0 – wnioskodawca nie jest podmiotem,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 

 

Miejsce zamieszkania, 

siedziba lub oddział 

wnioskodawcy 

 

 

Preferuje lokalnych wnioskodawców posiadających 

miejsce zamieszkania, siedzibę lub oddział na 

obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 

 

6 –  wnioskodawca posiada miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub oddział na 

obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 

0 – wnioskodawca nie posiada miejsca 

zamieszkania, siedziby lub oddziału na 

obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 
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Doświadczenie 

wnioskodawcy 

 

Preferuje operacje realizowane przez 

wnioskodawców nie korzystających dotąd z 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 

weryfikowane na podstawie oświadczenia 

składanego przez wnioskodawcę w dokumentach 

niezbędnych do oceny operacji pod kątem zgodności 

z kryteriami wyboru określonymi w LSROR 

 

 

3 – wnioskodawca nie korzystał  

z dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej  

0 - wnioskodawca korzystał  

z dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej  

 

Kryteria dodatkowe dla działania „Wzmocnienie konkurencyjności i 

utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”: 

 Wykorzystanie lokalnych zasobów w operacji; 

 Promocja produktu lokalnego; 

 Kwota dofinansowania operacji. 
 

Kryterium Opis Punkty 

 

Wykorzystanie 

lokalnych zasobów  

w operacji 

 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory 

przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę 

 

W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 

 Przyrodnicze – 1 

 Kulturowe – 1  

 Historyczne – 1  

0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w 

walorów  

 

Promocja produktu 

lokalnego 
Preferuje operacje promujące produkty lokalne 

 

2 – operacja promuje produkt lokalny 

0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 

 

 

Kwota  

dofinansowania 

operacji 

 

Preferuje operacje o najniższej kwocie 

dofinansowania  

 

 

3 – do 100 000 zł  

2 – od 100 000 – 500 000 zł  

1 – powyżej 500 000 zł 

 

 

Kryteria dodatkowe dla działania „Restrukturyzacja lub reorientacja 
działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających 
pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych 

miejsc pracy poza tym sektorem”: 

 Utworzenie nowego miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat; 

 Wykorzystanie lokalnych zasobów w operacji; 

 Promocja produktu lokalnego; 

 Promocja lokalnej przedsiębiorczości; 

 Kwota dofinansowania operacji
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Kryterium Opis Punkty 
 

Utworzenie nowego 

miejsca pracy  

w przeliczeniu na 

pełny etat  

 

Preferuje operacje generujące nowe miejsce pracy,  

w szczególności  miejsce pracy w sektorze rybactwa 

albo dające zatrudnienie osobie reprezentującej 

sektor rybactwa poza tym sektorem.   

Punktowane jest również samozatrudnienie. 

 

6 – operacja generuje nowe miejsce pracy  

w sektorze rybactwa albo daje zatrudnienie 

osobie reprezentującej sektor rybactwa poza 

tym sektorem 

4 – operacja generuje nowe miejsce pracy 

poza sektorem rybactwa 

0 – operacja nie generuje nowych miejsc 

pracy 

 

Wykorzystanie 

lokalnych zasobów  

w operacji 

 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory 

przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę 

 

W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 

 Przyrodnicze – 1 

 Kulturowe – 1  

 Historyczne – 1  

0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w 

walorów  

 

Promocja produktu 

lokalnego 

 

Preferuje operacje promujące produkty lokalne 
 

2 – operacja promuje produkt lokalny 

0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 

 

 

Promocja lokalnej 

przedsiębiorczości 

 

 

Preferuje operacje  związane  

z rozwijaniem lokalnej przedsiębiorczości,  

w szczególności z podejmowaniem nowej 

działalności gospodarczej 

 

3 – wnioskodawca podejmuje nową 

działalność gospodarczą i w przeciągu 

ostatniego roku nie posiadał wpisu w EDG 

(CEIDG) ani KRS 

1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już 

istniejącą działalność gospodarczą 

0 – operacja nie jest związana ani  

z podejmowaniem, ani rozwijaniem 

działalności gospodarczej 

 

Kwota  

dofinansowania 

operacji 

 

Preferuje operacje o najniższej kwocie 

dofinansowania 

 

 

3 – poniżej 150 000 zł 

2 – od 150 000 – 300 000 zł 

1 – powyżej 300 000 zł 

 

 

Kryteria dodatkowe dla działania „Podnoszenie wartości produktów 
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne 
od rybactwa”: 

 Utworzenie nowego miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat; 

 Promocja produktu lokalnego; 

 Promocja lokalnej przedsiębiorczości; 

 Kwota dofinansowania operacji. 
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Kryterium Opis Punkty 
 

Utworzenie nowego 

miejsca pracy  

w przeliczeniu na 

pełny etat  

 

Preferuje operacje generujące nowe miejsce pracy,  

w szczególności  miejsce pracy w sektorze rybactwa 

albo dające zatrudnienie osobie reprezentującej 

sektor rybactwa poza tym sektorem.   

Punktowane jest również samozatrudnienie. 

 

6 – operacja generuje nowe miejsce pracy  

w sektorze rybactwa albo daje zatrudnienie 

osobie reprezentującej sektor rybactwa poza 

tym sektorem 

4 – operacja generuje nowe miejsce pracy 

poza sektorem rybactwa 

0 – operacja nie generuje nowych miejsc 

pracy 

 

Promocja produktu 

lokalnego 

 

Preferuje operacje promujące produkty lokalne 
 

2 – operacja promuje produkt lokalny 

0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 

 

Promocja lokalnej 

przedsiębiorczości 

 

 

Preferuje operacje  związane  

z rozwijaniem lokalnej przedsiębiorczości,  

w szczególności z podejmowaniem nowej 

działalności gospodarczej 

 

3 – wnioskodawca podejmuje nową 

działalność gospodarczą i w przeciągu 

ostatniego roku nie posiadał wpisu w EDG 

(CEIDG) ani KRS 

1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już 

istniejącą działalność gospodarczą 

0 – operacja nie jest związana ani  

z podejmowaniem, ani rozwijaniem 

działalności gospodarczej 

 

Kwota  

dofinansowania 

operacji 

 

Preferuje operacje o najniższej kwocie 

dofinansowania 

 

 

3 – do 100 000 zł 

2 – od 100 000 – 200 000 zł 

1 – powyżej 200 000 zł 

 

Kryteria dodatkowe dla działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego 

atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, 
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”: 

 Wykorzystanie lokalnych zasobów w operacji; 

 Oddziaływanie operacji na środowisko naturalne. 
 

Kryterium Opis Punkty 
 

Oddziaływanie 

operacji na 

środowisko naturalne 

 

Preferuje operacje wpływające pozytywnie  

w aspekcie: 

- zachowania różnorodności biologicznej lub, 

- ochrony przyrody lub, 

- ochrony przeciwpowodziowej lub, 

- poprawy warunków melioracyjnych. 

 

 

6 – operacja wpłynie pozytywnie na 

zachowanie różnorodności biologicznej lub 

ochrony przyrody  

3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę 

ochrony przeciwpowodziowej lub warunków 

melioracyjnych 

0 – operacja nie wpłynie pozytywnie na 

poprawę żadnego z  w/w aspektów 

 

 

Wykorzystanie 

lokalnych zasobów  

w operacji 

 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory 

przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę 

 

W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 

 Przyrodnicze – 1 

 Kulturowe – 1  

 Historyczne – 1  

0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w 

walorów  

 

W procesie oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów LGR stosowane są karty 

ocen. 
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1) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa 
 

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR 

 
KARTA OCENY OPERACJI 
wg lokalnych kryteriów LGR 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 

 

Wniosek nr: ………………… złożony przez…………………………………………………. 

Nazwa operacji:…………………………………………………………………………........... 

 

 
Lokalne kryteria LGR 

 

Możliwa punktacja Przyznana ocena 

 
1. Innowacyjność operacji 

 
3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

LGR 
 
2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

gminy  
 
1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

danego sołectwa lub osiedla 
 
0 – operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań  
 

 

 
2. Wykorzystanie  

lub pielęgnowanie tradycji 

sektora rybactwa na obszarze 

objętym LSROR 

 
3 – operacja w znacznym stopniu  wykorzystuje lub 

pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 
 
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora 

rybactwa na obszarze objętym LSROR 
 
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje tradycji 

sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR 
 

 

 
3. Wykorzystanie lokalnych 

zasobów w operacji 

 
W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 
 

 Przyrodnicze – 1 
 

 Kulturowe – 1 
 

 Historyczne – 1  
 
0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w walorów  
 

 



 

48 

 
4. Promocja produktu 

lokalnego 

 
2 – operacja promuje produkt lokalny 
 
0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 
 

 

 
5. Poprawa jakości życia 

mieszkańców 
 

 
6 – operacja wpłynie w sposób znaczący  na poprawę 

jakości życia mieszkańców 
 
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia 

mieszkańców 
 
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia 

mieszkańców  
 

 

 
6. Zasięg oddziaływania 
 

 
3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia 
 
2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia 
 
1 – operacja oddziałuje na 1 gminę 
 

 

 
7. Rodzaj wnioskodawcy 
 

 
3 - wnioskodawca jest podmiotem,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
 
0 – wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
 

 

 
8. Miejsce zamieszkania, 

siedziba lub oddział 

wnioskodawcy 
 

 
6 –  wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub oddział na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 
 
0 – wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania, 

siedziby lub oddziału na obszarze działania LGR od co 

najmniej 2 lat 
 

 

 
9. Doświadczenie 

wnioskodawcy 

 
3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania ze 

środków Unii Europejskiej  
 
0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej  
 

 

 
10. Kwota  dofinansowania 

operacji 
 

 
3 – do 100 000 zł  
2 – od 100 000 – 500 000 zł  
1 – powyżej 500 000 zł 

 

 

MAKSYMALNA LICZBA 

PUNKTÓW 

MOŻLIWYCH  
35 SUMA PUNKTÓW  
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DO UZYSKANIA 

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA 

KOMITETU: 

 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGR, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Komitetu biorący udział w ocenie 

zgodności wg lokalnych kryteriów LGR: 

 Kartę należy wypełnić piórem, długopisem lub cienkopisem w kolorze innym niż czarny; 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione; 

 W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów; 

  Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 

 

 
2) Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub 

dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 

rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem 
 

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR 

 
KARTA OCENY OPERACJI 
wg lokalnych kryteriów LGR 

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób 

mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 

tym sektorem 

 

Wniosek nr: ………………… złożony przez…………………………………………………. 

Nazwa operacji:…………………………………………………………………………........... 

 

 
Lokalne kryteria LGR 

 

Możliwa punktacja 
Przyznana 

ocena 

 
1. Innowacyjność operacji 

 
3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

LGR 
2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

gminy  
1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

danego sołectwa lub osiedla 
0 – operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań  
 

 

 
2. Utworzenie nowego miejsca 

pracy w przeliczeniu na pełny 

etat  

 
6 – operacja generuje nowe miejsce pracy w sektorze 

rybactwa albo daje zatrudnienie osobie reprezentującej 

sektor rybactwa poza tym sektorem 
4 – operacja generuje nowe miejsce pracy poza sektorem 

rybactwa 
0 – operacja nie generuje nowych miejsc pracy 
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3. Wykorzystanie lub 

pielęgnowanie tradycji sektora 

rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 

 
3 – operacja w znacznym stopniu  wykorzystuje lub 

pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora 

rybactwa na obszarze objętym LSROR 
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje tradycji 

sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR 
 

 

 
4. Wykorzystanie lokalnych 

zasobów w operacji 

 
W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 

 Przyrodnicze – 1 

 Kulturowe – 1  

 Historyczne – 1  
0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w walorów  
 

 

 
5. Promocja produktu lokalnego 

 
2 – operacja promuje produkt lokalny 
0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 
 

 

 
6. Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

 

 

 
6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na poprawę jakości 

życia mieszkańców 
 
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia 

mieszkańców 
 
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia 

mieszkańców  
 

 

 
7. Zasięg oddziaływania 
 

 
3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia 
2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia 
1 – operacja oddziałuje na 1 gminę 

 

 

 
8. Rodzaj wnioskodawcy 
 

 
3 - wnioskodawca jest podmiotem,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
0 – wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
 

 

 
9. Miejsce zamieszkania, 

siedziba lub oddział 

wnioskodawcy 
 

 
6 –  wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub oddział na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 
 
0 – wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania, 

siedziby lub oddziału na obszarze działania LGR od co 

najmniej 2 lat 
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10. Doświadczenie 

wnioskodawcy 

 
3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania ze 

środków Unii Europejskiej  
0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej  

 

 

 
11. Promocja lokalnej 

przedsiębiorczości 
 

 
3 – wnioskodawca podejmuje nową działalność gospodarczą 

i w przeciągu ostatniego roku nie posiadał wpisu  

w EDG (CEIDG) ani KRS 
1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już istniejącą 

działalność gospodarczą 
0 – operacja nie jest związana ani z podejmowaniem, ani 

rozwijaniem działalności gospodarczej 

 

 

 
12. Kwota  dofinansowania 

operacji 
 

 
3 – poniżej 150 000 zł 
2 – od 150 000 – 300 000 zł 
1 – powyżej 300 000 zł 

 

 

MAKSYMALNA LICZBA 

PUNKTÓW MOŻLIWYCH  
DO UZYSKANIA 

44 SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA 

KOMITETU: 

 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGR, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Komitetu biorący udział w ocenie 

zgodności wg lokalnych kryteriów LGR: 

 Kartę należy wypełnić piórem, długopisem lub cienkopisem w kolorze innym niż czarny; 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione; 

 W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów; 

 Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 

 

3) Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 
 

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR 

 
KARTA OCENY OPERACJI 
wg lokalnych kryteriów LGR 

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa 

 

Wniosek nr: ………………… złożony przez…………………………………………………. 

Nazwa operacji:…………………………………………………………………………........... 

 

 
Lokalne kryteria LGR 

 

Możliwa punktacja 
Przyznana 

ocena 
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1. Innowacyjność operacji 

 
3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

LGR 
2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

gminy  
1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

danego sołectwa lub osiedla 
0 – operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań  
 

 

 
2. Utworzenie nowego miejsca 

pracy w przeliczeniu na pełny 

etat  

 
6 – operacja generuje nowe miejsce pracy w sektorze 

rybactwa albo daje zatrudnienie osobie reprezentującej 

sektor rybactwa poza tym sektorem 
4 – operacja generuje nowe miejsce pracy poza sektorem 

rybactwa 
0 – operacja nie generuje nowych miejsc pracy 
 

 

 
3. Wykorzystanie  

lub pielęgnowanie tradycji 

sektora rybactwa na obszarze 

objętym LSROR 

 
3 – operacja w znacznym stopniu  wykorzystuje lub 

pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora 

rybactwa na obszarze objętym LSROR 
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje tradycji 

sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR 
 

 

 
4. Promocja produktu 

lokalnego 

 
2 – operacja promuje produkt lokalny 
0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 
 

 

 
5. Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

 

 

 
6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na poprawę jakości 

życia mieszkańców 
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia 

mieszkańców 
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia 

mieszkańców  
 

 

 
6. Zasięg oddziaływania 
 

 
3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia 
2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia 
1 – operacja oddziałuje na 1 gminę 
 

 

 
7. Rodzaj wnioskodawcy 
 

 
3 - wnioskodawca jest podmiotem,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
 
0 – wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
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8. Miejsce zamieszkania, 

siedziba lub oddział 

wnioskodawcy 
 

 
6 –  wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub oddział na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 
 
0 – wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania, 

siedziby lub oddziału na obszarze działania LGR od co 

najmniej 2 lat 
 

 

 
9. Doświadczenie 

wnioskodawcy 

 
3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania ze 

środków Unii Europejskiej  
 
0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej  
 

 

 
10. Promocja lokalnej 

przedsiębiorczości 
 

 
3 – wnioskodawca podejmuje nową działalność gospodarczą 

i w przeciągu ostatniego roku nie posiadał wpisu w EDG 

(CEIDG) ani KRS 
 
1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już istniejącą 

działalność gospodarczą 
 
0 – operacja nie jest związana ani z podejmowaniem, ani 

rozwijaniem działalności gospodarczej 
 

 

 
11. Kwota  dofinansowania 

operacji 
 

 
3 – do 100 000 zł  
2 – od 100 000 – 200 000 zł  
1 – powyżej 200 000 zł 
 

 

MAKSYMALNA LICZBA 

PUNKTÓW 

MOŻLIWYCH  
DO UZYSKANIA 

41 SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA 

KOMITETU: 

 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGR, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Komitetu biorący udział 

w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów LGR: 

 Kartę należy wypełnić piórem, długopisem lub cienkopisem w kolorze innym niż czarny; 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione; 

 W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów; 

 Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 

 

 

4) Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 

przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,  
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w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej 
 

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR 

 
KARTA OCENY OPERACJI 
wg lokalnych kryteriów LGR 

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu 

utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,  

w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej 

 

Wniosek nr: ………………… złożony przez…………………………………………………. 

Nazwa operacji:…………………………………………………………………………........... 

 

 
Lokalne kryteria LGR 

 

Możliwa punktacja 
Przyznana 

ocena 

 
1. Innowacyjność operacji 

 
3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

LGR 
 
2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

gminy  
 
1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

danego sołectwa lub osiedla 
 
0 – operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań  
 

 

 
2. Wykorzystanie  

lub pielęgnowanie tradycji 

sektora rybactwa na obszarze 

objętym LSROR 

 
3 – operacja w znacznym stopniu  wykorzystuje lub 

pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 
 
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora 

rybactwa na obszarze objętym LSROR 
 
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje tradycji 

sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR 
 

 

 
3. Wykorzystanie lokalnych 

zasobów w operacji 

 
W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 
 

 Przyrodnicze – 1 
 

 Kulturowe – 1  
 

 Historyczne – 1  
 
0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w walorów  
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4. Poprawa jakości życia 

mieszkańców 
 

 
6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na poprawę jakości 

życia mieszkańców 
 
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia 

mieszkańców 
 
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia 

mieszkańców  
 

 

 
5. Zasięg oddziaływania 
 

 
3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia 
 
2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia 
 
1 – operacja oddziałuje na 1 gminę 
 

 

 
6. Oddziaływanie operacji na 

środowisko naturalne 

 
6 – operacja wpłynie pozytywnie na zachowanie 

różnorodności biologicznej lub ochrony przyrody  

 

3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę ochrony 

przeciwpowodziowej lub warunków melioracyjnych 

 

0 – operacja nie wpłynie pozytywnie na poprawę żadnego  

z  w/w aspektów 

 

 

 
7. Rodzaj wnioskodawcy 
 

 
3 - wnioskodawca jest podmiotem,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
 
0 – wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
 

 

 
8. Miejsce zamieszkania, 

siedziba lub oddział 

wnioskodawcy 

 

 

 
6 –  wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub oddział na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 
 
0 – wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania, 

siedziby lub oddziału na obszarze działania LGR od co 

najmniej 2 lat 
 

 

 
9. Doświadczenie 

wnioskodawcy 

 
3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania ze 

środków Unii Europejskiej  
 
0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej  
 

 

MAKSYMALNA 

LICZBA  PUNKTÓW 

MOŻLIWYCH  
DO UZYSKANIA 

36 SUMA PUNKTÓW  



 

56 

IMIĘ I NAZWISKO 

CZŁONKA KOMITETU: 

 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGR, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Komitetu biorący udział w ocenie 

zgodności wg lokalnych kryteriów LGR: 

 Kartę należy wypełnić piórem, długopisem lub cienkopisem w kolorze innym niż czarny; 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione; 

 W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów; 

  Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważności karty. 

 

 

LGR zabezpiecza oraz przechowuje w/w karty. 

 

1.4. Odwołania od wyników oceny 

Do dnia 22.03.2013 r. do godz. 17.00 do biura LGR wpłynęło tylko 1 
odwołanie wnioskodawcy od wyników oceny Komitetu Stowarzyszenia Dolina 

Karpia. Przedmiotowy wniosek został złożony w ramach działania 
„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”. 

 

1.5. Listy wybranych oraz niewybranych operacji 
 

26 marca 2013 r. Komitet SDK podjął uchwały w sprawie przyjęcia list 
wybranych i niewybranych operacji. Wszystkie operacje (33) zostały 
wybrane do dofinansowania, ale nie wszystkie zmieściły się w limicie 

dostępnych środków. 

Decyzją Komitetu w ramach poszczególnych działań w puli dostępnych 
środków zmieściły się następujące wnioski: 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa – sektor publiczny – 5 wniosków: 

1) GMINNE CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU 

– „Zakup strojów dla zespołu pieśni i tańca Kotlina”; 

2) Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej – „Zakup strojów 

śląskich, rozbarskich  dla Zespołu Folklorystycznego „Karpikowe 

Dzieci” w Polance Wielkiej”; 

3) Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej – „Czar obrzędów i 

tradycji Wigilijnych Regionu Doliny Karpia w Polance Wielkiej-  

zorganizowanie wydarzenia kulturalnego, kulinarnego oraz plastyki 

obrzędowej”; 
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4) Gmina Osiek – „Zakup zadaszenia dwuspadowego  nad przenośną  

scenę oraz oświetlenia i nagłośnienia na potrzeby organizacji imprez 

plenerowych”; 

5) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku – „Remont ogrodu 

rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Osieku”. 

 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy – 1 wniosek: 

1) Marian Kocemba – „Utworzenie Izby Regionalnej Doliny Karpia”. 

 

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 

sektorem - sektor społeczny i gospodarczy – 2 wnioski: 

1) Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Wykonanie posadzki przemysłowej  

w hali produkcyjnej Firmy KOLMAR Kolasa Marek”; 

2) Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Wyposażanie budynku handlowo-

administracyjnego w Firmie KOLMAR Kolasa Marek”. 

 

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - sektor 

społeczny i gospodarczy – 3 wnioski: 

1) Janina Irena Czechowicz – „Adaptacja pomieszczeń sklepu oraz zakup 

wyposażenia do potrzeb handlu rybami i artykułami wędkarskimi”; 
2) ABM SA – „Uruchomienie  całorocznej sprzedaży bezpośredniej karpia 

w gospodarstwie rybackim ABM SA w Brzeźnicy”; 

3) Kazimierz Brandys – „Choinka z Doliny Karpia – utworzenie i rozwój 
plantacji choinek bożonarodzeniowych”. 

 

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 

przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku 
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor publiczny – 1 
wniosek: 

1) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – „Wykonanie 
analizy fizyko-chemicznej, mikrobiologicznej i organoleptycznej mięsa 

karpi hodowanych na terenie Gminy Osiek”. 

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku 
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jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor społeczny  

i gospodarczy – 1 wniosek: 

1) Stowarzyszenie Integracyjne „Wspólna Sprawa” w Osieku – 
„Morfologiczna charakterystyka karpi utrzymywanych w wybranych 
stawach rybnych w Gminie Osiek”. 

 
Liczba 

złożonych 
wniosków 

Liczba 
wybranych 
wniosków 

Liczba 
wniosków 

mieszczących 
się w limicie 
dostępnych 

środków 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  

i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych 
od rybactwa – sektor publiczny 

7 7 5 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 
sektor społeczny i gospodarczy 

7 7 1 

II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności 
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia 
osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 
pracy poza tym sektorem - sektor społeczny  
i gospodarczy 

2 2 2 

III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 

rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - 
sektor społeczny i gospodarczy 

14 14 3 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywracanie potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia  
w wyniku klęski żywiołowej - sektor publiczny 

1 1 1 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywracanie potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia  
w wyniku klęski żywiołowej - sektor społeczny  
i gospodarczy 

2 2 1 
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1.6. Poziom wykorzystanych środków w naborze (12.02.2013 r. – 

6.03.2013 r.) 

Stowarzyszenie Dolina Karpia miało do rozdysponowania 1 005 899,00 zł.  
Do dofinansowania wybrano operacje na łączną kwotę 839 900,86 zł.  

Środki w w/w naborze zostały wykorzystane na poziomie 83,50%. 

 
Pula dostępnych 
środków (PLN) 

Łączna kwota 

dofinansowania 
operacji wybranych 
do dofinansowania 

(PLN) 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 
rybactwa – sektor publiczny 

350 000,00 350 000,00 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 
sektor społeczny i gospodarczy 

100 000,00 100 000,00 

II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności 
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w 

drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 
tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy 

200 000,00 118 523,36 

III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny i 
gospodarczy 

200 000,00 200 000,00 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 

przywracanie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - sektor publiczny 

105 899,00 21 377,50 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 

50 000,00 50 000,00 
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się w limicie
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przywracanie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy 

SUMA 1 005 899,00 839 900,86 

 

 Niewykorzystane 
środki (PLN) 

Poziom 
wykorzystania 
środków (%) 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 
rybactwa – sektor publiczny 

       0,00 100,00 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 

sektor społeczny i gospodarczy 
       0,00 100,00 

II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności 
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w 
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 
tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy 

81 476,64 59,26 

III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny i 
gospodarczy 

       0,00 100,00 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - sektor publiczny 

84 521,50 20,19 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 

przywracanie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy 

       0,00 100,00 

SUMA 165 998,14 - 

 

1.7. Wykluczanie z oceny poszczególnych członków komitetu 

 

Zgodnie z art. 13, rozdział V Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Dolina 

Karpia każdy Członek Komitetu przed uczestnictwem w pierwszym 
posiedzeniu Komitetu składa oświadczenie o bezstronności, które stanowi 

zał. nr 2 do LSROR. 
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 Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia o bezstronności 

 

 

Imię i nazwisko ………………………………………… PESEL ………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI 

 

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

 

a) zapoznałem się z Regulaminem Komitetu LGR „Dolina Karpia”, 

b) będę przestrzegał zasady bezstronności w trakcie procesu oceny wniosków  

i w sytuacji: 

 

- gdy będę wnioskodawcą lub 

- wnioskodawcą będzie mój krewny, powinowaty do drugiego stopnia pokrewieństwa lub 

małżonek lub osoba związana ze mną z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

- wnioskodawcą będzie osoba, której jestem pełnomocnikiem lub 

- wnioskodawcą będzie korporacyjna osoba prawna, której jestem członkiem władz lub 

pracownikiem, 

- o wybór operacji ubiegać się będzie mój pracodawca  lub mój pracownik oraz osoba, 

która pozostaje ze mną w stosunku stałego zlecenia albo innej umowy,  

z którą związany jest obowiązek określonego regularnego świadczenia 

- pozostaje z wnioskodawcą w konkubinacie   

 

a także w w innych przypadkach, w których będę czuł, że mogę nie pozostawać  bezstronny 

 

powiadomię o tym Przewodniczącego (prowadzącego posiedzenie Komisji) przed 

rozpoczęciem dyskusji na temat danego wniosku i poproszę o wyłącznie mnie z dyskusji  

i glosowania nad tą operacją. 

 

 

 

 

……………………………   ……………………………………………… 

Miejsce i data     Czytelny podpis 

 

 

Wszyscy Członkowie Komitetu SDK złożyli w/w oświadczenie. 

Zgodnie z art. 7, rozdział II Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Dolina 

Karpia Członek Komitetu zostaje wykluczony z dyskusji i głosowania  
w przypadku: 

a) ubiegania się o dofinansowanie tej operacji przez: tego członka 
komitetu, jego krewnego, powinowatego do drugiego stopnia 

pokrewieństwa lub małżonka, osobę związaną z członkiem komitetu  
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z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, osobę, której 

pełnomocnikiem jest członek komitetu, i przez korporacyjną osobę 
prawną, której członkiem jest członek komitetu, 

b) gdy o wybór operacji ubiega się jego pracodawca  lub jego pracownik 
oraz osoba, która pozostaje z nim w stosunku stałego zlecenia albo innej 
umowy, z którą związany jest obowiązek określonego regularnego 

świadczenia, 
c) gdy o wybór operacji ubiega się osoba, która jest z członkiem Komitetu 
w konkubinacie, 

d) w innych przypadkach, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie 
okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności członka 

Komitetu. 
 

Procedura ta jest ponadto zgodna z zapisem umieszczonym w LSROR i ma 
na celu wyeliminowanie wątpliwości co do bezstronności poszczególnych 
członków komitetu oraz rzetelności i uczciwości oceny. 

Decyzja o wykluczeniu z oceny podejmowana jest uchwałą. 

Wzór uchwały 

Uchwała nr …. 

Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia 

z dnia …. 

w sprawie wykluczenia Członka Komitetu z oceny operacji 
  

                                     

§ 1. 

Na podstawie § 21 ust.6 Statutu Stowarzyszenia oraz § 4 ust. 7 pkt a, § 22 ust.1 Regulaminu 

Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia, Komitet  wyklucza z oceny wniosku nr … 

Pana/Panią … na wniosek Pana/Pani …. 

 

§ 2 

 

W głosowaniu udział wzięło  … - osób, w tym: 

Za podjęciem głosowało  … - osób, 

Przeciwko podjęciu głosowało … - osób, 

Wstrzymało się od głosu  … - osób 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Operacja 

Liczba członków 
komitetu, którzy 
wyłączyli się z 

oceny operacji 

Liczba członków 
komitetu, którzy 

wyłączyli się z oceny 
operacji w 

posiedzeniu 
odwoławczym 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – „Promocja marki lokalnej 

„Karp zatorski” ChNP w Regionie Małopolska” 
0 - 

GMINNE CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU W 

OSIEKU – „Zakup strojów dla zespołu pieśni i tańca Kotlina” 
1 - 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku – „Remont ogrodu 

rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Osieku” 
1 - 

Gmina Osiek – „Przebudowa wejść do budynku Urzędu Gminy w 

Osieku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” 
1 - 

Gmina Osiek – „Zakup zadaszenia dwuspadowego  nad przenośną  
scenę oraz oświetlenia i nagłośnienia na potrzeby organizacji 

imprez plenerowych” 

1 - 

Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej – „Czar obrzędów i 

tradycji Wigilijnych Regionu Doliny Karpia w Polance Wielkiej-  

zorganizowanie wydarzenia kulturalnego, kulinarnego oraz plastyki 

obrzędowej” 

1 - 

Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej – „Zakup strojów 
śląskich, rozbarskich  dla Zespołu Folklorystycznego „Karpikowe 

Dzieci” w Polance Wielkiej 
1 - 

Jolanta Turkowska – „Realizacja reportażu telewizyjnego pt. 

„Dolina karpia” 
0 - 

Ludowy  Klub  Sportowy  „ZATORZANKA” – „Remont  i 

przystosowanie pomieszczeń klubu sportowego „ZATORZANKA” 

oraz zakup sprzętu i urządzeń do wyposażenia siłowni  oraz  sali  
fitness” 

0 - 

Marian Kocemba – „Utworzenie Izby Regionalnej Doliny Karpia” 0 - 

Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni” – „Dolina muzyką 

malowana – utworzenie zespołu śpiewaczego oraz zakup elementów 

strojów regionalnych dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich – 

„Nowoczesna Gospodyni” z Brzeźnicy” 

0 - 

Stowarzyszenie „Malownicza Gmina” – „Utworzenie i wyposażenie 

izby rękodzieła artystycznego i ginących zawodów Doliny Karpia” 
0 - 

Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych – „Dolina Karpia zaprasza! – 
uruchomienie strony www i realizacja filmów promocyjnych” 

0 - 

Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Serce Doliny” – 

„Badania jakości i trwałości mięsa karpi linii osieckiej i karpi linii 

zatorskiej wraz z molekularną analizą pokrewieństwa oraz 

popularyzacja wyników” 

0 - 

Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Wyposażanie budynku handlowo-

administracyjnego w Firmie KOLMAR Kolasa Marek” 
1 - 

Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Wykonanie posadzki 

przemysłowej w hali produkcyjnej Firmy KOLMAR Kolasa Marek” 
1 - 

Robert Rospond – „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby 
firmy –Hurtownia Elektryczno- Wentylacyjna Robert Rospond” 

0 - 

Przedsiębiorstwo Produkcyjne „BARTEK” s.c. Janusz Barcikowski, 

Aleksander Tęczar – „Modernizacja parku maszynowego PPU 

"BARTEK" 

0 - 

„PACK CEMENT” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJO-

HANDLOWO-USŁUGOWE EKSPORT-IMPORT BARTUŚ 

PIOTR,POLAK DOROTA SPÓŁKA JAWNA – „ZAKUP WÓZKA 
WIDŁOWEGO” 

0 - 
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Fonte Sp. z o. o. – „Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa 
Fonte, zwiększenie elastyczności i konkurencyjności rynkowej 

poprzez uruchomienie i wyposażenie obiektu magazynowego i 

powstanie nowych miejsc pracy” 

0 - 

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W OSIEKU – 

„Przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń na potrzeby sklepu 

samoobsługowego zlokalizowanego na parterze budynku Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osieku przy ul. Kościelnej 1” 

0 - 

Janina Irena Czechowicz – „Adaptacja pomieszczeń sklepu oraz 

zakup wyposażenia do potrzeb handlu rybami i artykułami 

wędkarskimi” 

0 - 

Kazimierz Brandys – „Choinka z Doliny Karpia – utworzenie i 

rozwój plantacji choinek bożonarodzeniowych” 
0 - 

Anna Górecka – „Zakup telebimu na potrzeby działalności 

gospodarczej oraz na  promocję  Regionu Doliny Karpia i  

produktów regionalnych z wyżej wymienionego obszaru” 

0 - 

ABM SA – „Uruchomienie  całorocznej sprzedaży bezpośredniej 
karpia w gospodarstwie rybackim ABM SA w Brzeźnicy” 

0 0 

Biuro Podatkowe Spółka Jawna Jadwiga Załusińska, Bogdan Polak 

– „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i 

kserokopiarki i na potrzeby świadczenia usług rachunkowo-

księgowych na rzecz lokalnej społeczności” 

0 - 

Anna Karp – „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

architektury i inżynierii – biuro projektowe specjalizujące się w 
projektowaniu konstrukcji budowlanych” 

0 - 

Katarzyna Tłomak – „Zakup rowerów w celu poszerzenia 

działalności turystycznej na terenie Doliny Karpia” 
0 - 

DinoZatorland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Zakup 

środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowego produktu 

turystycznego firmy DinoZatorland Sp. z o.o. – udostępnienie 

Zbiornika Piastowskiego dla turystów w celach rekreacyjnych w 
ramach Parku Mitologii na Wodzie” 

0 - 

Kazimierz Mostowik, Marek Mostowik – „ZAKUP PAKOWARKI 

PRÓŻNIOWEJ, STERYLIZATORA ORAZ WYKONANIE STOISKA 

PRZEZNACZONEGO DO PROMOCJI I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW” 
0 - 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – 

„Wykonanie analizy fizyko-chemicznej, mikrobiologicznej i 

organoleptycznej mięsa karpi hodowanych na terenie Gminy 

Osiek” 

0 - 

Stowarzyszenie Integracyjne „Wspólna Sprawa” w Osieku – 
„Morfologiczna charakterystyka karpi utrzymywanych w 

wybranych stawach rybnych w Gminie Osiek”; 

0 - 

Towarzystwo na rzecz Ziemi – „Program czynnej ochrony rybitwy 

rzecznej w Dolinie Górnej Wisły” 
0 - 
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1.8. Udział beneficjentów w szkoleniach oraz spotkaniach 

informacyjnych oraz z doradztwa w biurze LGR 

 

Operacja 

Beneficjent 

korzystał  

z doradztwa  

w Biurze LGR 

Beneficjent 

korzystał ze 

szkoleń/spotkań 

informacyjnych 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – „Promocja marki lokalnej 

„Karp zatorski” ChNP w Regionie Małopolska” 
TAK NIE 

GMINNE CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU W 
OSIEKU – „Zakup strojów dla zespołu pieśni i tańca Kotlina” 

TAK TAK 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku – „Remont ogrodu 

rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Osieku” 
TAK TAK 

Gmina Osiek – „Przebudowa wejść do budynku Urzędu Gminy w 

Osieku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” 
TAK NIE 

Gmina Osiek – „Zakup zadaszenia dwuspadowego  nad przenośną  

scenę oraz oświetlenia i nagłośnienia na potrzeby organizacji 

imprez plenerowych” 

TAK NIE 

Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej – „Czar obrzędów i 

tradycji Wigilijnych Regionu Doliny Karpia w Polance Wielkiej-  
zorganizowanie wydarzenia kulturalnego, kulinarnego oraz plastyki 

obrzędowej” 

TAK TAK 

Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej – „Zakup strojów 

śląskich, rozbarskich  dla Zespołu Folklorystycznego „Karpikowe 

Dzieci” w Polance Wielkiej 
TAK TAK 

Jolanta Turkowska – „Realizacja reportażu telewizyjnego pt. 

„Dolina karpia” 
NIE NIE 

Ludowy  Klub  Sportowy  „ZATORZANKA” – „Remont  i 
przystosowanie pomieszczeń klubu sportowego „ZATORZANKA” 

oraz zakup sprzętu i urządzeń do wyposażenia siłowni  oraz  sali  

fitness” 

TAK TAK 

Marian Kocemba – „Utworzenie Izby Regionalnej Doliny Karpia” TAK NIE 

Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni” – „Dolina muzyką 

malowana – utworzenie zespołu śpiewaczego oraz zakup elementów 

strojów regionalnych dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich – 
„Nowoczesna Gospodyni” z Brzeźnicy” 

TAK NIE 

Stowarzyszenie „Malownicza Gmina” – „Utworzenie i wyposażenie 

izby rękodzieła artystycznego i ginących zawodów Doliny Karpia” 
TAK NIE 

Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych – „Dolina Karpia zaprasza! – 

uruchomienie strony www i realizacja filmów promocyjnych” 
TAK NIE 

Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Serce Doliny” – 

„Badania jakości i trwałości mięsa karpi linii osieckiej i karpi linii 

zatorskiej wraz z molekularną analizą pokrewieństwa oraz 
popularyzacja wyników” 

TAK NIE 

Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Wyposażanie budynku handlowo-

administracyjnego w Firmie KOLMAR Kolasa Marek” 
TAK NIE 

Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Wykonanie posadzki 

przemysłowej w hali produkcyjnej Firmy KOLMAR Kolasa Marek” 
TAK NIE 

Robert Rospond – „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby 

firmy –Hurtownia Elektryczno- Wentylacyjna Robert Rospond” 
NIE NIE 

Przedsiębiorstwo Produkcyjne „BARTEK” s.c. Janusz Barcikowski, 

Aleksander Tęczar – „Modernizacja parku maszynowego PPU 

"BARTEK" 

NIE NIE 
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„PACK CEMENT” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJO-
HANDLOWO-USŁUGOWE EKSPORT-IMPORT BARTUŚ 

PIOTR,POLAK DOROTA SPÓŁKA JAWNA – „ZAKUP WÓZKA 

WIDŁOWEGO” 

TAK NIE 

Fonte Sp. z o. o. – „Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa 

Fonte, zwiększenie elastyczności i konkurencyjności rynkowej 

poprzez uruchomienie i wyposażenie obiektu magazynowego i 
powstanie nowych miejsc pracy” 

TAK NIE 

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W OSIEKU – 

„Przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń na potrzeby sklepu 

samoobsługowego zlokalizowanego na parterze budynku Gminnej 

Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osieku przy ul. Kościelnej 1” 

TAK TAK 

Janina Irena Czechowicz – „Adaptacja pomieszczeń sklepu oraz 

zakup wyposażenia do potrzeb handlu rybami i artykułami 

wędkarskimi” 

TAK TAK 

Kazimierz Brandys – „Choinka z Doliny Karpia – utworzenie i 
rozwój plantacji choinek bożonarodzeniowych” 

TAK NIE 

Anna Górecka – „Zakup telebimu na potrzeby działalności 

gospodarczej oraz na  promocję  Regionu Doliny Karpia i  

produktów regionalnych z wyżej wymienionego obszaru” 

NIE NIE 

ABM SA – „Uruchomienie  całorocznej sprzedaży bezpośredniej 

karpia w gospodarstwie rybackim ABM SA w Brzeźnicy” 
TAK NIE 

Biuro Podatkowe Spółka Jawna Jadwiga Załusińska, Bogdan Polak 

– „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i 
kserokopiarki i na potrzeby świadczenia usług rachunkowo-

księgowych na rzecz lokalnej społeczności” 

TAK NIE 

Anna Karp – „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

architektury i inżynierii – biuro projektowe specjalizujące się w 

projektowaniu konstrukcji budowlanych” 

TAK NIE 

Katarzyna Tłomak – „Zakup rowerów w celu poszerzenia 

działalności turystycznej na terenie Doliny Karpia” 
TAK NIE 

DinoZatorland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Zakup 
środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowego produktu 

turystycznego firmy DinoZatorland Sp. z o.o. – udostępnienie 

Zbiornika Piastowskiego dla turystów w celach rekreacyjnych w 

ramach Parku Mitologii na Wodzie” 

NIE NIE 

Kazimierz Mostowik, Marek Mostowik – „ZAKUP PAKOWARKI 

PRÓŻNIOWEJ, STERYLIZATORA ORAZ WYKONANIE STOISKA 

PRZEZNACZONEGO DO PROMOCJI I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW” 
TAK NIE 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – 
„Wykonanie analizy fizyko-chemicznej, mikrobiologicznej i 

organoleptycznej mięsa karpi hodowanych na terenie Gminy 

Osiek” 

NIE NIE 

Stowarzyszenie Integracyjne „Wspólna Sprawa” w Osieku – 

„Morfologiczna charakterystyka karpi utrzymywanych w 

wybranych stawach rybnych w Gminie Osiek”; 

NIE NIE 

Towarzystwo na rzecz Ziemi – „Program czynnej ochrony rybitwy 
rzecznej w Dolinie Górnej Wisły” 

TAK NIE 

 

Zdecydowana większość beneficjentów przed złożeniem wniosku  
o dofinansowanie korzysta z pomocy oraz konsultacji z pracownikami biura 

LGR, a rzadziej bierze udział w spotkaniach informacyjnych oraz 
szkoleniach. 
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1.9. Proces weryfikacji wniosków w UMWM 

11.04.2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

zostały przekazane wnioski o dofinansowanie wraz z oryginałami list 
wybranych operacji, oryginałami list niewybranych operacji oraz oryginałami 
uchwał komitetu LGR w sprawie wyboru operacji. 

LGR przechowuje kopie wszystkich w/w dokumentów potwierdzone za 
zgodność z oryginałem lub oryginały. 

 

 

Operacja 
I pismo o 

uzupełnienia 
II pismo o 

uzupełnienia 

GMINNE CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU – 

„Zakup strojów dla zespołu pieśni i tańca Kotlina” 
15.05.2013 13.06.2013 

Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej – „Zakup strojów śląskich, 

rozbarskich  dla Zespołu Folklorystycznego „Karpikowe Dzieci” w Polance 
Wielkiej” 

02.05.2013 --------- 

Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej – „Czar obrzędów i tradycji 

Wigilijnych Regionu Doliny Karpia w Polance Wielkiej-  zorganizowanie 

wydarzenia kulturalnego, kulinarnego oraz plastyki obrzędowej” 

07.05.2013 ---------- 

Gmina Osiek – „Zakup zadaszenia dwuspadowego  nad przenośną  scenę 

oraz oświetlenia i nagłośnienia na potrzeby organizacji imprez plenerowych” 
16.05.2013 

Brak 

danych 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku – „Remont ogrodu 

rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Osieku” 
20.05.2013 20.06.2013 

Marian Kocemba – „Utworzenie Izby Regionalnej Doliny Karpia” 
27.05.2013 

Brak 
danych 

Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Wykonanie posadzki przemysłowej w hali 

produkcyjnej Firmy KOLMAR Kolasa Marek” 
16.05.2013 

Brak 

danych 

Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Wyposażanie budynku handlowo-

administracyjnego w Firmie KOLMAR Kolasa Marek” 
Brak danych 04.07.2013 

Janina Irena Czechowicz – „Adaptacja pomieszczeń sklepu oraz zakup 
wyposażenia do potrzeb handlu rybami i artykułami wędkarskimi” 

24.05.2013 28.06.2013 

ABM SA – „Uruchomienie  całorocznej sprzedaży bezpośredniej karpia w 

gospodarstwie rybackim ABM SA w Brzeźnicy” 
27.05.2013 03.07.2013 

Kazimierz Brandys – „Choinka z Doliny Karpia – utworzenie i rozwój 

plantacji choinek bożonarodzeniowych” 
20.05.2013 04.07.2013 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – „Wykonanie 

analizy fizyko-chemicznej, mikrobiologicznej i organoleptycznej mięsa karpi 
hodowanych na terenie Gminy Osiek” 

odmowa --------- 

Stowarzyszenie Integracyjne „Wspólna Sprawa” w Osieku – „Morfologiczna 

charakterystyka karpi utrzymywanych w wybranych stawach rybnych w 

Gminie Osiek”; 

odmowa ---------- 

Towarzystwo na rzecz Ziemi – „Program czynnej ochrony rybitwy rzecznej w 

Dolinie Górnej Wisły” 13.06.2013 15.07.2013 
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1.10. Poziom wykorzystania środków w II naborze po weryfikacji przez 

Samorząd Województwa 
 

Operacja 

Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 
(PLN) 

Kwota 
dofinansowania 

zgodnie z 
zawartą umową 

(PLN) 

GMINNE CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU – 

„Zakup strojów dla zespołu pieśni i tańca Kotlina” 

14 152,50 
14 152,50 

Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej – „Zakup strojów śląskich, 

rozbarskich  dla Zespołu Folklorystycznego „Karpikowe Dzieci” w 

Polance Wielkiej” 

23 222,65 
23 222,64 

Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej – „Czar obrzędów i tradycji 

Wigilijnych Regionu Doliny Karpia w Polance Wielkiej-  zorganizowanie 
wydarzenia kulturalnego, kulinarnego oraz plastyki obrzędowej” 

14 790,00 
14 790,00 

Gmina Osiek – „Zakup zadaszenia dwuspadowego  nad przenośną  

scenę oraz oświetlenia i nagłośnienia na potrzeby organizacji imprez 

plenerowych” 

83 650,54 
74 919,00 

Gmina Osiek – „Przebudowa wejść do budynku Urzędu Gminy w Osieku 

wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” 
191 143,07 

161 997,50 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku – „Remont ogrodu 

rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Osieku” 
60 918,36 

60 918,36 

Marian Kocemba – „Utworzenie Izby Regionalnej Doliny Karpia” 99 890,82 99 890,81 

Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Wyposażanie budynku handlowo-

administracyjnego w Firmie KOLMAR Kolasa Marek” 

51 005,36 
49 936,00 

Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Wykonanie posadzki przemysłowej w 

hali produkcyjnej Firmy KOLMAR Kolasa Marek” 
67 518,00 

67 518,00 

Janina Irena Czechowicz – „Adaptacja pomieszczeń sklepu oraz zakup 

wyposażenia do potrzeb handlu rybami i artykułami wędkarskimi” 

21 025,72 21 025,72 

ABM SA – „Uruchomienie  całorocznej sprzedaży bezpośredniej karpia w 

gospodarstwie rybackim ABM SA w Brzeźnicy” 
55 353,70 54 518,02 

Kazimierz Brandys – „Choinka z Doliny Karpia – utworzenie i rozwój 

plantacji choinek bożonarodzeniowych” 

93 362,48 93 362,48 

DinoZatorland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Zakup 

środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowego produktu 

turystycznego firmy DinoZatorland Sp. z o.o. – udostępnienie Zbiornika 

Piastowskiego dla turystów w celach rekreacyjnych w ramach Parku 
Mitologii na Wodzie.” 

98 000,00 31 093,78 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – „Wykonanie 

analizy fizyko-chemicznej, mikrobiologicznej i organoleptycznej mięsa 

karpi hodowanych na terenie Gminy Osiek” 

21 377,50 0,00 

Stowarzyszenie Integracyjne „Wspólna Sprawa” w Osieku – 

„Morfologiczna charakterystyka karpi utrzymywanych w wybranych 

stawach rybnych w Gminie Osiek”; 

21 420,00 0,00 

 

 Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

(PLN) 

Kwota 

dofinansowania 

zgodnie z zawartą 

umową (PLN) 
I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 
rybactwa – sektor publiczny 

350 000,00 
350 000,00 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 
sektor społeczny i gospodarczy 

100 000,00 
99 890,81 
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II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności 
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w 
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 
tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy 

118 523,36 
117 454,00 

III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny i 
gospodarczy 

200 000,00 
200 000,00 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - sektor publiczny 

21 377,50 
0,00 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy 

50 000,00 
0,00 

SUMA 839 900,86  
 

 
1.11. Realizacja celów zawartych w LSROR 
 

LGR realizuje dwa cele ogólne: 

1) Rozwój gospodarczy i związanego  z nim rynku pracy w oparciu  
o lokalne zasoby, 

2) Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-
historycznych. 
 

Dla każdego z celów ogólnych został przyporządkowany cel szczegółowy wraz 
z zakresem oraz przykładami operacji. 

 Dla celu ogólnego – 1. Rozwój gospodarczy i związanego  z nim rynku 

pracy w oparciu o lokalne zasoby: 
 

1.1. Rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki 

wędkarskiej 
 
Zakres operacji: 

 

 Budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w 

szczególności: pomostów, wiosek wędkarskich, miejsc do łowienia ryb, 
miejsc wypoczynkowych i biwakowych, itp. wraz z ścieżkami i drogami 

dojazdowymi do tych miejsc. 

 Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych i rowerowych, miejsc 

przystankowych, punktów widokowych i obserwacyjnych itp. wraz z 
drogami dojazdowymi do tych miejsc oraz remont lub odbudowa już 
istniejących szlaków. 

 Dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do 
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potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 Promocja obszaru LGR jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.  

 Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w branży turystycznej, w 

szczególności prowadzonych przez osoby z sektora rybactwa. 

 Rewitalizacja miejscowości, remont, odbudowa, przebudowa bądź 

wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne, 
sportowe i rekreacyjne oraz turystyczne. 

 Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży pobudzających 
do  aktywnych form wypoczynku i przyczyniających się do rozwoju 

turystyki na terenie Doliny Karpia. 

 Rozwój dostępu do sieci Internet. 

 Poprawa warunków funkcjonowania lokalnego transportu publicznego. 

 
Przykłady:  
 

 Budowa, remont lub przebudowa pomostów i miejsc do łowienia ryb 
wraz z drogami dojazdowymi do tych miejsc (gminy wraz z kołami 
wędkarskimi); 

 Przygotowanie  ścieżek spacerowych (ich wytyczenie, oznakowanie, 
remont lub odbudowa już istniejących), wykonanie podestu na stawie 

umożliwiającego wędkowanie, utworzenia terenu rekreacyjnego, 
utworzenie małego ogrodu z ciekawymi roślinami w celu edukacyjnym 
(osoba z sektora rybactwa); 

 Centrum rekreacji, w skład którego wchodziłoby m. in. ogólnodostępne 
łowisko, pole namiotowe, plac zabaw dla dzieci, przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych, wypożyczalnia kajaków (osoba z sektora 

rybactwa); 
 Zagospodarowanie terenu nadwiślanego - budowa przystani (niwelacja 

terenu, budowa zaplecza, parkingu, ścieżek) oraz drewnianego galaru 
jako kultywowania tradycji flisackich w oparciu o dokumentację 
historyczną (osoba z sektora społecznego); 

 Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego - stworzenie niezbędnej 
infrastruktury sportowej, wypoczynkowej nad Zbiornikiem 

Piastowskim w dorzeczu rzeki Skawy; w ramach zadania powstanie 
infrastruktura sportowa, komunikacyjna, gastronomiczna i 
wypoczynkowa służąca turystom i mieszkańcom Doliny Karpia 

(gmina); 
 Europejskie Centrum Wędkarstwa i Aktywnego Wypoczynku – budowa 

infrastruktury turystyczno-sportowej, zagospodarowanie terenu nad 

rzeką Skawą - budowa przystani, niwelacja terenu, budowa zaplecza, 
parkingu, ścieżek (gmina); 

 Zagospodarowanie terenu wokół łowiska wędkarskiego, modernizacja 
stanowisk wędkarskich, oświetlenie łowiska, remont punktu hurtowej i 
detalicznej sprzedaży ryb (instytucja badawczo-rozwojowa); 

 Remont, odbudowa, przebudowa bądź wyposażenie obiektów 
pełniących funkcje społeczno – kulturalne, sportowe i rekreacyjne oraz 

turystyczne w ramach rewitalizacji miejscowości (gmina); 
 Utworzenie koła dla dzieci i młodzieży pobudzającego aktywność 

fizyczną (instytucja kultury); 
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 Stworzenie w bibliotece ogólnodostępnej pracowni komputerowej z 

dostępem do Internetu (instytucja kultury); 
 Budowa wiat przystankowych (gmina). 

 

 
 
1.2. Rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i 

rynku zbytu ryb 
 
Zakres operacji: 

 

 Organizacja targów i imprez promocyjnych, wydawanie materiałów i 

publikacji związanych z promocją produktów lokalnych, w 
szczególności produktów rybactwa i rynku zbytu ryb. 

 Inwestycje związane z tworzeniem smażalni, wędzarni, sklepów z 
produktami rybnymi, lokalnymi itp. 

 Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów 
lokalnych (w tym produktów rybactwa)  lub działalności marginalnej, 

lokalnej i ograniczonej. 

 Popularyzacja rybactwa związana z obszarem objętym LSROR. 

 
Przykłady: 
 

 Działania związane z promocją Karpia Zatorskiego, w szczególności z 
organizacją wielu wydarzeń kulinarno – kulturalnych na terenie Doliny 

Karpia, podczas których zaprezentowane zostaną rodzime specjały 
kulinarne w tym: Karp Zatorski przyrządzany na 1000 sposobów. 

Promocja produktu odbywać się będzie m.in. podczas Święta Karpia, 
Zatorskich Żniw Karpiowych, Zatorskiego Jarmarku Karpiowego oraz 
wielu innych imprez regionalnych w tym prezentacji i wystaw (gmina); 

 Działania promocyjne związane z opracowywaniem i wydaniem 
różnych materiałów promocyjnych związanych z produktem w tym: 

foldery, plakaty, ulotki, gadżety promocyjne, smycze, koszulki, namiot, 
flagi, krzesła, stoły itp. Kampania promocji produktu w mediach, 

konferencje poświęcone promocji karpia. Wybudowanie pomników 
Karpia Zatorskiego (gmina); 

 Budowa wędzarni ryb i sprzedaż bezpośrednia wędzonych i świeżych 

ryb (osoby z sektora rybactwa); 

 Smażalnia ryb jako część kompleksowego centrum rekreacji (osoba z 

sektora rybactwa); 

 Remont pomieszczeń pod utworzenie sklepu rybacko-wędkarskiego 

(spółdzielnia rolnicza);  

 Smażalnia i punkt sprzedaży żywych ryb (przedsiębiorca); 

 Remont i modernizacja smażalni ryb w Zatorze (instytucja badawczo-

rozwojowa); 

 Usprawnienie sprzedaży bezpośredniej hurtowej i detalicznej poprzez 

modernizację, mechanizację istniejącego zmechanizowanego punktu 
wydawania ryb na magazynach rybnych w Spytkowicach (instytucja 
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badawczo-rozwojowa); 

 Zorganizowanie Święta Rybaka lub innej imprezy promującej tradycje 
rybackie (instytucja kultury). 

 
 

1.3  Rozwój przedsiębiorstw, szczególnie z miejscami pracy dla osób  
z sektora rybactwa i kobiet 

 

Zakres operacji: 
 

 Inwestycje związane z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw 

prowadzonych przez osoby z sektora rybactwa. 

 Udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach 
kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych osób z 

sektora rybactwa. 

 Inwestycje związane z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw 

prowadzonych przez osoby spoza sektora rybactwa w zakresie 
zgodnym z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 15 października 2009 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i 

zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią 
priorytetową 4 -„Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 
rybactwa” zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 
 

Przykłady: 
 

 Wybudowanie i wyposażenie nad stawami rybnymi sali weselnej, w 

której też będzie restauracja i noclegi dla osób przyjezdnych, 
przeznaczenie jednego stawu na łowisko dla wędkarzy oraz zrobienie 

mini plaży i placu zabaw (osoba z sektora rybactwa); 

 Przebudowa stodoły - zrobienie murów, kanału, sufitów, okien, drzwi, 

wyłożenie obiektu płytkami, zakup kabiny lakierniczej, kompresora, 
migomatu, i innych maszyn oraz narzędzi potrzebnych w lakiernictwie 

i mechanice (osoba z sektora rybactwa); 
 
 

Dla celu ogólnego 2. Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i 
kulturowo-historycznych 
 

2. 1.  Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych 
 

Zakres operacji: 
 

 Inwestycje melioracyjne związane z poprawą stanu cieków wodnych 

zasilających stawy i obiekty hodowli ryb, ochroną przeciwpowodziową, 
poprawą stanu wałów itp. 

 Wyznaczanie i zabezpieczenie nowych obszarów ochrony przyrody, 
pomników przyrody lub lepsze zabezpieczenie obszarów i miejsc już 

wyznaczonych. 
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 Przywracanie potencjału produkcyjnego gospodarstwa rybackiego, wód 

śródlądowych i środowiska, zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej. 

 Operacje przyczyniające się do edukacji przyrodniczej i wzrostu 

świadomości ekologicznej. 
 

 
 

Przykłady: 
 

 Zaprojektowanie i wykonanie odpływu wód powodziowych z potoku 

Czarczówka  
w tym wykonanie przepustu pod torami kolejowymi  w Grodzisku 

(gmina); 
 Modernizacja rowów melioracyjnych służących odprowadzaniu i 

doprowadzaniu wód do stawów rybnych  i zbiorników wędkarskich w 

Gminie Zator; 
 Utworzenie użytku ekologicznego dla obszaru cennego przyrodniczo; 
 Utworzenie pomnika przyrody dla obiektu cennego przyrodniczo; 

 Zorganizowanie imprezy promującej postawy ekologiczne (instytucja 
kultury). 

 

2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym 
tradycji rybactwa 

 
Zakres operacji: 
 

 Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub 

skansenów mających na celu zachowanie tradycji rybactwa. 

 Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub 

skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, 
sztuki i obyczajów innych niż związane z tradycjami rybactwa. 

 Remont, odbudowa, przebudowa bądź wyposażenie obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją 
zabytków. 

 Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, w 
szczególności z zakresu kultury i historii obszaru LSROR. 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców, wzmacnianie tożsamości 
lokalnej, promocja i wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych. 

 Kultywowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i obyczajów, w 
szczególności rybackich. 

 Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów, w których 
prowadzona jest podstawowa działalność kulturalna. 

 
Przykłady: 

 
 Adaptacja części stodoły na mały skansen z wykorzystaniem własnych 

starych  narzędzi rolniczych i rybackich (osoba z sektora rybactwa); 

 Opracowanie i budowa nowoczesnego w pełni multimedialnego 
Muzeum Karpia. W muzeum zaprezentowane byłyby wszystkie żywe 
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gatunki ryb słodkowodnych w tym w szczególności Karp Zatorski. W 

muzeum turysta nie tylko mógłby zobaczyć żywe ryby, dowiedzieć się o 
procesie hodowli, spróbować swoich sił i złowić na wędkę, ale także 

spróbować na wiele sposobów. Znajdowałyby się tam także stałe 
ekspozycje  najciekawszych przyrodniczych miejsc Gminy Zator, w tym 
prezentacja rzadkich okazów ryb i ptaków. Ciekawostką byłaby 

możliwość zobaczenia i sterowania opuszczaniem i napełnianiem 
stawu hodowlanego. W stałej ofercie byłyby także organizowane 
cykliczne imprezy kulturalne związane z hodowlą Karpia Zatorskiego. 

Muzeum organizowałoby także wycieczki przyrodnicze po stawach 
(gmina); 

 Utworzenie muzeum flisaków i marynarzy w Łączanach w obiekcie 
starej szkoły po jego remoncie kapitalnym (gmina); 

 Stworzenie Centrum Konferencyjnego - Hotelowego Pałac Potockich w 

Zatorze na bazie zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków 
obiektu, w zamyśle wnioskodawcy oferującego szeroką gamę usług dla 

turystów odwiedzających Gminę Zator i Dolinę Karpia. W centrum 
podzielone będzie na dwie części: I cześć  konferencyjna, II część 
hotelowa oraz sale ekspozycyjne. W swojej ofercie Centrum 

Konferencyjne będzie posiadać organizację wydarzeń, imprez, 
konferencji, spotkań, noclegi i regionalną gastronomię z Karpiem 
Zatorskim na czele (gmina); 

 Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła parafialnego 
p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach (parafia); 

 Renowacja zabytkowego pomnika św. Nepomucena (gmina); 
 Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w ośrodku kultury 

(instytucja kultury); 

 Utworzenie koła kulturalno – historycznego dla dzieci i młodzieży 
(instytucja kultury). 

 
Analiza oraz stopień realizacji poszczególnych celów została przeprowadzona 
w oparciu o ocenę wniosków poszczególnych członków Komitetu. Operacja 

aby pozyskać dofinansowanie musi wpisywać się w LSROR, a więc być 
zgodna z przynajmniej jednym celem szczegółowym. 

Dane przedstawione poniżej pochodzą z analizy oceny operacji wg zgodności 
operacji z LSROR dokonywanej przez członków Komitetu. 

Poszczególne liczby wskazują na liczbę członków Komitetu którzy wskazali, 
że dana operacja wybrana do dofinansowania realizuje poszczególny cel. 

Zestawienie zostało zrobione z podziałem na operacje wybrane do 
finansowania w danym działaniu i sektorze. 

 Cel ogólny I - Rozwój 
gospodarczy  

i związanego  z nim 

rynku pracy w oparciu 
o lokalne zasoby 

Cel ogólny II - 
Zachowanie walorów 

przyrodniczo-

krajobrazowych  
i kulturowo-

historycznych 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa – sektor publiczny 

43 54 
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I - Wzmocnienie konkurencyjności i 
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych 
od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy 

30 30 

II - Restrukturyzacja i reorientacja 
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja 
zatrudnienia osób mających pracę związaną  
z sektorem rybactwa w drodze tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 
- sektor społeczny i gospodarczy 

28 0 

III - Podnoszenie wartości produktów 
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - 
sektor społeczny i gospodarczy 

73 0 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 

rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - 
sektor publiczny 

15 0 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - 
sektor społeczny i gospodarczy 

15 0 

SUMA 204 84 
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Cel ogólny I - Rozwój gospodarczy i związanego  z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby 

 

 

1.1 Rozwój 
turystyki, 

szczególnie 
ekoturystyki  
i turystyki 
wędkarskiej 

1.2 Rozwój 
produktów 
lokalnych, 
szczególnie 
produktów 
rybactwa  

i rynku zbytu 
ryb 

1.3 Rozwój 
innych 

mikroprzedsię- 
biorstw, 

szczególnie  
z miejscami 

pracy dla osób 
z sektora 
rybactwa  
i kobiet 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa – sektor publiczny 

29 14 0 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i 
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych 
od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy 

15 15 0 

II - Restrukturyzacja i reorientacja 
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja 
zatrudnienia osób mających pracę związaną z 
sektorem rybactwa w drodze tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 
- sektor społeczny i gospodarczy 

0 0 14 

III - Podnoszenie wartości produktów 
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - 
sektor społeczny i gospodarczy 

0 29 44 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - 
sektor publiczny 

0 15 0 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 

oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - 
sektor społeczny i gospodarczy 

0 15 0 

SUMA 44 88 58 

 

 
Cel ogólny II - Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych 

 

 2. 1 Zachowanie 
walorów przyrodniczo-

krajobrazowych 

2.2 Zachowanie 
dziedzictwa kulturowego 
i historycznego, w tym 

tradycji rybactwa 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa – sektor publiczny 

1 53 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i 

utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych 
od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy 

15 15 
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II - Restrukturyzacja i reorientacja 
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja 
zatrudnienia osób mających pracę związaną z 
sektorem rybactwa w drodze tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 
- sektor społeczny i gospodarczy 

0 0 

III - Podnoszenie wartości produktów 
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - 
sektor społeczny i gospodarczy 

0 0 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - 

sektor publiczny 

0 0 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - 
sektor społeczny i gospodarczy 

0 0 

SUMA 16 68 

 

 

Operacje, które zostały wybrane do finansowania wpisują się w głównej 
mierze w cel ogólny I, a w szczególności w jego cel szczegółowy 1.2. 

Spośród ogółem 13 operacji wybranych do finansowania: 

 6 operacji wpisuje się w tylko jeden cel szczegółowy, 

 5 operacji wpisuje się w 2 cele szczegółowe, 

 1 operacja wpisuje się w 3 cele szczegółowe, 

 1 operacja wpisuje się w 4 cele szczegółowe. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Stopień realizacji poszczególnych celów 
szczegółowych 

Stopień realizacji
poszczególnych celów
szczegółowych



 

78 

 

 

 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że operacje wybrane do finansowania 

wpisują się w LSROR, ale większość z nich realizuje tylko jeden bądź dwa 

cele szczegółowe. 

 

1.12. Innowacyjność wybranych operacji 

Zgodnie z zapisami w LSROR operacje innowacyjne to takie, które 
wykorzystują niepraktykowane dotąd lokalnie rozwiązania - nowe produkty  
i towary, nowe rozwiązania organizacyjne, nowe maszyny i urządzenia, nowe 

sposoby wykorzystania lokalnych zasobów dotychczas niestosowane na 
obszarze LGR tj. np. budowa drewnianego galaru jako atrakcji turystycznej  

i elementu kultywowania tradycji flisackich czy utworzenie multimedialnego 
Muzeum Karpia dla obszaru LGR, ale to także może być budowa smażalni, 
pomostów dla wędkarzy czy utworzenie zakładu lakierniczego w gminie lub 

miejscowości, w której nie ma takich obiektów lub przedsiębiorstw. 
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Innowacyjność podejmowanych działań (na podstawie kart ocen wg lokalnych 

kryteriów LGR) 

Operacja wybrana do 

dofinansowania 

Liczba 
oceniających, 

którzy 
wskazali, iż 

operacja nie 
jest 

innowacyjna 

(0pkt.) 

Liczba 
oceniających, 

którzy wskazali, 

iż operacja jest 
innowacyjna na 

obszarze 
sołectwa (1pkt.) 

Liczba 
oceniających, 

którzy 
wskazali, iż 

operacja jest 
innowacyjna 
na obszarze 

gminy (2pkt.) 

Liczba 
oceniających, 

którzy wskazali, 

iż operacja jest 
innowacyjna na 
obszarze LGR 

(3pkt.) 

Średnia liczba 

przyznanych 
pkt. 

GMINNE CENTRUM 

KULTURY, CZYTELNICTWA 

I SPORTU W OSIEKU – 
„Zakup strojów dla zespołu 

pieśni i tańca Kotlina” 

0 0 0 14 3,00 

Gminne Centrum Kultury w 

Polance Wielkiej – „Zakup 

strojów śląskich, 

rozbarskich  dla Zespołu 
Folklorystycznego 

„Karpikowe Dzieci” w 

Polance Wielkiej” 

0 0 1 13 2,93 

Gminne Centrum Kultury w 

Polance Wielkiej – „Czar 

obrzędów i tradycji 

Wigilijnych Regionu Doliny 
Karpia w Polance Wielkiej-  

zorganizowanie wydarzenia 

kulturalnego, kulinarnego 

oraz plastyki obrzędowej” 

0 0 14 0 2,00 

Gmina Osiek – „Zakup 

zadaszenia dwuspadowego  
nad przenośną  scenę oraz 

oświetlenia i nagłośnienia 

na potrzeby organizacji 

imprez plenerowych” 

0 0 14 0 2,00 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny Nr 1 w Osieku 

– „Remont ogrodu 
rekreacyjnego przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym Nr 

1 w Osieku” 

0 0 14 0 2,00 

Marian Kocemba – 

„Utworzenie Izby 

Regionalnej Doliny Karpia” 
0 0 15 0 2,00 

Firma KOLMAR Kolasa 
Marek – „Wykonanie 

posadzki przemysłowej w 

hali produkcyjnej Firmy 

KOLMAR Kolasa Marek” 

14 0 0 0 0,00 

Firma KOLMAR Kolasa 

Marek – „Wyposażanie 
budynku handlowo-

administracyjnego w Firmie 

KOLMAR Kolasa Marek” 

14 0 0 0 0,00 
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Janina Irena Czechowicz – 
„Adaptacja pomieszczeń 

sklepu oraz zakup 

wyposażenia do potrzeb 

handlu rybami i artykułami 

wędkarskimi” 

0 0 10 5 2,33 

ABM SA – „Uruchomienie  
całorocznej sprzedaży 

bezpośredniej karpia w 

gospodarstwie rybackim 

ABM SA w Brzeźnicy” 

0 0 15 0 2,00 

Kazimierz Brandys – 

„Choinka z Doliny Karpia – 

utworzenie i rozwój 
plantacji choinek 

bożonarodzeniowych” 

0 3 12 0 1,80 

Uniwersytet Rolniczy im. 

Hugona Kołłątaja w 

Krakowie – „Wykonanie 

analizy fizyko-chemicznej, 
mikrobiologicznej i 

organoleptycznej mięsa 

karpi hodowanych na 

terenie Gminy Osiek” 

0 0 1 14 2,93 

Stowarzyszenie Integracyjne 

„Wspólna Sprawa” w 

Osieku – „Morfologiczna 
charakterystyka karpi 

utrzymywanych w 

wybranych stawach 

rybnych w Gminie Osiek”; 

0 0 0 15 3,00 

 

Operacje wybrane do 
dofinansowania 

Liczba 

oceniających, 
którzy 

wskazali, iż 
operacje nie są 

innowacyjne 
(0pkt.) 

Liczba 

oceniających, 
którzy wskazali, 

iż operacje są 
innowacyjne na 

obszarze 
sołectwa (1pkt.) 

Liczba 
oceniających, 

którzy 
wskazali, iż 
operacje są 

innowacyjne 

na obszarze 
gminy (2pkt.) 

Liczba 

oceniających, 
którzy wskazali, 

iż operacje są 
innowacyjne na 

obszarze LGR 
(3pkt.) 

Średnia liczba 
przyznanych 

pkt. 

I - Wzmocnienie 

konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności 
obszarów zależnych od rybactwa 
– sektor publiczny 

0 0 43 27 2,39 

I - Wzmocnienie 
konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa – sektor 
społeczny i gospodarczy 

0 0 15 0 2,00 

II - Restrukturyzacja i 
reorientacja działalności 

gospodarczej oraz 
dywersyfikacja zatrudnienia 
osób mających pracę związaną  
z sektorem rybactwa w drodze 

tworzenia dodatkowych miejsc 
pracy poza tym sektorem - 
sektor społeczny i gospodarczy 

14 0 0 0 0,00 
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III - Podnoszenie wartości 
produktów rybactwa, rozwój 
usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne 

od rybactwa - sektor społeczny i 
gospodarczy 

0 3 37 5 2,04 

IV - Ochrona środowiska i 
dziedzictwa przyrodniczego 
na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania 
jego atrakcyjności oraz 
przywrócenia potencjału 

produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski 
żywiołowej - sektor publiczny 

0 0 1 14 2,93 

IV - Ochrona środowiska i 
dziedzictwa przyrodniczego 
na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania 
jego atrakcyjności oraz 
przywrócenia potencjału 
produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski 
żywiołowej - sektor społeczny 

i gospodarczy 

0 0 0 15 3,00 

 

 

 

 

Operacje wybrane do dofinansowania cechują się dużym wskaźnikiem 
innowacyjności. Większości z nich przyznano średnią liczbę punktów w tym 

kryterium równą bądź wyższą od 2,00. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

 I - p I - sg II - sg III - sg IV - p IV - sg

Innowacyjność operacji 

Innowacyjność operacji



 

82 

Po raz kolejny wyjątek stanowią operacje wybrane do dofinansowania w 

ramach działania „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności 
gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę 

związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy 
poza tym sektorem”, które nie zostały uznane w żadnym stopniu za 
innowacyjne. 

 

2. Nabór wniosków (15.05.2013 r. – 14.06.2013 r.) 

2.1. Ogłoszenie o naborze (15.05.2013 r. – 14.06.2013 r.) 
 

15 kwietnia 2013 r. SDK działając jako LGR ogłosiło nabór wniosków w 
ramach PO RYBY 2007-2013, który trwał od 15 maja 2013 r. do 14 czerwca 

2013 r. 

Konkurs na wybór operacji został zorganizowany zgodnie  

z harmonogramem. 

Zgodnie z LSROR oraz instrukcjami z UMWM ogłoszenie o naborze miało 

następującą treść: 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej 

Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji 

polegających na:   

 „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,  

 „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia 

osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 

pracy poza tym sektorem”, 

 „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”, 

 „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w 

celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa,  

w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”. 

 

osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”. 

6. Termin składania wniosków: 15 maja 2013 r. – 14 czerwca 2013 r. 

7. Miejsce składania wniosków:                                                                                                                    

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w jednym egzemplarzu w 

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) osobiście w Biurze Lokalnej Grupy 

Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 5, w godzinach  od 9.00 do 17.00. 

8. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:                                                                                    

Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełniania, wykaz dokumentów, które dołącza się 

do wniosku oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych następujących 

instytucji: Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia 

www.gruparybacka.dolinakarpia.org w zakładce Nabory,  Samorządu Województwa Małopolskiego 

www.fundusze.malopolska.pl/poryby w zakładce Nabory aktualne. 

http://www.gruparybacka.dolinakarpia.org/
http://www.fundusze.malopolska.pl/poryby
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9. Limity dostępnych środków finansowych : 

 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  -  

3 406 065,97 zł, w tym: 

- sektor publiczny – 2 406 065,97 zł 

- sektor gospodarczy i społeczny –  1 000 000,00 zł 

 Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia 

osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 

pracy poza tym sektorem –  177 961,42 zł, w tym: 

- sektor publiczny – 0,00 zł 

- sektor gospodarczy i społeczny –  177 961,42 zł 

 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa – 1 100 000,00 zł, w tym: 

- sektor publiczny – 0,00 zł 

- sektor gospodarczy i społeczny – 1 100 000,00 zł 

 Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w 

celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywróceniu potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa, 

 w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 234 521,50 zł, w tym: 

- sektor publiczny – 84 521,50 zł 

- sektor gospodarczy i społeczny – 150 000,00 zł 

10. Dodatkowe informacje:                                                                                                                            

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze 

Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz pod numerem tel. 33/841 18 87 

 

Ogłoszenie pojawiło się: 

 na stronie internetowej SDK, zarówno na stronie głównej, jak i na 
stronie LGR oraz w zakładce „Ogłoszenia o naborach”, 

 na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego, 

 na stronach internetowych każdej z 7 gmin z obszaru Doliny Karpia  

(tj. Brzeźnica, Tomice, Przeciszów, Polanka Wielka, Spytkowice, Osiek, 
Tomice, Zator), 

 na tablicy informacyjnej w siedzibie SDK, drzwiach oraz gablocie, 

 na tablicach informacyjnych poszczególnych Urzędów Gmin, 

 w Gazecie Krakowskiej (15.04.2013 r., str. 4), 
 

2.2. Rejestr złożonych wniosków 

W naborze trwającym w okresie 15.05.2013 r. – 14.06.2013 r. do biura LGR 
wpłynęło łącznie  45 wniosków. 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa – sektor publiczny – 3 wnioski: 

1) GMINA ZATOR – „REWITALIZACJIA, OŻYWIENIE I 
UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W REJONIE UL. 

JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ZATORZE POPRZEZ STWORZENIE 
CENTRUM EDUKACYJNO-KONFERENCYJNEGO, 
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WYSTAWIENNICZEGO I TURYSTYCZNEGO DOLINY KARPIA W 

ZATORZE”; 
2) Gmina Osiek – „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1758K 

ul. Główna w miejscowości Osiek w Gminie Osiek.”; 
3) Gmina Spytkowice – „Promocja obszaru Doliny Karpia poprzez 

opracowanie i wydanie albumu, mini przewodników i widokówek 

prezentujących walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne Gminy 
Spytkowice i regionu”. 
 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy – 13 wniosków: 

1) Fundacja Pałac w Ryczowie – „Stworzenie Izby Pamięci Generała 

Zygmunta Piaseckiego w Pałacu w Ryczowie.”; 
2) ANDRZEJ NAJDUCHOWSKI – „Renesansowy dwór obronny w 

Graboszycach z 2 połowy XVI wieku : Interwencyjna wymiana dachu, 

prace konstrukcyjne w postaci płyty żelbetowej i schodów nad I 
piętrem, naprawa pęknięć ścian i nadproży, izolacja przeciw 

wilgotnościowa.”; 
3) Ludowy Klub Sportowy „Orkan” – „Utworzenie koła reporterów dla 

młodzieży z terenu Doliny Karpia”; 

4) Parafia Rzym.-Kat. PW. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej – 
„Odkrywamy malowane tajemnice zapisane na ścianach XVI w. 

kościoła w Głębowicach wraz z cyklem imprez promujących 
pielęgnowanie tradycji rybactwa i produktu lokalnego”; 

5) Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy „Podolszanka” – „Utworzenie 

młodzieżowej sekcji koła zainteresowań „Młoda Podolszanka”; 
6) Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w 

Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze – „Ogólnopolska 

kampania promocji smaku Zatorskiego Karpia”; 
7) Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej – „Utworzenie Izby 

Regionalnej Ziemi Zatorskiej i Doliny Karpia”; 
8) Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Tomicach – „Zakup 10 rowerów na potrzeby koła zainteresowań dla 

dzieci i młodzieży pobudzającego aktywność fizyczną.”; 
9) Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Tomicach – „Zorganizowanie rajdów rowerowych”; 

10) Stowarzyszenie „Malownicza Gmina” - „Budowa repliki wiślanego 
galara przeznaczonego do spływów turystycznych oraz wykonanie 

straganów na produkty lokalne.”; 
11) Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy – „Utworzenie Izby 

regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy, będącej miejscem aktywności 

artystów i grup inicjatyw lokalnych.”; 
12) Ludowy Klub Sportowy ”PŁOMIEŃ” SOSNOWICE – „Adaptacja 

obiektu publicznego w Sosnowicach na Sosnówkę Doliny Karpia, 
pełniącą funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne”; 

13) Ludowy Klub Sportowy „DĄB„ Paszkówka – „Wzmocnienie 

atrakcyjności przystani nad „Łowiskiem pod Dębem” w Paszkówce 
poprzez budowę letniej sceny i wykonanie alejek spacerowych.”. 
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Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub 

dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem - sektor społeczny i gospodarczy – 1 wniosek: 

1) „Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 
„Wykonanie budynku usługowego z częścią administracyjno-socjalną”. 

 

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - sektor 

społeczny i gospodarczy – 26 wniosków: 

1) GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W OSIEKU – 
„Przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń na potrzeby sklepu 
samoobsługowego zlokalizowanego na parterze budynku Gminnej 

Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w  Osieku przy ul. Kościelnej 1.”; 
2) Łukasz Janusz Burka – „Zakup pojazdu pomocy drogowej, boostera 

rozruchowego oraz stworzenie strony internetowej”; 

3) MARCIN MOSTOWIK – „Zakup stacji diagnostycznej hydrauliki 
siłowej.”; 

4) „PACK CEMENT” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJO-HANDLOWO-
USŁUGOWE EKSPORT-IMPORT BARTUŚ PIOTR,POLAK DOROTA 
SPÓŁKA JAWNA – „ZAKUP WÓZKA WIDŁOWEGO”; 

5) Krzysztof Kajdas – „Budowa budynku magazynowego na materiały 
budowlane zlokalizowanego w Przeciszowie wraz z zjazdem na działkę  

i utwardzeniem terenu kostką brukową.”; 
6) Biuro Podatkowe Spółka Jawna Jadwiga Załusińska, Bogdan Polak – 

„Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i 

kserokopiarki i na potrzeby świadczenia usług rachunkowo-
księgowych na rzecz lokalnej społeczności.”; 

7) ANDRZEJ BERNAŚ, MARIA BERNAŚ – „Zakup innowacyjnych 

urządzeń na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej”; 
8) BEATA SZCZEPAŃSKA-BERNAŚ – „Zakup nowoczesnej platformy 

barterowej wraz z urządzeniami szansą na sukces w rozpoczęciu 
działalności gospodarczej”; 

9) JUSTYNA KUBARSKA – „ZAKUP SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO 

URUCHOMIENIA SALONU KOSMETYCZNO-FRYZJERSKIEGO.”; 
10) GABRIEL FRYC – „Zakup samochodu ciężarowego oraz zakup 

szalunków ściennych na potrzeby firmy.”; 
11) Anna Górecka – „Zakup telebimu na potrzeby działalności 

gospodarczej oraz na  promocję  Regionu Doliny Karpia i  produktów 

regionalnych z wyżej wymienionego obszaru.”; 
12) ALICJA CHWIEJ – „WYPOSAŻENIE BIURA DO PROWADZENIA 

USŁUG RACHUNKOWO – KSIĘGOWYCH ORAZ DORADCZYCH.”; 

13) ALICJA CHWIEJ – „ZAKUP I DOSTOSOWANIE LOKALU POD 
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ”; 
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14) ELŻBIETA CAŁUS – „Szaraki z Doliny Karpia” - założenie hodowli 

klatkowo-wolierowej zająca szaraka”; 
15) ELŻBIETA CAŁUS – „Agroturystyka „Ostoja w Dolinie Karpia” - 

poszerzenie bazy noclegowej regionu Doliny Karpia poprzez stworzenie 
zacisznego miejsca wypoczynku w domowej atmosferze z wędzarnią, 
wypożyczalnią rowerów i skuterów oraz utworzenie biura polowań 

dewizowych.”; 
16) Daniel Trzaska Usługi Transportowe. – „Podwyższenie 

konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu 

zatrudnienia poprzez zakup specjalistycznej koparko-ładowarki.”; 
17) Renata Skorczyńska – „Zakup wyposażenia na potrzeby 

powstającej firmy FHU Farfurka Garncarstwo i ceramika Renata 
Skorczyńska świadczącej usługi garncarskie i ceramiczne w oparciu o 
rodzimy folklor z poszanowaniem lokalnej tradycji rybackiej.”; 

18) Beata Klęczar – „Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa 
Beata Klęczar Firma Handlowo-Usługowa poprzez świadczenie 

wysokiej jakości usług hotelarsko-noclegowych.”; 
19) Sławomir Klęczar – „Wybudowanie budynku magazynowego w 

celu zwiększenia powierzchni magazynowej oraz pełnego 

wykorzystania mocy produkcyjnych firmy Marbes.”; 
20) „Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 

„Całoroczne domki mieszkalne jako uatrakcyjnienie świadczonych 

usług turystycznych firmy Dinozatorland Sp. z o.o.”; 
21) TERESA MARIA ORLIK – „Zakup wyposażenia i urządzeń na 

potrzeby sklepu spożywczo – przemysłowego.”; 
22) Kazimierz Mostowik, Marek Mostowik – „ZAKUP PAKOWARKI 

PRÓŻNIOWEJ, STERYLIZATORA ORAZ WYKONANIE STOISKA 

PRZEZNACZONEGO DO PROMOCJI I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW.”; 
23) JACEK MASŁOWSKI – „ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO 

NIEZBĘDNEGO DLA OTWARCIA SPECJALISTYCZNEGO GABINETU 
LEKARSKIEGO”; 

24) Katarzyna Tłomak – „Nowa oferta turystyczna - wypożyczalnia 

rowerów w Dolinie Karpia”; 
25) Anna Karp – „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

architektury i inżynierii – biuro projektowe specjalizujące się w 

projektowaniu konstrukcji budowlanych.”; 
26) JERZY KOSEK – „BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO”. 

 

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 

zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku 
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor publiczny – 1 

wniosek: 

1) Gmina Spytkowice – „Zakup łodzi w celu ochrony przeciwpowodziowej 
i zabezpieczenia obszarów chronionych”. 

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
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przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku 

jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor społeczny  
i gospodarczy – 1 wniosek: 

1) Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna – 
„Zabezpieczenie przed rozmywaniem brzegów wyspy „dużej” na 

zbiorniku „Ślepowron” w granicach obszaru górniczego „Podolsze – 
Zbiornik” 

Stowarzyszenie Dolina Karpia miało w powyższym naborze do 
rozdysponowania środki na łączną kwotę 4 918 548,89 zł., natomiast do 

biura LGR wpłynęł0 45 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 
7 351 291,17 zł. 

 

 
Dostępna pula 

środków (PLN) 

Łączna kwota 

dofinansowania 

złożonych wniosków 

(PLN) 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  

i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 

rybactwa – sektor publiczny 

2 406 065,97 1 933 943,39 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 

sektor społeczny i gospodarczy 

1 000 000,00 2 592 278,89 

II - Restrukturyzacja lub reorientacja działalności 

gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób 

mających pracę związaną z sektorem rybactwa w 

drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 

tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy 

177 961,42 177 960,00 

III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 

rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny  

i gospodarczy 

1 100 000,00 2 563 934,84 

IV - Ochrona środowiska lub dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 

w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 

przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 

klęski żywiołowej - sektor publiczny 

84 521,50 22 057,00 

IV - Ochrona środowiska lub dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 

w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 

przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 

klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy 

150 000,00 61 117,05 
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Nabór ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Łączna kwota 
dofinansowania złożonych wniosków prawie dwukrotnie przekroczyła 

dostępną pulę środków. 

Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyło się działanie 
„Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa” sektor gospodarczy i społeczny oraz „Podnoszenie 

wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” gdzie łączna kwota 
dofinansowania złożonych wniosków w obu działaniach aż ponad dwukrotnie 

przekroczyła dostępną pulę środków. 

W przypadku działania „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności 
gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę 
związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy 

poza tym sektorem” został złożony jeden wniosek, który prawie w całości 
wyczerpał pulę dostępnych środków. 

W ramach środka „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na 
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 

przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” sektor publiczny oraz społeczny  
i gospodarczy złożone wnioski nie wyczerpały puli dostępnych środków.  
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2.3. Ocena wniosków 

 
2.3.1. Ocena zgodności operacji z LSROR 

Operacja zostaje uznana za zgodną z LSROR jeżeli spełnia wszystkie poniższe 
kryteria: 

3) operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej 1 celu 
szczegółowego - ocena polega na wpisaniu znaku „X” w kratce po 
prawej stronie przy każdym celu szczegółowym, z którym dana 

operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSROR może występować  
w więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyć więcej kwadracików). 

Operacja zostanie uznana za zgodną z LSROR jeżeli będzie zgodna z co 
najmniej jednym celem szczegółowym. Jeżeli operacja nie przyczyni się 
do osiągnięcia żadnego z celów szczegółowych należy w kratce 

„Operacja nie przyczyni się do osiągnięcia żadnego z celów 
szczegółowych” wpisać znak „X”. 

4) wnioskodawca posiada stosowne oceny i zaświadczenia w zakresie 

oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy są one wymagane – 
ocena polega na wpisaniu znaku „X” w kratce „TAK”, „NIE” lub „NIE 

DOTYCZY” w punkcie dotyczącym posiadania przez Wnioskodawcę 
stosownych ocen i zaświadczeń w zakresie oddziaływania na 
środowisko w przypadku, gdy są one wymagane. 

 

W procesie oceny zgodności stosowane są karty ocen. 
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Karta oceny zgodności operacji z LSROR 

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR 

KARTA OCENY  

zgodności operacji z LSROR 

 Wniosek nr:…………………… złożony przez……………………………………………….......... 

 Nazwa operacji:……………………………………………………………………………………… 

 DZIAŁANIE PO RYBY 2007-2013  

 W RAMACH WDRAŻANIA LSROR 

 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności  obszarów 

zależnych od rybactwa 

 

 

 

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej,  

lub  dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną  

z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 

tym sektorem 

 

 

 

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 

społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

 

 

 

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 

zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności  

lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,  

w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej 

 

 

 

 1. Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych LSROR: 

CS1.1 – Rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki  

i turystyki wędkarskiej 
 

  

CS2.1 – Zachowanie walorów   

przyrodniczo – krajobrazowych 

 

 

 

 

  

CS1.2 – Rozwój produktów lokalnych, szczególnie 

produktów rybactwa i rynku zbytu ryb 

 

 

CS2.2 – Zachowanie dziedzictwa  

kulturowego i historycznego, w tym 

tradycji rybactwa 

 

  

CS1.3 – Rozwój przedsiębiorstw, szczególnie z 

miejscami pracy dla osób z sektora rybactwa i kobiet 

 

 
  Operacja nie przyczyni się do osiągnięcia         

żadnego z celów szczegółowych 
       

 

 

2.Wnioskodawca posiada stosowne oceny i zaświadczenia w zakresie oddziaływania na środowisko  

w przypadku, gdy są one wymagane:

               TAK                     NIE               NIE DOTYCZY    

 IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA KOMITETU : 

 

 

 

W związku z odpowiedziami udzielonymi powyżej, głosuję za uznaniem/ nie uznaniem
*
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operacji za zgodną z LSROR     
(niepotrzebne skreślić) 

 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGR przed rozpoczęciem procesu oceny. Pozostałe pola wypełnia Członek Komitetu  biorący udział 

w ocenie zgodności operacji z LSROR: 

 Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem lub cienkopisem w kolorze innym niż czarny. 

 Ocena zgodności operacji z LSROR polega na: 

3. Wpisaniu znaku „X” w kratce po prawej stronie przy każdym celu szczegółowym, z którym dana 

operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSROR może występować w więcej niż jednym punkcie 

(można zaznaczyć więcej kwadracików). Operacja zostanie uznana za zgodną z LSROR jeżeli będzie 

zgodna z co najmniej jednym celem szczegółowym. Jeżeli operacja nie przyczyni się do osiągnięcia 

żadnego z celów szczegółowych należy w kratce „Operacja nie przyczyni się do osiągnięcia żadnego z 

celów szczegółowych” wpisać znak „X”. 

4. Wpisaniu znaku „X” w kratce „TAK”, „NIE” lub „NIE DOTYCZY” w punkcie dotyczącym posiadania 

przez Wnioskodawcę stosownych ocen i zaświadczeń w zakresie oddziaływania na środowisko  

w przypadku, gdy są one wymagane. 

Aby operacja została uznana za zgodną z LSROR musi być zgodna z co najmniej jednym celem szczegółowym 

oraz Wnioskodawca musi posiadać stosowne oceny i zaświadczenia w zakresie oddziaływania na środowisko w 

przypadku, gdy są one wymagane.  

 Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty oraz czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 

 

LGR zabezpiecza oraz przechowuje w/w karty. 

 

2.3.2. Ocena zgodności operacji wg Lokalnych Kryteriów LGR 
 

Lokalne kryteria LGR można podzielić na kryteria główne – stosowane przy 
ocenie wszystkich operacji zgłaszanych do każdego z działań w ramach 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa  
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” oraz dodatkowe – osobne 
dla poszczególnych działań. 

 

Kryteria główne: 

 Innowacyjność operacji; 

 Wykorzystanie lub pielęgnowanie tradycji sektora rybactwa na 

obszarze objętym LSROR; 

 Poprawa jakości życia mieszkańców; 

 Zasięg oddziaływania; 

 Rodzaj wnioskodawcy; 

 Miejsce zamieszkania, siedziba lub oddział wnioskodawcy; 

 Doświadczenie wnioskodawcy. 
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Kryterium Opis Punkty 
 

Innowacyjność 

operacji 

 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali 

lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd 

lokalnie rozwiązania - nowe produkty i towary, 

nowe rozwiązania organizacyjne, nowe maszyny 

i urządzenia, nowe sposoby wykorzystania 

lokalnych zasobów dotychczas niestosowane na 

obszarze LGR w zakresie turystyki i rekreacji, 

rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, w tym 

produktów lokalnych oraz ochrony środowiska  

i zachowania walorów przyrodniczo-

krajobrazowych i kulturowo-historycznych 

 

3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie 

na obszarze LGR 

2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie 

na obszarze gminy  

1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie 

na obszarze danego sołectwa lub osiedla 

0 – operacja nie wykorzystuje nowych 

rozwiązań  

 

Wykorzystanie  

lub pielęgnowanie 

tradycji sektora 

rybactwa na obszarze 

objętym LSROR 

 

Preferuje operacje związane  

z wykorzystaniem lub pielęgnowaniem tradycji 

sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR czyli 

operacje które: 

 dotyczą w sposób bezpośredni karpia lub 

innych ryb słodkowodnych; 

 pielęgnują „zatorską metodę chowu” (tj. wg. 

systemu dwuletniego); 

 pielęgnują i rozwijają tradycje kulinarne 

związane z rybami słodkowodnymi (w 

szczególności z karpiem), w tym tradycje 

wędzenia karpia lub innych ryb 

słodkowodnych; 

 przyczyniają się do pielęgnowania i rozwijania 

tradycji lub obyczajów związanych z hodowlą i 

konsumpcją karpia lub innych ryb 

słodkowodnych; 

 przyczyniają się do rozwoju rynku zbytu ryb 

słodkowodnych; 

 przyczyniają się do rozwoju dobrych praktyk 

rybackich, w szczególności związanych z 

hodowlą,  magazynowaniem, transportem i 

sprzedażą ryb. 

 

Punktacja: 

 3 i więcej cech – operacja w znacznym stopniu  

wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora 

rybactwa na obszarze objętym LSROR 

 1 do 2 cech – operacja wykorzystuje lub 

pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na 

obszarze objętym LSROR 

0 cech - operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje 

tradycji sektora rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 

 

3 – operacja w znacznym stopniu  

wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora 

rybactwa na obszarze objętym LSROR 

1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje 

tradycje sektora rybactwa na obszarze 

objętym LSROR 

0 – operacja nie wykorzystuje ani nie  

pielęgnuje tradycji sektora rybactwa na 

obszarze objętym LSROR 
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Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

 

 

Preferuje operacje pozytywnie wpływające na 

poprawę jakości życia mieszkańców czyli takie, 

które są powiązane/wpływają na którąś z poniżej 

wymienionych cech: 

 zwiększają dochody lokalnej społeczności; 

 poprawiają dostęp do infrastruktury; 

 poprawiają dostęp do edukacji i poprawiają jej 

jakość; 

 poprawiają dostęp do opieki zdrowotnej i 

poprawiają jej jakość; 

 poprawiają bezpieczeństwo 

(publiczne/socjalne); 

 pozytywnie wpływają na przyrodę i jakość 

środowiska; 

 pozytywnie wpływają na transport i 

komunikację na obszarze; 

 wpływają na kontakty z instytucjami i 

urzędami; 

 pozytywnie wpływają na styl życia lokalnych 

społeczności; 

 zwiększają uczestnictwo w życiu społecznym; 

 wpływają na rozwój technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

 

Punktacja: 

 3 i więcej cech – operacja wpłynie w sposób 

znaczący  na poprawę jakości życia 

mieszkańców 

 1 do 2 cech – operacja wpłynie pozytywnie na 

poprawę jakości życia mieszkańców 

0 cech - operacja nie wpłynie na poprawę jakości 

życia mieszkańców 

 

6 – operacja wpłynie w sposób znaczący  na 

poprawę jakości życia mieszkańców 

3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę 

jakości życia mieszkańców 

0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości 

życia mieszkańców  

 

Zasięg oddziaływania 

 

 

Preferuje operacje o szerszym zasięgu 

oddziaływania. Przez odziaływanie rozumiemy 

zasięg wpływów/korzyści społeczno-ekonomicznych 

osiąganych dzięki realizacji projektu (kto i jak 

daleko skorzysta z efektów projektu). 

 

 

3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia 

2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia 

1 – operacja oddziałuje na 1 gminę 

 

 

Rodzaj wnioskodawcy 

 

 

Preferuje podmioty, o których mowa  

w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 

 

 

3 - wnioskodawca jest podmiotem,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 

0 – wnioskodawca nie jest podmiotem,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 

 

Miejsce zamieszkania, 

siedziba lub oddział 

wnioskodawcy 

 

 

Preferuje lokalnych wnioskodawców posiadających 

miejsce zamieszkania, siedzibę lub oddział na 

obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 

 

6 –  wnioskodawca posiada miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub oddział na 

obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 

0 – wnioskodawca nie posiada miejsca 

zamieszkania, siedziby lub oddziału na 

obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 
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Doświadczenie 

wnioskodawcy 

 

Preferuje operacje realizowane przez 

wnioskodawców nie korzystających dotąd z 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 

weryfikowane na podstawie oświadczenia 

składanego przez wnioskodawcę w dokumentach 

niezbędnych do oceny operacji pod kątem zgodności 

z kryteriami wyboru określonymi w LSROR 

 

 

3 – wnioskodawca nie korzystał  

z dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej  

0 - wnioskodawca korzystał  

z dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej  

 

Kryteria dodatkowe dla działania „Wzmocnienie konkurencyjności i 

utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”: 

 Wykorzystanie lokalnych zasobów w operacji; 

 Promocja produktu lokalnego; 

 Kwota dofinansowania operacji. 
 

Kryterium Opis Punkty 

 

Wykorzystanie 

lokalnych zasobów  

w operacji 

 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory 

przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę 

 

W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 

 Przyrodnicze – 1 

 Kulturowe – 1  

 Historyczne – 1  

0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w 

walorów  

 

Promocja produktu 

lokalnego 
Preferuje operacje promujące produkty lokalne 

 

2 – operacja promuje produkt lokalny 

0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 

 

 

Kwota  

dofinansowania 

operacji 

 

Preferuje operacje o najniższej kwocie 

dofinansowania  

 

 

3 – do 100 000 zł  

2 – od 100 000 – 500 000 zł  

1 – powyżej 500 000 zł 

 

 

Kryteria dodatkowe dla działania „Restrukturyzacja lub reorientacja 
działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających 
pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych 

miejsc pracy poza tym sektorem”: 

 Utworzenie nowego miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat; 

 Wykorzystanie lokalnych zasobów w operacji; 

 Promocja produktu lokalnego; 

 Promocja lokalnej przedsiębiorczości; 

 Kwota dofinansowania operacji
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Kryterium Opis Punkty 
 

Utworzenie nowego 

miejsca pracy  

w przeliczeniu na 

pełny etat  

 

Preferuje operacje generujące nowe miejsce pracy,  

w szczególności  miejsce pracy w sektorze rybactwa 

albo dające zatrudnienie osobie reprezentującej 

sektor rybactwa poza tym sektorem.   

Punktowane jest również samozatrudnienie. 

 

6 – operacja generuje nowe miejsce pracy  

w sektorze rybactwa albo daje zatrudnienie 

osobie reprezentującej sektor rybactwa poza 

tym sektorem 

4 – operacja generuje nowe miejsce pracy 

poza sektorem rybactwa 

0 – operacja nie generuje nowych miejsc 

pracy 

 

Wykorzystanie 

lokalnych zasobów  

w operacji 

 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory 

przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę 

 

W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 

 Przyrodnicze – 1 

 Kulturowe – 1  

 Historyczne – 1  

0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w 

walorów  

 

Promocja produktu 

lokalnego 

 

Preferuje operacje promujące produkty lokalne 
 

2 – operacja promuje produkt lokalny 

0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 

 

 

Promocja lokalnej 

przedsiębiorczości 

 

 

Preferuje operacje  związane  

z rozwijaniem lokalnej przedsiębiorczości,  

w szczególności z podejmowaniem nowej 

działalności gospodarczej 

 

3 – wnioskodawca podejmuje nową 

działalność gospodarczą i w przeciągu 

ostatniego roku nie posiadał wpisu w EDG 

(CEIDG) ani KRS 

1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już 

istniejącą działalność gospodarczą 

0 – operacja nie jest związana ani  

z podejmowaniem, ani rozwijaniem 

działalności gospodarczej 

 

Kwota  

dofinansowania 

operacji 

 

Preferuje operacje o najniższej kwocie 

dofinansowania 

 

 

3 – poniżej 150 000 zł 

2 – od 150 000 – 300 000 zł 

1 – powyżej 300 000 zł 

 

 

Kryteria dodatkowe dla działania „Podnoszenie wartości produktów 
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne 
od rybactwa”: 

 Utworzenie nowego miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat; 

 Promocja produktu lokalnego; 

 Promocja lokalnej przedsiębiorczości; 

 Kwota dofinansowania operacji. 
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Kryterium Opis Punkty 
 

Utworzenie nowego 

miejsca pracy  

w przeliczeniu na 

pełny etat  

 

Preferuje operacje generujące nowe miejsce pracy,  

w szczególności  miejsce pracy w sektorze rybactwa 

albo dające zatrudnienie osobie reprezentującej 

sektor rybactwa poza tym sektorem.   

Punktowane jest również samozatrudnienie. 

 

6 – operacja generuje nowe miejsce pracy  

w sektorze rybactwa albo daje zatrudnienie 

osobie reprezentującej sektor rybactwa poza 

tym sektorem 

4 – operacja generuje nowe miejsce pracy 

poza sektorem rybactwa 

0 – operacja nie generuje nowych miejsc 

pracy 

 

Promocja produktu 

lokalnego 

 

Preferuje operacje promujące produkty lokalne 
 

2 – operacja promuje produkt lokalny 

0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 

 

Promocja lokalnej 

przedsiębiorczości 

 

 

Preferuje operacje  związane  

z rozwijaniem lokalnej przedsiębiorczości,  

w szczególności z podejmowaniem nowej 

działalności gospodarczej 

 

3 – wnioskodawca podejmuje nową 

działalność gospodarczą i w przeciągu 

ostatniego roku nie posiadał wpisu w EDG 

(CEIDG) ani KRS 

1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już 

istniejącą działalność gospodarczą 

0 – operacja nie jest związana ani  

z podejmowaniem, ani rozwijaniem 

działalności gospodarczej 

 

Kwota  

dofinansowania 

operacji 

 

Preferuje operacje o najniższej kwocie 

dofinansowania 

 

 

3 – do 100 000 zł 

2 – od 100 000 – 200 000 zł 

1 – powyżej 200 000 zł 

 

Kryteria dodatkowe dla działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego 

atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, 
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”: 

 Wykorzystanie lokalnych zasobów w operacji; 

 Oddziaływanie operacji na środowisko naturalne. 
 

Kryterium Opis Punkty 
 

Oddziaływanie 

operacji na 

środowisko naturalne 

 

Preferuje operacje wpływające pozytywnie  

w aspekcie: 

- zachowania różnorodności biologicznej lub, 

- ochrony przyrody lub, 

- ochrony przeciwpowodziowej lub, 

- poprawy warunków melioracyjnych. 

 

 

6 – operacja wpłynie pozytywnie na 

zachowanie różnorodności biologicznej lub 

ochrony przyrody  

3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę 

ochrony przeciwpowodziowej lub warunków 

melioracyjnych 

0 – operacja nie wpłynie pozytywnie na 

poprawę żadnego z  w/w aspektów 

 

 

Wykorzystanie 

lokalnych zasobów  

w operacji 

 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory 

przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę 

 

W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 

 Przyrodnicze – 1 

 Kulturowe – 1  

 Historyczne – 1  

0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w 

walorów  

 

W procesie oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów LGR stosowane są karty 

ocen. 
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1) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa 
 

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR 

 
KARTA OCENY OPERACJI 
wg lokalnych kryteriów LGR 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 

 

Wniosek nr: ………………… złożony przez…………………………………………………. 

Nazwa operacji:…………………………………………………………………………........... 

 

 
Lokalne kryteria LGR 

 

Możliwa punktacja Przyznana ocena 

 
1. Innowacyjność operacji 

 
3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

LGR 
 
2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

gminy  
 
1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

danego sołectwa lub osiedla 
 
0 – operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań  
 

 

 
2. Wykorzystanie  

lub pielęgnowanie tradycji 

sektora rybactwa na obszarze 

objętym LSROR 

 
3 – operacja w znacznym stopniu  wykorzystuje lub 

pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 
 
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora 

rybactwa na obszarze objętym LSROR 
 
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje tradycji 

sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR 
 

 

 
3. Wykorzystanie lokalnych 

zasobów w operacji 

 
W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 
 

 Przyrodnicze – 1 
 

 Kulturowe – 1 
 

 Historyczne – 1  
 
0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w walorów  
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4. Promocja produktu 

lokalnego 

 
2 – operacja promuje produkt lokalny 
 
0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 
 

 

 
5. Poprawa jakości życia 

mieszkańców 
 

 
6 – operacja wpłynie w sposób znaczący  na poprawę 

jakości życia mieszkańców 
 
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia 

mieszkańców 
 
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia 

mieszkańców  
 

 

 
6. Zasięg oddziaływania 
 

 
3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia 
 
2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia 
 
1 – operacja oddziałuje na 1 gminę 
 

 

 
7. Rodzaj wnioskodawcy 
 

 
3 - wnioskodawca jest podmiotem,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
 
0 – wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
 

 

 
8. Miejsce zamieszkania, 

siedziba lub oddział 

wnioskodawcy 
 

 
6 –  wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub oddział na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 
 
0 – wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania, 

siedziby lub oddziału na obszarze działania LGR od co 

najmniej 2 lat 
 

 

 
9. Doświadczenie 

wnioskodawcy 

 
3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania ze 

środków Unii Europejskiej  
 
0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej  
 

 

 
10. Kwota  dofinansowania 

operacji 
 

 
3 – do 100 000 zł  
2 – od 100 000 – 500 000 zł  
1 – powyżej 500 000 zł 

 

 

MAKSYMALNA LICZBA 

PUNKTÓW 

MOŻLIWYCH  
DO UZYSKANIA 

35 SUMA PUNKTÓW  
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IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA 

KOMITETU: 

 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGR, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Komitetu biorący udział w ocenie 

zgodności wg lokalnych kryteriów LGR: 

 Kartę należy wypełnić piórem, długopisem lub cienkopisem w kolorze innym niż czarny; 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione; 

 W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów; 

  Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 

 

 
2) Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub 

dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 

sektorem 
 

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR 

 
KARTA OCENY OPERACJI 
wg lokalnych kryteriów LGR 

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób 

mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 

tym sektorem 

 

Wniosek nr: ………………… złożony przez…………………………………………………. 

Nazwa operacji:…………………………………………………………………………........... 

 

 
Lokalne kryteria LGR 

 

Możliwa punktacja 
Przyznana 

ocena 

 
1. Innowacyjność operacji 

 
3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

LGR 
2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

gminy  
1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

danego sołectwa lub osiedla 
0 – operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań  
 

 

 
2. Utworzenie nowego miejsca 

pracy w przeliczeniu na pełny 

etat  

 
6 – operacja generuje nowe miejsce pracy w sektorze 

rybactwa albo daje zatrudnienie osobie reprezentującej 

sektor rybactwa poza tym sektorem 
4 – operacja generuje nowe miejsce pracy poza sektorem 

rybactwa 
0 – operacja nie generuje nowych miejsc pracy 
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3. Wykorzystanie lub 

pielęgnowanie tradycji sektora 

rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 

 
3 – operacja w znacznym stopniu  wykorzystuje lub 

pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora 

rybactwa na obszarze objętym LSROR 
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje tradycji 

sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR 
 

 

 
4. Wykorzystanie lokalnych 

zasobów w operacji 

 
W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 

 Przyrodnicze – 1 

 Kulturowe – 1  

 Historyczne – 1  
0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w walorów  
 

 

 
5. Promocja produktu lokalnego 

 
2 – operacja promuje produkt lokalny 
0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 
 

 

 
6. Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

 

 

 
6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na poprawę jakości 

życia mieszkańców 
 
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia 

mieszkańców 
 
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia 

mieszkańców  
 

 

 
7. Zasięg oddziaływania 
 

 
3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia 
2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia 
1 – operacja oddziałuje na 1 gminę 

 

 

 
8. Rodzaj wnioskodawcy 
 

 
3 - wnioskodawca jest podmiotem,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
0 – wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
 

 

 
9. Miejsce zamieszkania, 

siedziba lub oddział 

wnioskodawcy 
 

 
6 –  wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub oddział na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 
 
0 – wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania, 

siedziby lub oddziału na obszarze działania LGR od co 

najmniej 2 lat 
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10. Doświadczenie 

wnioskodawcy 

 
3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania ze 

środków Unii Europejskiej  
0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej  

 

 

 
11. Promocja lokalnej 

przedsiębiorczości 
 

 
3 – wnioskodawca podejmuje nową działalność gospodarczą 

i w przeciągu ostatniego roku nie posiadał wpisu  

w EDG (CEIDG) ani KRS 
1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już istniejącą 

działalność gospodarczą 
0 – operacja nie jest związana ani z podejmowaniem, ani 

rozwijaniem działalności gospodarczej 

 

 

 
12. Kwota  dofinansowania 

operacji 
 

 
3 – poniżej 150 000 zł 
2 – od 150 000 – 300 000 zł 
1 – powyżej 300 000 zł 

 

 

MAKSYMALNA LICZBA 

PUNKTÓW MOŻLIWYCH  
DO UZYSKANIA 

44 SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA 

KOMITETU: 

 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGR, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Komitetu biorący udział w ocenie 

zgodności wg lokalnych kryteriów LGR: 

 Kartę należy wypełnić piórem, długopisem lub cienkopisem w kolorze innym niż czarny; 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione; 

 W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów; 

 Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 

 

3) Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 
 

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR 

 
KARTA OCENY OPERACJI 
wg lokalnych kryteriów LGR 

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa 

 

Wniosek nr: ………………… złożony przez…………………………………………………. 

Nazwa operacji:…………………………………………………………………………........... 

 

 
Lokalne kryteria LGR 

 

Możliwa punktacja 
Przyznana 

ocena 
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1. Innowacyjność operacji 

 
3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

LGR 
2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

gminy  
1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

danego sołectwa lub osiedla 
0 – operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań  
 

 

 
2. Utworzenie nowego miejsca 

pracy w przeliczeniu na pełny 

etat  

 
6 – operacja generuje nowe miejsce pracy w sektorze 

rybactwa albo daje zatrudnienie osobie reprezentującej 

sektor rybactwa poza tym sektorem 
4 – operacja generuje nowe miejsce pracy poza sektorem 

rybactwa 
0 – operacja nie generuje nowych miejsc pracy 
 

 

 
3. Wykorzystanie  

lub pielęgnowanie tradycji 

sektora rybactwa na obszarze 

objętym LSROR 

 
3 – operacja w znacznym stopniu  wykorzystuje lub 

pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora 

rybactwa na obszarze objętym LSROR 
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje tradycji 

sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR 
 

 

 
4. Promocja produktu 

lokalnego 

 
2 – operacja promuje produkt lokalny 
0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 
 

 

 
5. Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

 

 

 
6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na poprawę jakości 

życia mieszkańców 
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia 

mieszkańców 
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia 

mieszkańców  
 

 

 
6. Zasięg oddziaływania 
 

 
3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia 
2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia 
1 – operacja oddziałuje na 1 gminę 
 

 

 
7. Rodzaj wnioskodawcy 
 

 
3 - wnioskodawca jest podmiotem,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
 
0 – wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
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8. Miejsce zamieszkania, 

siedziba lub oddział 

wnioskodawcy 
 

 
6 –  wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub oddział na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 
 
0 – wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania, 

siedziby lub oddziału na obszarze działania LGR od co 

najmniej 2 lat 
 

 

 
9. Doświadczenie 

wnioskodawcy 

 
3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania ze 

środków Unii Europejskiej  
 
0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej  
 

 

 
10. Promocja lokalnej 

przedsiębiorczości 
 

 
3 – wnioskodawca podejmuje nową działalność gospodarczą 

i w przeciągu ostatniego roku nie posiadał wpisu w EDG 

(CEIDG) ani KRS 
 
1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już istniejącą 

działalność gospodarczą 
 
0 – operacja nie jest związana ani z podejmowaniem, ani 

rozwijaniem działalności gospodarczej 
 

 

 
11. Kwota  dofinansowania 

operacji 
 

 
3 – do 100 000 zł  
2 – od 100 000 – 200 000 zł  
1 – powyżej 200 000 zł 
 

 

MAKSYMALNA LICZBA 

PUNKTÓW 

MOŻLIWYCH  
DO UZYSKANIA 

41 SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA 

KOMITETU: 

 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGR, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Komitetu biorący udział 

w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów LGR: 

 Kartę należy wypełnić piórem, długopisem lub cienkopisem w kolorze innym niż czarny; 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione; 

 W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów; 

 Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 

 

 

4) Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 

przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,  
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w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej 
 

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR 

 
KARTA OCENY OPERACJI 
wg lokalnych kryteriów LGR 

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu 

utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,  

w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej 

 

Wniosek nr: ………………… złożony przez…………………………………………………. 

Nazwa operacji:…………………………………………………………………………........... 

 

 
Lokalne kryteria LGR 

 

Możliwa punktacja 
Przyznana 

ocena 

 
1. Innowacyjność operacji 

 
3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

LGR 
 
2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

gminy  
 
1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

danego sołectwa lub osiedla 
 
0 – operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań  
 

 

 
2. Wykorzystanie  

lub pielęgnowanie tradycji 

sektora rybactwa na obszarze 

objętym LSROR 

 
3 – operacja w znacznym stopniu  wykorzystuje lub 

pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 
 
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora 

rybactwa na obszarze objętym LSROR 
 
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje tradycji 

sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR 
 

 

 
3. Wykorzystanie lokalnych 

zasobów w operacji 

 
W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 
 

 Przyrodnicze – 1 
 

 Kulturowe – 1  
 

 Historyczne – 1  
 
0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w walorów  
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4. Poprawa jakości życia 

mieszkańców 
 

 
6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na poprawę jakości 

życia mieszkańców 
 
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia 

mieszkańców 
 
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia 

mieszkańców  
 

 

 
5. Zasięg oddziaływania 
 

 
3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia 
 
2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia 
 
1 – operacja oddziałuje na 1 gminę 
 

 

 
6. Oddziaływanie operacji na 

środowisko naturalne 

 
6 – operacja wpłynie pozytywnie na zachowanie 

różnorodności biologicznej lub ochrony przyrody  

 

3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę ochrony 

przeciwpowodziowej lub warunków melioracyjnych 

 

0 – operacja nie wpłynie pozytywnie na poprawę żadnego  

z  w/w aspektów 

 

 

 
7. Rodzaj wnioskodawcy 
 

 
3 - wnioskodawca jest podmiotem,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
 
0 – wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
 

 

 
8. Miejsce zamieszkania, 

siedziba lub oddział 

wnioskodawcy 

 

 

 
6 –  wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub oddział na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 
 
0 – wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania, 

siedziby lub oddziału na obszarze działania LGR od co 

najmniej 2 lat 
 

 

 
9. Doświadczenie 

wnioskodawcy 

 
3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania ze 

środków Unii Europejskiej  
 
0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej  
 

 

MAKSYMALNA 

LICZBA  PUNKTÓW 

MOŻLIWYCH  
DO UZYSKANIA 

36 SUMA PUNKTÓW  
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IMIĘ I NAZWISKO 

CZŁONKA KOMITETU: 

 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGR, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Komitetu biorący udział w ocenie 

zgodności wg lokalnych kryteriów LGR: 

 Kartę należy wypełnić piórem, długopisem lub cienkopisem w kolorze innym niż czarny; 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione; 

 W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów; 

  Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważności karty. 

 

LGR zabezpiecza oraz przechowuje w/w karty. 

 

2.4. Odwołania od wyników oceny 

Do dnia 4.07.2013 r. do godz. 17.00 do biura LGR wpłynęło 10 odwołań 

wnioskodawców od wyników oceny Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia.  

 

2.5. Listy wybranych oraz niewybranych operacji 
 

8 lipca 2013 r. Komitet SDK podjął uchwały w sprawie przyjęcia list 
wybranych i niewybranych operacji. Wszystkie operacje (45) zostały 

wybrane do dofinansowania, ale nie wszystkie zmieściły się w limicie 
dostępnych środków. 

Decyzją Komitetu w ramach poszczególnych działań w puli dostępnych 
środków zmieściły się następujące wnioski: 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa – sektor publiczny – 3 wnioski: 

1) Gmina Spytkowice – „Promocja obszaru Doliny Karpia poprzez 

opracowanie i wydanie albumu, mini przewodników i widokówek 

prezentujących walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne Gminy 

Spytkowice i regionu”; 

2) GMINA ZATOR – „REWITALIZACJIA, OŻYWIENIE I 

UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W REJONIE UL. 

JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ZATORZE POPRZEZ STWORZENIE 

CENTRUM EDUKACYJNO - KONFERENCYJNEGO, 

WYSTAWIENNICZEGO I TURYSTYCZNEGO DOLINY KARPIA  

W ZATORZE”; 

3) Gmina Osiek – „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1758K 

ul. Główna w miejscowości Osiek w Gminie Osiek.” 
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Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy – 9 wniosków: 

1) Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej – „Utworzenie Izby 

Regionalnej Ziemi Zatorskiej i Doliny Karpia”; 

2) Stowarzyszenie „Malownicza Gmina” - „Budowa repliki wiślanego 

galara przeznaczonego do spływów turystycznych oraz wykonanie 

straganów na produkty lokalne.”; 

3) Ludowy Klub Sportowy „Orkan” – „Utworzenie koła reporterów dla 

młodzieży z terenu Doliny Karpia”; 

4) Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza  

w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze – „Ogólnopolska 

kampania promocji smaku Zatorskiego Karpia”; 

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy – „Utworzenie Izby regionalnej 

Doliny Karpia w Brzeźnicy, będącej miejscem aktywności artystów  

i grup inicjatyw lokalnych.”; 

6) Ludowy Klub Sportowy „DĄB„ Paszkówka – „Wzmocnienie 

atrakcyjności przystani nad „Łowiskiem pod Dębem” w Paszkówce 

poprzez budowę letniej sceny i wykonanie alejek spacerowych.”; 

7) Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy „Podolszanka” – „Utworzenie 

młodzieżowej sekcji koła zainteresowań „Młoda Podolszanka” 

8) Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Tomicach – „Zorganizowanie rajdów rowerowych”; 

9) Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Tomicach – „Zakup 10 rowerów na potrzeby koła zainteresowań dla 

dzieci i młodzieży pobudzającego aktywność fizyczną.”. 

 

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 

sektorem - sektor społeczny i gospodarczy – 1 wniosek: 

1) „Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 

„Wykonanie budynku usługowego z częścią administracyjno-socjalną”. 

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - sektor 

społeczny i gospodarczy – 9 wniosków: 

1) Renata Skorczyńska – „Zakup wyposażenia na potrzeby powstającej 

firmy FHU Farfurka Garncarstwo i ceramika Renata Skorczyńska 

świadczącej usługi garncarskie i ceramiczne w oparciu o rodzimy 

folklor z poszanowaniem lokalnej tradycji rybackiej.”; 
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2) ELŻBIETA CAŁUS – „Agroturystyka „Ostoja w Dolinie Karpia” - 

poszerzenie bazy noclegowej regionu Doliny Karpia poprzez stworzenie 

zacisznego miejsca wypoczynku w domowej atmosferze z wędzarnią, 

wypożyczalnią rowerów i skuterów oraz utworzenie biura polowań 

dewizowych.”; 

3) „Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 

„Całoroczne domki mieszkalne jako uatrakcyjnienie świadczonych 

usług turystycznych firmy Dinozatorland Sp. z o.o.”; 

4) ELŻBIETA CAŁUS – „Szaraki z Doliny Karpia” - założenie hodowli 

klatkowo-wolierowej zająca szaraka”; 

5) BEATA SZCZEPAŃSKA-BERNAŚ – „Zakup nowoczesnej platformy 

barterowej wraz z urządzeniami szansą na sukces w rozpoczęciu 

działalności gospodarczej”; 

6) GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W OSIEKU – 

„Przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń na potrzeby sklepu 

samoobsługowego zlokalizowanego na parterze budynku Gminnej 

Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w  Osieku przy ul. Kościelnej 1.”; 

7) JUSTYNA KUBARSKA – „ZAKUP SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO 

URUCHOMIENIA SALONU KOSMETYCZNO-FRYZJERSKIEGO.”; 

8) Kazimierz Mostowik, Marek Mostowik – „ZAKUP PAKOWARKI 

PRÓŻNIOWEJ, STERYLIZATORA ORAZ WYKONANIE STOISKA 

PRZEZNACZONEGO DO PROMOCJI I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW.”; 

9) TERESA MARIA ORLIK – „Zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby 

sklepu spożywczo – przemysłowego”. 

 

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 

przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku 
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor publiczny – 1 
wniosek: 

1) Gmina Spytkowice – „Zakup łodzi w celu ochrony przeciwpowodziowej 

i zabezpieczenia obszarów chronionych”. 

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 

zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku 
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor społeczny  

i gospodarczy – 1 wniosek: 

1) Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna – 

„Zabezpieczenie przed rozmywaniem brzegów wyspy „dużej” na 

zbiorniku „Ślepowron” w granicach obszaru górniczego „Podolsze – 

Zbiornik”. 
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Liczba 

złożonych 
wniosków 

Liczba 
wybranych 
wniosków 

Liczba 
wniosków 

mieszczących 
się w limicie 
dostępnych 

środków 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych 
od rybactwa – sektor publiczny 

3 3 3 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 
sektor społeczny i gospodarczy 

13 13 9 

II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności 
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia 
osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 
pracy poza tym sektorem - sektor społeczny  
i gospodarczy 

1 1 1 

III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 
rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - 
sektor społeczny i gospodarczy 

26 26 9 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywracanie potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia  
w wyniku klęski żywiołowej - sektor publiczny 

1 1 1 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywracanie potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia  
w wyniku klęski żywiołowej - sektor społeczny  
i gospodarczy 

1 1 1 
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2.6. Poziom wykorzystanych środków w naborze (15.05.2013 r. – 

14.06.2013 r.) 

Stowarzyszenie Dolina Karpia miało do rozdysponowania 4 918 548,89 zł.  
Do dofinansowania wybrano operacje na łączną kwotę 4 295 077,44 zł.  

Środki w w/w naborze zostały wykorzystane na poziomie 87,32%. 

 
Pula dostępnych 
środków (PLN) 

Łączna kwota 

dofinansowania 
operacji wybranych 
do dofinansowania 

(PLN) 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 
rybactwa – sektor publiczny 

2 406 065,97 1 933 943,39 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 

sektor społeczny i gospodarczy 
1 000 000,00 1 000 000,00 

II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności 
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w 

drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 
tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy 

177 961,42 177 960,00 

III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny i 
gospodarczy 

1 100 000,00 1 100 000,00 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - sektor publiczny 

84 521,50 22 057,00 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 

w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy 

150 000,00 61 117,05 

SUMA 4 918 548,89 4 295 077,44 

 

 Niewykorzystane 
środki (PLN) 

Poziom 
wykorzystania 
środków (%) 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 
rybactwa – sektor publiczny 

472 122,58 80,38 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 
sektor społeczny i gospodarczy 

       0,00 100,00 

II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności 

gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w 
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 
tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy 

1,42 99,99 

III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny i 
gospodarczy 

       0,00 100,00 



 

111 
 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 

w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - sektor publiczny 

62 464,50 26,10 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy 

88 882,95 40,74 

SUMA 623 471,45 - 

 

2.7. Wykluczanie z oceny poszczególnych członków komitetu 
 

Zgodnie z art. 13, rozdział V Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Dolina 
Karpia każdy Członek Komitetu przed uczestnictwem w pierwszym 

posiedzeniu Komitetu składa oświadczenie o bezstronności, które stanowi 
zał. nr 2 do LSROR. 
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 Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia o bezstronności 

 

 

Imię i nazwisko ………………………………………… PESEL ………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI 

 

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

 

c) zapoznałem się z Regulaminem Komitetu LGR „Dolina Karpia”, 

d) będę przestrzegał zasady bezstronności w trakcie procesu oceny wniosków  

i w sytuacji: 

 

- gdy będę wnioskodawcą lub 

- wnioskodawcą będzie mój krewny, powinowaty do drugiego stopnia pokrewieństwa lub 

małżonek lub osoba związana ze mną z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

- wnioskodawcą będzie osoba, której jestem pełnomocnikiem lub 

- wnioskodawcą będzie korporacyjna osoba prawna, której jestem członkiem władz lub 

pracownikiem, 

- o wybór operacji ubiegać się będzie mój pracodawca  lub mój pracownik oraz osoba, 

która pozostaje ze mną w stosunku stałego zlecenia albo innej umowy,  

z którą związany jest obowiązek określonego regularnego świadczenia 

- pozostaje z wnioskodawcą w konkubinacie   

 

a także w w innych przypadkach, w których będę czuł, że mogę nie pozostawać  bezstronny 

 

powiadomię o tym Przewodniczącego (prowadzącego posiedzenie Komisji) przed 

rozpoczęciem dyskusji na temat danego wniosku i poproszę o wyłącznie mnie z dyskusji  

i glosowania nad tą operacją. 

 

 

 

 

……………………………   ……………………………………………… 

Miejsce i data     Czytelny podpis 

 

 

Wszyscy Członkowie Komitetu SDK złożyli w/w oświadczenie. 

Zgodnie z art. 7, rozdział II Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Dolina 

Karpia Członek Komitetu zostaje wykluczony z dyskusji i głosowania  
w przypadku: 

e) ubiegania się o dofinansowanie tej operacji przez: tego członka 
komitetu, jego krewnego, powinowatego do drugiego stopnia 

pokrewieństwa lub małżonka, osobę związaną z członkiem komitetu  
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z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, osobę, której 

pełnomocnikiem jest członek komitetu, i przez korporacyjną osobę 
prawną, której członkiem jest członek komitetu, 

f) gdy o wybór operacji ubiega się jego pracodawca  lub jego pracownik 
oraz osoba, która pozostaje z nim w stosunku stałego zlecenia albo innej 
umowy, z którą związany jest obowiązek określonego regularnego 

świadczenia, 
g) gdy o wybór operacji ubiega się osoba, która jest z członkiem Komitetu 
w konkubinacie, 

h) w innych przypadkach, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie 
okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności członka 

Komitetu. 
 

Procedura ta jest ponadto zgodna z zapisem umieszczonym w LSROR i ma 
na celu wyeliminowanie wątpliwości co do bezstronności poszczególnych 
członków komitetu oraz rzetelności i uczciwości oceny. 

Decyzja o wykluczeniu z oceny podejmowana jest uchwałą. 

Wzór uchwały 

Uchwała nr …. 

Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia 

z dnia …. 

w sprawie wykluczenia Członka Komitetu z oceny operacji 
  

                                     

§ 1. 

Na podstawie § 21 ust.6 Statutu Stowarzyszenia oraz § 4 ust. 7 pkt a, § 22 ust.1 Regulaminu 

Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia, Komitet  wyklucza z oceny wniosku nr … 

Pana/Panią … na wniosek Pana/Pani …. 

 

§ 2 

 

W głosowaniu udział wzięło  … - osób, w tym: 

Za podjęciem głosowało  … - osób, 

Przeciwko podjęciu głosowało … - osób, 

Wstrzymało się od głosu  … - osób 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Operacja 

Liczba członków 
komitetu, którzy 
wyłączyli się z 

oceny operacji 

Liczba członków 
komitetu, którzy 

wyłączyli się z oceny 
operacji w 

posiedzeniu 
odwoławczym 

GMINA ZATOR – „REWITALIZACJIA, OŻYWIENIE I 

UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W REJONIE UL. 

JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ZATORZE POPRZEZ STWORZENIE 

CENTRUM EDUKACYJNO-KONFERENCYJNEGO, 

WYSTAWIENNICZEGO I TURYSTYCZNEGO DOLINY KARPIA W 
ZATORZE” 

0 - 

Gmina Osiek – „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 

1758K ul. Główna w miejscowości Osiek w Gminie Osiek.”; 
1 - 

Gmina Spytkowice – „Promocja obszaru Doliny Karpia poprzez 

opracowanie i wydanie albumu, mini przewodników i widokówek 

prezentujących walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne 

Gminy Spytkowice i regionu” 

1 - 

Fundacja Pałac w Ryczowie – „Stworzenie Izby Pamięci Generała 
Zygmunta Piaseckiego w Pałacu w Ryczowie.” 

0 - 

ANDRZEJ NAJDUCHOWSKI – „Renesansowy dwór obronny w 

Graboszycach z 2 połowy XVI wieku : Interwencyjna wymiana 

dachu, prace konstrukcyjne w postaci płyty żelbetowej i schodów 

nad I piętrem, naprawa pęknięć ścian i nadproży, izolacja przeciw 

wilgotnościowa.” 

0 - 

Ludowy Klub Sportowy „Orkan” – „Utworzenie koła reporterów dla 
młodzieży z terenu Doliny Karpia”; 

0 - 

Parafia Rzym.-Kat. PW. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej – 

„Odkrywamy malowane tajemnice zapisane na ścianach XVI w. 

kościoła w Głębowicach wraz z cyklem imprez promujących 

pielęgnowanie tradycji rybactwa i produktu lokalnego” 

0 0 

Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy „Podolszanka” – „Utworzenie 

młodzieżowej sekcji koła zainteresowań „Młoda Podolszanka” 
0 0 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w 

Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze – 
„Ogólnopolska kampania promocji smaku Zatorskiego Karpia” 

1 - 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej – „Utworzenie Izby 

Regionalnej Ziemi Zatorskiej i Doliny Karpia”; 
0 - 

Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Tomicach – „Zakup 10 rowerów na potrzeby koła zainteresowań dla 

dzieci i młodzieży pobudzającego aktywność fizyczną.” 

1 1 

Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Tomicach – „Zorganizowanie rajdów rowerowych” 
1 1 

Stowarzyszenie „Malownicza Gmina” - „Budowa repliki wiślanego 
galara przeznaczonego do spływów turystycznych oraz wykonanie 

straganów na produkty lokalne.” 

0 - 

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy – „Utworzenie Izby 

regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy, będącej miejscem 

aktywności artystów i grup inicjatyw lokalnych.” 

0 - 

Ludowy Klub Sportowy ”PŁOMIEŃ” SOSNOWICE – „Adaptacja 

obiektu publicznego w Sosnowicach na Sosnówkę Doliny Karpia, 
pełniącą funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne” 

0 - 

Ludowy Klub Sportowy „DĄB„ Paszkówka – „Wzmocnienie 

atrakcyjności przystani nad „Łowiskiem pod Dębem” w Paszkówce 

poprzez budowę letniej sceny i wykonanie alejek spacerowych.” 

1 - 

„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 

„Wykonanie budynku usługowego z częścią administracyjno-

socjalną” 

0 - 
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GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W OSIEKU – 
„Przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń na potrzeby sklepu 

samoobsługowego zlokalizowanego na parterze budynku Gminnej 

Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w  Osieku przy ul. Kościelnej 

1.” 

0 - 

Łukasz Janusz Burka – „Zakup pojazdu pomocy drogowej, 

boostera rozruchowego oraz stworzenie strony internetowej”; 
0 - 

MARCIN MOSTOWIK – „Zakup stacji diagnostycznej hydrauliki 
siłowej.” 

0 - 

„PACK CEMENT” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJO-

HANDLOWO-USŁUGOWE EKSPORT-IMPORT BARTUŚ 

PIOTR,POLAK DOROTA SPÓŁKA JAWNA – „ZAKUP WÓZKA 

WIDŁOWEGO” 

0 - 

Krzysztof Kajdas – „Budowa budynku magazynowego na materiały 

budowlane zlokalizowanego w Przeciszowie wraz z zjazdem na 

działkę i utwardzeniem terenu kostką brukową.” 

1 - 

Biuro Podatkowe Spółka Jawna Jadwiga Załusińska, Bogdan Polak 
– „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  

i kserokopiarki i na potrzeby świadczenia usług rachunkowo-

księgowych na rzecz lokalnej społeczności.” 

0 - 

ANDRZEJ BERNAŚ, MARIA BERNAŚ – „Zakup innowacyjnych 

urządzeń na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej” 
0 - 

BEATA SZCZEPAŃSKA-BERNAŚ – „Zakup nowoczesnej platformy 

barterowej wraz z urządzeniami szansą na sukces w rozpoczęciu 
działalności gospodarczej” 

0 - 

JUSTYNA KUBARSKA – „ZAKUP SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO 

URUCHOMIENIA SALONU KOSMETYCZNO-FRYZJERSKIEGO.” 
0 0 

GABRIEL FRYC – „Zakup samochodu ciężarowego oraz zakup 

szalunków ściennych na potrzeby firmy.” 
0 - 

Anna Górecka – „Zakup telebimu na potrzeby działalności 

gospodarczej oraz na  promocję  Regionu Doliny Karpia  

i  produktów regionalnych z wyżej wymienionego obszaru.” 

0 - 

ALICJA CHWIEJ – „WYPOSAŻENIE BIURA DO PROWADZENIA 
USŁUG RACHUNKOWO – KSIĘGOWYCH ORAZ DORADCZYCH.” 

0 0 

ALICJA CHWIEJ – „ZAKUP I DOSTOSOWANIE LOKALU POD 

DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ” 
0 0 

ELŻBIETA CAŁUS – „Szaraki z Doliny Karpia” - założenie hodowli 

klatkowo-wolierowej zająca szaraka” 
0 - 

ELŻBIETA CAŁUS – „Agroturystyka „Ostoja w Dolinie Karpia” - 

poszerzenie bazy noclegowej regionu Doliny Karpia poprzez 

stworzenie zacisznego miejsca wypoczynku w domowej atmosferze 
z wędzarnią, wypożyczalnią rowerów i skuterów oraz utworzenie 

biura polowań dewizowych.” 

0 - 

Daniel Trzaska Usługi Transportowe. – „Podwyższenie 

konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu 

zatrudnienia poprzez zakup specjalistycznej koparko-ładowarki.” 

0 - 

Renata Skorczyńska – „Zakup wyposażenia na potrzeby 

powstającej firmy FHU Farfurka Garncarstwo i ceramika Renata 

Skorczyńska świadczącej usługi garncarskie i ceramiczne w 
oparciu o rodzimy folklor z poszanowaniem lokalnej tradycji 

rybackiej.” 

0 - 

Beata Klęczar – „Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa 

Beata Klęczar Firma Handlowo-Usługowa poprzez świadczenie 

wysokiej jakości usług hotelarsko-noclegowych.” 

0 - 

Sławomir Klęczar – „Wybudowanie budynku magazynowego w celu 

zwiększenia powierzchni magazynowej oraz pełnego wykorzystania 
mocy produkcyjnych firmy Marbes.” 

0 - 
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„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 
„Całoroczne domki mieszkalne jako uatrakcyjnienie świadczonych 

usług turystycznych firmy Dinozatorland Sp. z o.o.” 

0 - 

TERESA MARIA ORLIK – „Zakup wyposażenia i urządzeń na 

potrzeby sklepu spożywczo – przemysłowego.” 
0 0 

Kazimierz Mostowik, Marek Mostowik – „ZAKUP PAKOWARKI 

PRÓŻNIOWEJ, STERYLIZATORA ORAZ WYKONANIE STOISKA 

PRZEZNACZONEGO DO PROMOCJI I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW.” 

0 0 

JACEK MASŁOWSKI – „ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO 
NIEZBĘDNEGO DLA OTWARCIA SPECJALISTYCZNEGO 

GABINETU LEKARSKIEGO” 

1 - 

Katarzyna Tłomak – „Nowa oferta turystyczna - wypożyczalnia 

rowerów w Dolinie Karpia” 
0 - 

Anna Karp – „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

architektury i inżynierii – biuro projektowe specjalizujące się  

w projektowaniu konstrukcji budowlanych.” 

0 - 

JERZY KOSEK – „BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO” 0 0 

Gmina Spytkowice – „Zakup łodzi w celu ochrony 
przeciwpowodziowej i zabezpieczenia obszarów chronionych” 

2 - 

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna – 

„Zabezpieczenie przed rozmywaniem brzegów wyspy „dużej” na 

zbiorniku „Ślepowron” w granicach obszaru górniczego „Podolsze – 

Zbiornik” 

1 - 

 

 

2.8. Udział beneficjentów w szkoleniach oraz spotkaniach 

informacyjnych oraz z doradztwa w biurze LGR 

 

Operacja 

Beneficjent 

korzystał  

z doradztwa  

w Biurze LGR 

Beneficjent 

korzystał ze 

szkoleń/spotkań 

informacyjnych 

GMINA ZATOR – „REWITALIZACJIA, OŻYWIENIE I 

UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W REJONIE UL. 
JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ZATORZE POPRZEZ STWORZENIE 

CENTRUM EDUKACYJNO-KONFERENCYJNEGO, 

WYSTAWIENNICZEGO I TURYSTYCZNEGO DOLINY KARPIA W 

ZATORZE” 

NIE NIE 

Gmina Osiek – „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej   

nr 1758K ul. Główna w miejscowości Osiek w Gminie Osiek.” 
TAK NIE 

Gmina Spytkowice – „Promocja obszaru Doliny Karpia poprzez 
opracowanie i wydanie albumu, mini przewodników i widokówek 

prezentujących walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne 

Gminy Spytkowice i regionu” 

TAK TAK 

Fundacja Pałac w Ryczowie – „Stworzenie Izby Pamięci Generała 

Zygmunta Piaseckiego w Pałacu w Ryczowie.” 
TAK NIE 

ANDRZEJ NAJDUCHOWSKI – „Renesansowy dwór obronny  

w Graboszycach z 2 połowy XVI wieku : Interwencyjna wymiana 

dachu, prace konstrukcyjne w postaci płyty żelbetowej i schodów 
nad I piętrem, naprawa pęknięć ścian i nadproży, izolacja przeciw 

wilgotnościowa.” 

NIE NIE 

Ludowy Klub Sportowy „Orkan” – „Utworzenie koła reporterów dla 

młodzieży z terenu Doliny Karpia” 
TAK TAK 
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Parafia Rzym.-Kat. PW. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej – 
„Odkrywamy malowane tajemnice zapisane na ścianach XVI w. 

kościoła w Głębowicach wraz z cyklem imprez promujących 

pielęgnowanie tradycji rybactwa i produktu lokalnego” 

TAK NIE 

Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy „Podolszanka” – „Utworzenie 

młodzieżowej sekcji koła zainteresowań „Młoda Podolszanka” 
TAK NIE 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza  

w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze – 
„Ogólnopolska kampania promocji smaku Zatorskiego Karpia” 

TAK NIE 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej – „Utworzenie Izby 

Regionalnej Ziemi Zatorskiej i Doliny Karpia” 
TAK NIE 

Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Tomicach – „Zakup 10 rowerów na potrzeby koła zainteresowań dla 

dzieci i młodzieży pobudzającego aktywność fizyczną.” 

TAK NIE 

Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Tomicach – „Zorganizowanie rajdów rowerowych” 
TAK NIE 

Stowarzyszenie „Malownicza Gmina” - „Budowa repliki wiślanego 

galara przeznaczonego do spływów turystycznych oraz wykonanie 
straganów na produkty lokalne.” 

NIE NIE 

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy – „Utworzenie Izby 

regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy, będącej miejscem 

aktywności artystów i grup inicjatyw lokalnych.” 

NIE NIE 

Ludowy Klub Sportowy ”PŁOMIEŃ” SOSNOWICE – „Adaptacja 

obiektu publicznego w Sosnowicach na Sosnówkę Doliny Karpia, 

pełniącą funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne” 

NIE NIE 

Ludowy Klub Sportowy „DĄB„ Paszkówka – „Wzmocnienie 
atrakcyjności przystani nad „Łowiskiem pod Dębem” w Paszkówce 

poprzez budowę letniej sceny i wykonanie alejek spacerowych.” 

NIE NIE 

„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 

„Wykonanie budynku usługowego z częścią administracyjno-

socjalną” 

TAK NIE 

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W OSIEKU – 

„Przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń na potrzeby sklepu 
samoobsługowego zlokalizowanego na parterze budynku Gminnej 

Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w  Osieku przy ul. Kościelnej 

1.” 

TAK NIE 

Łukasz Janusz Burka – „Zakup pojazdu pomocy drogowej, 

boostera rozruchowego oraz stworzenie strony internetowej”; 
NIE NIE 

MARCIN MOSTOWIK – „Zakup stacji diagnostycznej hydrauliki 

siłowej.” 
NIE NIE 

„PACK CEMENT” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJO-
HANDLOWO-USŁUGOWE EKSPORT-IMPORT BARTUŚ 

PIOTR,POLAK DOROTA SPÓŁKA JAWNA – „ZAKUP WÓZKA 

WIDŁOWEGO” 

TAK NIE 

Krzysztof Kajdas – „Budowa budynku magazynowego na materiały 

budowlane zlokalizowanego w Przeciszowie wraz z zjazdem na 

działkę i utwardzeniem terenu kostką brukową.” 

TAK NIE 

Biuro Podatkowe Spółka Jawna Jadwiga Załusińska, Bogdan Polak 

– „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  
i kserokopiarki i na potrzeby świadczenia usług rachunkowo-

księgowych na rzecz lokalnej społeczności.” 

TAK TAK 

ANDRZEJ BERNAŚ, MARIA BERNAŚ – „Zakup innowacyjnych 

urządzeń na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej” 
TAK NIE 

BEATA SZCZEPAŃSKA-BERNAŚ – „Zakup nowoczesnej platformy 

barterowej wraz z urządzeniami szansą na sukces w rozpoczęciu 

działalności gospodarczej” 

TAK NIE 

JUSTYNA KUBARSKA – „ZAKUP SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO 
URUCHOMIENIA SALONU KOSMETYCZNO-FRYZJERSKIEGO.” 

TAK NIE 
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GABRIEL FRYC – „Zakup samochodu ciężarowego oraz zakup 
szalunków ściennych na potrzeby firmy.” 

TAK NIE 

Anna Górecka – „Zakup telebimu na potrzeby działalności 

gospodarczej oraz na  promocję  Regionu Doliny Karpia  

i  produktów regionalnych z wyżej wymienionego obszaru.” 

NIE NIE 

ALICJA CHWIEJ – „WYPOSAŻENIE BIURA DO PROWADZENIA 

USŁUG RACHUNKOWO – KSIĘGOWYCH ORAZ DORADCZYCH.” 
TAK TAK 

ALICJA CHWIEJ – „ZAKUP I DOSTOSOWANIE LOKALU POD 

DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ” 
TAK TAK 

ELŻBIETA CAŁUS – „Szaraki z Doliny Karpia” - założenie hodowli 
klatkowo-wolierowej zająca szaraka” 

TAK NIE 

ELŻBIETA CAŁUS – „Agroturystyka „Ostoja w Dolinie Karpia” - 

poszerzenie bazy noclegowej regionu Doliny Karpia poprzez 

stworzenie zacisznego miejsca wypoczynku w domowej atmosferze 

z wędzarnią, wypożyczalnią rowerów i skuterów oraz utworzenie 

biura polowań dewizowych.” 

TAK NIE 

Daniel Trzaska Usługi Transportowe. – „Podwyższenie 

konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu 
zatrudnienia poprzez zakup specjalistycznej koparko-ładowarki.” 

NIE NIE 

Renata Skorczyńska – „Zakup wyposażenia na potrzeby 

powstającej firmy FHU Farfurka Garncarstwo i ceramika Renata 

Skorczyńska świadczącej usługi garncarskie i ceramiczne w 

oparciu o rodzimy folklor z poszanowaniem lokalnej tradycji 

rybackiej.” 

TAK NIE 

Beata Klęczar – „Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa 
Beata Klęczar Firma Handlowo-Usługowa poprzez świadczenie 

wysokiej jakości usług hotelarsko-noclegowych.” 

NIE NIE 

Sławomir Klęczar – „Wybudowanie budynku magazynowego w celu 

zwiększenia powierzchni magazynowej oraz pełnego wykorzystania 

mocy produkcyjnych firmy Marbes.” 
NIE NIE 

„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 

„Całoroczne domki mieszkalne jako uatrakcyjnienie świadczonych 
usług turystycznych firmy Dinozatorland Sp. z o.o.” 

NIE NIE 

TERESA MARIA ORLIK – „Zakup wyposażenia i urządzeń na 

potrzeby sklepu spożywczo – przemysłowego.” 
TAK NIE 

Kazimierz Mostowik, Marek Mostowik – „ZAKUP PAKOWARKI 

PRÓŻNIOWEJ, STERYLIZATORA ORAZ WYKONANIE STOISKA 

PRZEZNACZONEGO DO PROMOCJI I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW.” 

TAK TAK 

JACEK MASŁOWSKI – „ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO 

NIEZBĘDNEGO DLA OTWARCIA SPECJALISTYCZNEGO 

GABINETU LEKARSKIEGO” 

TAK NIE 

Katarzyna Tłomak – „Nowa oferta turystyczna - wypożyczalnia 

rowerów w Dolinie Karpia” 
TAK NIE 

Anna Karp – „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

architektury i inżynierii – biuro projektowe specjalizujące się  

w projektowaniu konstrukcji budowlanych.” 

NIE NIE 

JERZY KOSEK – „BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO” NIE NIE 

Gmina Spytkowice – „Zakup łodzi w celu ochrony 

przeciwpowodziowej i zabezpieczenia obszarów chronionych” 
TAK NIE 

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna – 

„Zabezpieczenie przed rozmywaniem brzegów wyspy „dużej” na 
zbiorniku „Ślepowron” w granicach obszaru górniczego „Podolsze – 

Zbiornik” 

TAK NIE 

 

Zdecydowana większość beneficjentów przed złożeniem wniosku  
o dofinansowanie korzysta z pomocy oraz konsultacji z pracownikami biura 
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LGR, a rzadziej bierze udział w spotkaniach informacyjnych oraz 

szkoleniach. 

 

2.9. Proces weryfikacji wniosków w UMWM 

19.07.2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
zostały przekazane wnioski o dofinansowanie wraz z oryginałami list 

wybranych operacji, oryginałami list niewybranych operacji oraz oryginałami 
uchwał komitetu LGR w sprawie wyboru operacji. 

LGR przechowuje kopie wszystkich w/w dokumentów potwierdzone za 
zgodność z oryginałem lub oryginały. 

 

 

Operacja 
I pismo o 

uzupełnienia 
II pismo o 

uzupełnienia 

Gmina Spytkowice – „Promocja obszaru Doliny Karpia poprzez opracowanie 

i wydanie albumu, mini przewodników i widokówek prezentujących walory 
przyrodnicze, historyczne i turystyczne Gminy Spytkowice i regionu” 

26.08.2013 Brak danych 

Gmina Osiek – „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1758K ul. 

Główna w miejscowości Osiek w Gminie Osiek.” 
05.09.2013 17.10.2013 

GMINA ZATOR – „REWITALIZACJIA, OŻYWIENIE I UPORZĄDKOWANIE 

PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W REJONIE UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W 

ZATORZE POPRZEZ STWORZENIE CENTRUM EDUKACYJNO-

KONFERENCYJNEGO, WYSTAWIENNICZEGO I TURYSTYCZNEGO DOLINY 
KARPIA W ZATORZE” 

19.08.2013 07.10.2013 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej – „Utworzenie Izby Regionalnej 

Ziemi Zatorskiej i Doliny Karpia” 
14.08.2013 03.10.2013 

Stowarzyszenie „Malownicza Gmina” - „Budowa repliki wiślanego galara 

przeznaczonego do spływów turystycznych oraz wykonanie straganów na 

produkty lokalne.” 

16.09.2013 25.10.2013 

Ludowy Klub Sportowy „Orkan” – „Utworzenie koła reporterów dla 

młodzieży z terenu Doliny Karpia” 
14.08.2013 02.10.2013 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie 
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze – „Ogólnopolska kampania 

promocji smaku Zatorskiego Karpia” 
28.08.2013 17.10.2013 

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy – „Utworzenie Izby regionalnej Doliny 

Karpia w Brzeźnicy, będącej miejscem aktywności artystów i grup inicjatyw 

lokalnych.” 

16.09.2013 05.11.2013 

Ludowy Klub Sportowy „DĄB„ Paszkówka – „Wzmocnienie atrakcyjności 

przystani nad „Łowiskiem pod Dębem” w Paszkówce poprzez budowę letniej 

sceny i wykonanie alejek spacerowych.” 

21.08.2013 10.10.2013 

Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy „Podolszanka” – „Utworzenie młodzieżowej 
sekcji koła zainteresowań „Młoda Podolszanka” 

14.08.2013 20.09.2013 

Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Tomicach – „Zorganizowanie rajdów rowerowych” 
23.08.2013 08.10.2013 

Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Tomicach – „Zakup 10 rowerów na potrzeby koła zainteresowań dla dzieci 
i młodzieży pobudzającego aktywność fizyczną.” 

23.08.2013 01.10.2013 

„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Wykonanie 

budynku usługowego z częścią administracyjno-socjalną” 
Brak danych Brak danych 
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Renata Skorczyńska – „Zakup wyposażenia na potrzeby powstającej firmy 
FHU Farfurka Garncarstwo i ceramika Renata Skorczyńska świadczącej 

usługi garncarskie i ceramiczne w oparciu o rodzimy folklor  

z poszanowaniem lokalnej tradycji rybackiej.” 

23.08.2013 11.10.2013 

ELŻBIETA CAŁUS – „Agroturystyka „Ostoja w Dolinie Karpia” - poszerzenie 

bazy noclegowej regionu Doliny Karpia poprzez stworzenie zacisznego 

miejsca wypoczynku w domowej atmosferze z wędzarnią, wypożyczalnią 
rowerów i skuterów oraz utworzenie biura polowań dewizowych.” 

23.08.2013 17.10.2013 

„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Całoroczne 

domki mieszkalne jako uatrakcyjnienie świadczonych usług turystycznych 

firmy Dinozatorland Sp. z o.o.” 

Brak danych Brak danych 

ELŻBIETA CAŁUS – „Szaraki z Doliny Karpia” - założenie hodowli klatkowo-

wolierowej zająca szaraka” 
05.09.2013 22.10.2013 

BEATA SZCZEPAŃSKA-BERNAŚ – „Zakup nowoczesnej platformy 

barterowej wraz z urządzeniami szansą na sukces w rozpoczęciu 

działalności gospodarczej” 

21.08.2013 02.10.2013 

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W OSIEKU – 
„Przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń na potrzeby sklepu 

samoobsługowego zlokalizowanego na parterze budynku Gminnej 

Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w  Osieku przy ul. Kościelnej 1.” 

23.08.2013 18.10.2013 

JUSTYNA KUBARSKA – „ZAKUP SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO 

URUCHOMIENIA SALONU KOSMETYCZNO-FRYZJERSKIEGO.” 
19.08.2013 30.09.2013 

Kazimierz Mostowik, Marek Mostowik – „ZAKUP PAKOWARKI 

PRÓŻNIOWEJ, STERYLIZATORA ORAZ WYKONANIE STOISKA 
PRZEZNACZONEGO DO PROMOCJI I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW.” 

22.08.2013 03.10.2013 

TERESA MARIA ORLIK – „Zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby 

sklepu spożywczo-przemysłowego” 
27.08.2013 15.10.2013 

Gmina Spytkowice – „Zakup łodzi w celu ochrony przeciwpowodziowej  

i zabezpieczenia obszarów chronionych” 
29.08.2013 07.10.2013 

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna – 

„Zabezpieczenie przed rozmywaniem brzegów wyspy „dużej” na zbiorniku 

„Ślepowron” w granicach obszaru górniczego „Podolsze – Zbiornik” 

29.08.2013 -------- 

 

2.10. Poziom wykorzystania środków w II naborze po weryfikacji przez 
Samorząd Województwa 

 

Operacja 

Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 
(PLN) 

Kwota 
dofinansowania 

zgodnie z 
zawartą umową 

(PLN) 

Gmina Spytkowice – „Promocja obszaru Doliny Karpia poprzez 

opracowanie i wydanie albumu, mini przewodników i widokówek 

prezentujących walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne Gminy 

Spytkowice i regionu” 

28 900,00 
 

GMINA ZATOR – „REWITALIZACJIA, OŻYWIENIE I UPORZĄDKOWANIE 

PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W REJONIE UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 
W ZATORZE POPRZEZ STWORZENIE CENTRUM EDUKACYJNO-

KONFERENCYJNEGO, WYSTAWIENNICZEGO I TURYSTYCZNEGO 

DOLINY KARPIA W ZATORZE” 

1 348 000,00 
 

Gmina Osiek – „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1758K 

ul. Główna w miejscowości Osiek w Gminie Osiek.” 
557 043,39 

0,00 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej – „Utworzenie Izby 

Regionalnej Ziemi Zatorskiej i Doliny Karpia” 
64 214,91 

 

Stowarzyszenie „Malownicza Gmina” - „Budowa repliki wiślanego galara 

przeznaczonego do spływów turystycznych oraz wykonanie straganów 
na produkty lokalne.” 

75 497,00 
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Ludowy Klub Sportowy „Orkan” – „Utworzenie koła reporterów dla 
młodzieży z terenu Doliny Karpia” 

8 500,00 8 500,00 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie 

Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze – „Ogólnopolska kampania 

promocji smaku Zatorskiego Karpia” 

250 277,00 
0,00 

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy – „Utworzenie Izby regionalnej 

Doliny Karpia w Brzeźnicy, będącej miejscem aktywności artystów i 

grup inicjatyw lokalnych.” 

292 212,00 
 

Ludowy Klub Sportowy „DĄB„ Paszkówka – „Wzmocnienie atrakcyjności 
przystani nad „Łowiskiem pod Dębem” w Paszkówce poprzez budowę 

letniej sceny i wykonanie alejek spacerowych.” 

166 600,00 
 

Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy „Podolszanka” – „Utworzenie 

młodzieżowej sekcji koła zainteresowań „Młoda Podolszanka” 

11 105,25 
11 105,25 

Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Tomicach – „Zorganizowanie rajdów rowerowych” 
11 900,00 

0,00 

Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Tomicach – „Zakup 10 rowerów na potrzeby koła zainteresowań dla 
dzieci i młodzieży pobudzającego aktywność fizyczną.” 

8 491,50 
0,00 

„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Wykonanie 

budynku usługowego z częścią administracyjno-socjalną” 
177 960,00  

Renata Skorczyńska – „Zakup wyposażenia na potrzeby powstającej 

firmy FHU Farfurka Garncarstwo i ceramika Renata Skorczyńska 

świadczącej usługi garncarskie i ceramiczne w oparciu o rodzimy folklor 

z poszanowaniem lokalnej tradycji rybackiej.” 

16 850,24  

ELŻBIETA CAŁUS – „Agroturystyka „Ostoja w Dolinie Karpia” - 
poszerzenie bazy noclegowej regionu Doliny Karpia poprzez stworzenie 

zacisznego miejsca wypoczynku w domowej atmosferze z wędzarnią, 

wypożyczalnią rowerów i skuterów oraz utworzenie biura polowań 

dewizowych.” 

299 451,00  

„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Całoroczne 

domki mieszkalne jako uatrakcyjnienie świadczonych usług 

turystycznych firmy Dinozatorland Sp. z o.o.” 

198 000,00  

ELŻBIETA CAŁUS – „Szaraki z Doliny Karpia” - założenie hodowli 
klatkowo-wolierowej zająca szaraka” 143 637,46  

BEATA SZCZEPAŃSKA-BERNAŚ – „Zakup nowoczesnej platformy 

barterowej wraz z urządzeniami szansą na sukces w rozpoczęciu 

działalności gospodarczej” 

26 462,81  

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W OSIEKU – 

„Przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń na potrzeby sklepu 
samoobsługowego zlokalizowanego na parterze budynku Gminnej 

Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w  Osieku przy ul. Kościelnej 1.” 

300 000,00  

JUSTYNA KUBARSKA – „ZAKUP SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO 

URUCHOMIENIA SALONU KOSMETYCZNO-FRYZJERSKIEGO.” 
20 518,32  

Kazimierz Mostowik, Marek Mostowik – „ZAKUP PAKOWARKI 

PRÓŻNIOWEJ, STERYLIZATORA ORAZ WYKONANIE STOISKA 

PRZEZNACZONEGO DO PROMOCJI I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW.” 

6 093,47  

TERESA MARIA ORLIK – „Zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby 

sklepu spożywczo – przemysłowego.” 42 171 ,00  

Gmina Spytkowice – „Zakup łodzi w celu ochrony przeciwpowodziowej i 

zabezpieczenia obszarów chronionych” 22 057,00  

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna – 

„Zabezpieczenie przed rozmywaniem brzegów wyspy „dużej” na 

zbiorniku „Ślepowron” w granicach obszaru górniczego „Podolsze – 

Zbiornik” 

61 117,00 0,00 
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 Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 

(PLN) 

Kwota 
dofinansowania 

zgodnie z zawartą 

umową (PLN) 
I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 
rybactwa – sektor publiczny 

1 933 943,39 
 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 
sektor społeczny i gospodarczy 

888 797,66 
 

II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności 
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w 
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 
tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy 

177 960,00 
 

III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny i 
gospodarczy 

1 053 184,30 
 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - sektor publiczny 

22 057,00  

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy 

61 117,00  

SUMA 4 148 738,79  

 

2.11. Realizacja celów zawartych w LSROR 

 

LGR realizuje dwa cele ogólne: 

1) Rozwój gospodarczy i związanego  z nim rynku pracy w oparciu  
o lokalne zasoby, 

2) Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-
historycznych. 

 
Dla każdego z celów ogólnych został przyporządkowany cel szczegółowy wraz 
z zakresem oraz przykładami operacji. 

 Dla celu ogólnego – 1. Rozwój gospodarczy i związanego  z nim rynku 

pracy w oparciu o lokalne zasoby: 
 

1.1. Rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki 

wędkarskiej 
 

Zakres operacji: 
 

 Budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w 



 

123 
 

szczególności: pomostów, wiosek wędkarskich, miejsc do łowienia ryb, 

miejsc wypoczynkowych i biwakowych, itp. wraz z ścieżkami i drogami 
dojazdowymi do tych miejsc. 

 Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych i rowerowych, miejsc 
przystankowych, punktów widokowych i obserwacyjnych itp. wraz z 

drogami dojazdowymi do tych miejsc oraz remont lub odbudowa już 
istniejących szlaków. 

 Dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 Promocja obszaru LGR jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.  

 Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w branży turystycznej, w 

szczególności prowadzonych przez osoby z sektora rybactwa. 

 Rewitalizacja miejscowości, remont, odbudowa, przebudowa bądź 

wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne, 
sportowe i rekreacyjne oraz turystyczne. 

 Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży pobudzających 

do  aktywnych form wypoczynku i przyczyniających się do rozwoju 
turystyki na terenie Doliny Karpia. 

 Rozwój dostępu do sieci Internet. 

 Poprawa warunków funkcjonowania lokalnego transportu publicznego. 

 
Przykłady:  

 
 Budowa, remont lub przebudowa pomostów i miejsc do łowienia ryb 

wraz z drogami dojazdowymi do tych miejsc (gminy wraz z kołami 
wędkarskimi); 

 Przygotowanie  ścieżek spacerowych (ich wytyczenie, oznakowanie, 

remont lub odbudowa już istniejących), wykonanie podestu na stawie 
umożliwiającego wędkowanie, utworzenia terenu rekreacyjnego, 

utworzenie małego ogrodu z ciekawymi roślinami w celu edukacyjnym 
(osoba z sektora rybactwa); 

 Centrum rekreacji, w skład którego wchodziłoby m. in. ogólnodostępne 

łowisko, pole namiotowe, plac zabaw dla dzieci, przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych, wypożyczalnia kajaków (osoba z sektora 
rybactwa); 

 Zagospodarowanie terenu nadwiślanego - budowa przystani (niwelacja 
terenu, budowa zaplecza, parkingu, ścieżek) oraz drewnianego galaru 

jako kultywowania tradycji flisackich w oparciu o dokumentację 
historyczną (osoba z sektora społecznego); 

 Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego - stworzenie niezbędnej 

infrastruktury sportowej, wypoczynkowej nad Zbiornikiem 
Piastowskim w dorzeczu rzeki Skawy; w ramach zadania powstanie 
infrastruktura sportowa, komunikacyjna, gastronomiczna i 

wypoczynkowa służąca turystom i mieszkańcom Doliny Karpia 
(gmina); 

 Europejskie Centrum Wędkarstwa i Aktywnego Wypoczynku – budowa 
infrastruktury turystyczno-sportowej, zagospodarowanie terenu nad 
rzeką Skawą - budowa przystani, niwelacja terenu, budowa zaplecza, 

parkingu, ścieżek (gmina); 
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 Zagospodarowanie terenu wokół łowiska wędkarskiego, modernizacja 

stanowisk wędkarskich, oświetlenie łowiska, remont punktu hurtowej  
i detalicznej sprzedaży ryb (instytucja badawczo-rozwojowa); 

 Remont, odbudowa, przebudowa bądź wyposażenie obiektów 
pełniących funkcje społeczno – kulturalne, sportowe i rekreacyjne oraz 
turystyczne w ramach rewitalizacji miejscowości (gmina); 

 Utworzenie koła dla dzieci i młodzieży pobudzającego aktywność 
fizyczną (instytucja kultury); 

 Stworzenie w bibliotece ogólnodostępnej pracowni komputerowej  

z dostępem do Internetu (instytucja kultury); 
 Budowa wiat przystankowych (gmina). 

 
 
1.2. Rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa  

i rynku zbytu ryb 
 

Zakres operacji: 
 

 Organizacja targów i imprez promocyjnych, wydawanie materiałów  

i publikacji związanych z promocją produktów lokalnych,  
w szczególności produktów rybactwa i rynku zbytu ryb. 

 Inwestycje związane z tworzeniem smażalni, wędzarni, sklepów  
z produktami rybnymi, lokalnymi itp. 

 Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów 
lokalnych (w tym produktów rybactwa)  lub działalności marginalnej, 

lokalnej i ograniczonej. 

 Popularyzacja rybactwa związana z obszarem objętym LSROR. 

 
Przykłady: 

 

 Działania związane z promocją Karpia Zatorskiego, w szczególności z 

organizacją wielu wydarzeń kulinarno – kulturalnych na terenie Doliny 
Karpia, podczas których zaprezentowane zostaną rodzime specjały 
kulinarne w tym: Karp Zatorski przyrządzany na 1000 sposobów. 

Promocja produktu odbywać się będzie m.in. podczas Święta Karpia, 
Zatorskich Żniw Karpiowych, Zatorskiego Jarmarku Karpiowego oraz 
wielu innych imprez regionalnych w tym prezentacji i wystaw (gmina); 

 Działania promocyjne związane z opracowywaniem i wydaniem 
różnych materiałów promocyjnych związanych z produktem w tym: 

foldery, plakaty, ulotki, gadżety promocyjne, smycze, koszulki, namiot, 
flagi, krzesła, stoły itp. Kampania promocji produktu w mediach, 

konferencje poświęcone promocji karpia. Wybudowanie pomników 
Karpia Zatorskiego (gmina); 

 Budowa wędzarni ryb i sprzedaż bezpośrednia wędzonych i świeżych 

ryb (osoby z sektora rybactwa); 

 Smażalnia ryb jako część kompleksowego centrum rekreacji (osoba  

z sektora rybactwa); 

 Remont pomieszczeń pod utworzenie sklepu rybacko-wędkarskiego 

(spółdzielnia rolnicza);  
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 Smażalnia i punkt sprzedaży żywych ryb (przedsiębiorca); 

 Remont i modernizacja smażalni ryb w Zatorze (instytucja badawczo-

rozwojowa); 

 Usprawnienie sprzedaży bezpośredniej hurtowej i detalicznej poprzez 

modernizację, mechanizację istniejącego zmechanizowanego punktu 
wydawania ryb na magazynach rybnych w Spytkowicach (instytucja 
badawczo-rozwojowa); 

 Zorganizowanie Święta Rybaka lub innej imprezy promującej tradycje 
rybackie (instytucja kultury). 

 
 

1.3  Rozwój przedsiębiorstw, szczególnie z miejscami pracy dla osób  
z sektora rybactwa i kobiet 

 

Zakres operacji: 
 

 Inwestycje związane z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw 
prowadzonych przez osoby z sektora rybactwa. 

 Udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach 
kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych osób  

z sektora rybactwa. 

 Inwestycje związane z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw 

prowadzonych przez osoby spoza sektora rybactwa w zakresie 
zgodnym z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 15 października 2009 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty  

i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią 
priorytetową 4 -„Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa” zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

 

Przykłady: 
 

 Wybudowanie i wyposażenie nad stawami rybnymi sali weselnej,  

w której też będzie restauracja i noclegi dla osób przyjezdnych, 
przeznaczenie jednego stawu na łowisko dla wędkarzy oraz zrobienie 

mini plaży i placu zabaw (osoba z sektora rybactwa); 

 Przebudowa stodoły - zrobienie murów, kanału, sufitów, okien, drzwi, 

wyłożenie obiektu płytkami, zakup kabiny lakierniczej, kompresora, 
migomatu, i innych maszyn oraz narzędzi potrzebnych w lakiernictwie 

i mechanice (osoba z sektora rybactwa); 
 
 

Dla celu ogólnego 2. Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych  
i kulturowo-historycznych 

 
2. 1.  Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych 
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Zakres operacji: 

 

 Inwestycje melioracyjne związane z poprawą stanu cieków wodnych 

zasilających stawy i obiekty hodowli ryb, ochroną przeciwpowodziową, 
poprawą stanu wałów itp. 

 Wyznaczanie i zabezpieczenie nowych obszarów ochrony przyrody, 
pomników przyrody lub lepsze zabezpieczenie obszarów i miejsc już 

wyznaczonych. 

 Przywracanie potencjału produkcyjnego gospodarstwa rybackiego, wód 

śródlądowych i środowiska, zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej. 

 Operacje przyczyniające się do edukacji przyrodniczej i wzrostu 

świadomości ekologicznej. 
 
Przykłady: 

 
 Zaprojektowanie i wykonanie odpływu wód powodziowych z potoku 

Czarczówka  
w tym wykonanie przepustu pod torami kolejowymi  w Grodzisku 
(gmina); 

 Modernizacja rowów melioracyjnych służących odprowadzaniu  
i doprowadzaniu wód do stawów rybnych  i zbiorników wędkarskich  
w Gminie Zator; 

 Utworzenie użytku ekologicznego dla obszaru cennego przyrodniczo; 
 Utworzenie pomnika przyrody dla obiektu cennego przyrodniczo; 

 Zorganizowanie imprezy promującej postawy ekologiczne (instytucja 
kultury). 

 

2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym 
tradycji rybactwa 

 
Zakres operacji: 
 

 Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub 
skansenów mających na celu zachowanie tradycji rybactwa. 

 Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub 
skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, 

sztuki i obyczajów innych niż związane z tradycjami rybactwa. 

 Remont, odbudowa, przebudowa bądź wyposażenie obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją 
zabytków. 

 Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,  

 w szczególności z zakresu kultury i historii obszaru LSROR. 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców, wzmacnianie tożsamości 
lokalnej, promocja i wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych. 

 Kultywowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i obyczajów,  
w szczególności rybackich. 

 Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów, w których 
prowadzona jest podstawowa działalność kulturalna. 
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Przykłady: 

 
 Adaptacja części stodoły na mały skansen z wykorzystaniem własnych 

starych  narzędzi rolniczych i rybackich (osoba z sektora rybactwa); 
 Opracowanie i budowa nowoczesnego w pełni multimedialnego 

Muzeum Karpia. W muzeum zaprezentowane byłyby wszystkie żywe 

gatunki ryb słodkowodnych w tym w szczególności Karp Zatorski.  
W muzeum turysta nie tylko mógłby zobaczyć żywe ryby, dowiedzieć 
się o procesie hodowli, spróbować swoich sił i złowić na wędkę, ale 

także spróbować na wiele sposobów. Znajdowałyby się tam także stałe 
ekspozycje  najciekawszych przyrodniczych miejsc Gminy Zator, w tym 

prezentacja rzadkich okazów ryb i ptaków. Ciekawostką byłaby 
możliwość zobaczenia i sterowania opuszczaniem i napełnianiem 
stawu hodowlanego. W stałej ofercie byłyby także organizowane 

cykliczne imprezy kulturalne związane z hodowlą Karpia Zatorskiego. 
Muzeum organizowałoby także wycieczki przyrodnicze po stawach 

(gmina); 
 Utworzenie muzeum flisaków i marynarzy w Łączanach w obiekcie 

starej szkoły po jego remoncie kapitalnym (gmina); 

 Stworzenie Centrum Konferencyjnego - Hotelowego Pałac Potockich w 
Zatorze na bazie zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków 
obiektu, w zamyśle wnioskodawcy oferującego szeroką gamę usług dla 

turystów odwiedzających Gminę Zator i Dolinę Karpia. W centrum 
podzielone będzie na dwie części: I cześć  konferencyjna, II część 

hotelowa oraz sale ekspozycyjne. W swojej ofercie Centrum 
Konferencyjne będzie posiadać organizację wydarzeń, imprez, 
konferencji, spotkań, noclegi i regionalną gastronomię z Karpiem 

Zatorskim na czele (gmina); 
 Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła parafialnego 

p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach (parafia); 
 Renowacja zabytkowego pomnika św. Nepomucena (gmina); 
 Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w ośrodku kultury 

(instytucja kultury); 
 Utworzenie koła kulturalno – historycznego dla dzieci i młodzieży 

(instytucja kultury). 

 
Analiza oraz stopień realizacji poszczególnych celów została przeprowadzona 

w oparciu o ocenę wniosków poszczególnych członków Komitetu. Operacja 
aby pozyskać dofinansowanie musi wpisywać się w LSROR, a więc być 
zgodna z przynajmniej jednym celem szczegółowym. 

Dane przedstawione poniżej pochodzą z analizy oceny operacji wg zgodności 
operacji z LSROR dokonywanej przez członków Komitetu. 

Poszczególne liczby wskazują na liczbę członków Komitetu którzy wskazali, 

że dana operacja wybrana do dofinansowania realizuje poszczególny cel. 
Zestawienie zostało zrobione z podziałem na operacje wybrane do 
finansowania w danym działaniu i sektorze. 
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 Cel ogólny I - Rozwój 

gospodarczy  
i związanego  z nim 

rynku pracy w oparciu 
o lokalne zasoby 

Cel ogólny II - 
Zachowanie walorów 

przyrodniczo-
krajobrazowych  

i kulturowo-
historycznych 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa – sektor publiczny 

49 1 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i 
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych 
od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy 

112 61 

II - Restrukturyzacja i reorientacja 
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja 
zatrudnienia osób mających pracę związaną  
z sektorem rybactwa w drodze tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 
- sektor społeczny i gospodarczy 

13 0 

III - Podnoszenie wartości produktów 
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - 
sektor społeczny i gospodarczy 

154 13 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - 
sektor publiczny 

0 11 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - 
sektor społeczny i gospodarczy 

0 12 

SUMA 328 98 
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Cel ogólny I - Rozwój gospodarczy i związanego  z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby 
 

 

1.1 Rozwój 
turystyki, 

szczególnie 
ekoturystyki  
i turystyki 

wędkarskiej 

1.2 Rozwój 
produktów 
lokalnych, 
szczególnie 
produktów 
rybactwa  

i rynku zbytu 
ryb 

1.3 Rozwój 
innych 

mikroprzedsię- 
biorstw, 

szczególnie  
z miejscami 

pracy dla osób 

z sektora 
rybactwa  
i kobiet 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa – sektor publiczny 

36 13 0 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i 
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych 
od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy 

99 13 0 

II - Restrukturyzacja i reorientacja 
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja 
zatrudnienia osób mających pracę związaną z 
sektorem rybactwa w drodze tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 
- sektor społeczny i gospodarczy 

0 0 13 

III - Podnoszenie wartości produktów 
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - 
sektor społeczny i gospodarczy 

26 13 115 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - 
sektor publiczny 

0 0 0 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - 
sektor społeczny i gospodarczy 

0 0 0 

SUMA 161 39 128 

 

 
Cel ogólny II - Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych 

 

 2. 1 Zachowanie 
walorów przyrodniczo-

krajobrazowych 

2.2 Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego 

i historycznego, w tym 
tradycji rybactwa 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa – sektor publiczny 

1 0 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i 
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych 
od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy 

0 61 
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II - Restrukturyzacja i reorientacja 
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja 

zatrudnienia osób mających pracę związaną z 
sektorem rybactwa w drodze tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 
- sektor społeczny i gospodarczy 

0 0 

III - Podnoszenie wartości produktów 
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - 
sektor społeczny i gospodarczy 

0 13 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - 

sektor publiczny 

11 0 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 

oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - 
sektor społeczny i gospodarczy 

12 0 

SUMA 24 74 

 

 

Operacje, które zostały wybrane do finansowania wpisują się w głównej 
mierze w cel ogólny I, a w szczególności w jego cel szczegółowy 1.1. oraz 1.3. 

Spośród ogółem 24 operacji wybranych do finansowania: 

 13 operacji wpisuje się w tylko jeden cel szczegółowy, 

 9 operacji wpisuje się w 2 cele szczegółowe, 

 2 operacje wpisują się w 3 cele szczegółowe, 
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Z powyższego zestawienia wynika, że operacje wybrane do finansowania 

wpisują się w LSROR, ale większość z nich realizuje tylko jeden bądź dwa 

cele szczegółowe. 

 

2.12. Innowacyjność wybranych operacji 

Zgodnie z zapisami w LSROR operacje innowacyjne to takie, które 

wykorzystują niepraktykowane dotąd lokalnie rozwiązania - nowe produkty  
i towary, nowe rozwiązania organizacyjne, nowe maszyny i urządzenia, nowe 
sposoby wykorzystania lokalnych zasobów dotychczas niestosowane na 

obszarze LGR tj. np. budowa drewnianego galaru jako atrakcji turystycznej  
i elementu kultywowania tradycji flisackich czy utworzenie multimedialnego 

Muzeum Karpia dla obszaru LGR, ale to także może być budowa smażalni, 
pomostów dla wędkarzy czy utworzenie zakładu lakierniczego w gminie lub 
miejscowości, w której nie ma takich obiektów lub przedsiębiorstw. 

 
 

Innowacyjność podejmowanych działań (na podstawie kart ocen wg lokalnych 

kryteriów LGR) 

Operacja wybrana do 

dofinansowania 

Liczba 
oceniających, 

którzy 
wskazali, iż 

operacja nie 
jest 

innowacyjna 

(0pkt.) 

Liczba 
oceniających, 

którzy wskazali, 

iż operacja jest 
innowacyjna na 

obszarze 
sołectwa (1pkt.) 

Liczba 
oceniających, 

którzy 
wskazali, iż 

operacja jest 
innowacyjna 
na obszarze 

gminy (2pkt.) 

Liczba 
oceniających, 

którzy wskazali, 

iż operacja jest 
innowacyjna na 
obszarze LGR 

(3pkt.) 

Średnia liczba 

przyznanych 
pkt. 

Gmina Spytkowice – „Promocja 
obszaru Doliny Karpia poprzez 0 0 12 0 2,00 
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cele szczegółowe 

Liczba operacji realizujących
poszczególne cele szczegółowe
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opracowanie i wydanie albumu, 
mini przewodników i widokówek 
prezentujących walory 
przyrodnicze, historyczne i 

turystyczne Gminy Spytkowice i 
regionu” 

GMINA ZATOR – 

„REWITALIZACJIA, OŻYWIENIE I 
UPORZĄDKOWANIE 
PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W 
REJONIE UL. JULIUSZA 

SŁOWACKIEGO W ZATORZE 
POPRZEZ STWORZENIE 
CENTRUM EDUKACYJNO-
KONFERENCYJNEGO, 

WYSTAWIENNICZEGO I 
TURYSTYCZNEGO DOLINY 
KARPIA W ZATORZE” 

0 13 0 0 1,00 

Gmina Osiek – „Budowa chodnika 
w ciągu drogi powiatowej  nr 
1758K ul. Główna w miejscowości 
Osiek w Gminie Osiek.” 

12 0 0 0 0,00 

Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Zatorskiej – „Utworzenie Izby 
Regionalnej Ziemi Zatorskiej  
i Doliny Karpia” 

0 0 13 0 2,00 

Stowarzyszenie „Malownicza 
Gmina” - „Budowa repliki 
wiślanego galara przeznaczonego 

do spływów turystycznych oraz 
wykonanie straganów na produkty 
lokalne.” 

0 0 0 13 3,00 

Ludowy Klub Sportowy „Orkan” – 
„Utworzenie koła reporterów dla 
młodzieży z terenu Doliny Karpia” 

0 0 13 0 2,00 

Instytut Rybactwa Śródlądowego 
im. Stanisława Sakowicza  
w Olsztynie Rybacki Zakład 
Doświadczalny w Zatorze – 

„Ogólnopolska kampania promocji 
smaku Zatorskiego Karpia” 

12 0 0 0 0,00 

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Brzeźnicy – „Utworzenie Izby 

regionalnej Doliny Karpia w 
Brzeźnicy, będącej miejscem 
aktywności artystów i grup 
inicjatyw lokalnych.” 

0 0 13 0 2,00 

Ludowy Klub Sportowy „DĄB„ 
Paszkówka – „Wzmocnienie 
atrakcyjności przystani nad 

„Łowiskiem pod Dębem” w 
Paszkówce poprzez budowę letniej 
sceny i wykonanie alejek 
spacerowych.” 

0 0 12 0 2,00 

Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy 
„Podolszanka” – „Utworzenie 
młodzieżowej sekcji koła 

zainteresowań „Młoda 
Podolszanka” 

0 0 15 0 2,00 

Uczniowski Klub Sportowy przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Tomicach – „Zorganizowanie 
rajdów rowerowych” 

0 0 12 0 2,00 

Uczniowski Klub Sportowy przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Tomicach – „Zakup 10 rowerów 
na potrzeby koła zainteresowań 

dla dzieci i młodzieży 
pobudzającego aktywność 
fizyczną.” 

0 0 11 0 2,00 
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„Dinozatorland” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością – 
„Wykonanie budynku usługowego 
z częścią administracyjno-

socjalną” 

13 0 0 0 0,00 

Renata Skorczyńska – „Zakup 
wyposażenia na potrzeby 

powstającej firmy FHU Farfurka 
Garncarstwo i ceramika Renata 
Skorczyńska świadczącej usługi 
garncarskie i ceramiczne w 

oparciu o rodzimy folklor z 
poszanowaniem lokalnej tradycji 
rybackiej.” 

0 0 0 13 3,00 

ELŻBIETA CAŁUS – 

„Agroturystyka „Ostoja w Dolinie 
Karpia” - poszerzenie bazy 
noclegowej regionu Doliny Karpia 

poprzez stworzenie zacisznego 
miejsca wypoczynku w domowej 
atmosferze z wędzarnią, 
wypożyczalnią rowerów i skuterów 

oraz utworzenie biura polowań 
dewizowych.” 

0 0 13 0 2,00 

„Dinozatorland” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością – 

„Całoroczne domki mieszkalne 
jako uatrakcyjnienie świadczonych 
usług turystycznych firmy 
Dinozatorland Sp. z o.o.” 

0 0 4 9 2,69 

ELŻBIETA CAŁUS – „Szaraki z 
Doliny Karpia” - założenie hodowli 
klatkowo-wolierowej zająca 

szaraka” 

0 0 0 13 3,00 

BEATA SZCZEPAŃSKA-BERNAŚ – 
„Zakup nowoczesnej platformy 

barterowej wraz z urządzeniami 
szansą na sukces w rozpoczęciu 
działalności gospodarczej” 

0 0 0 13 3,00 

GMINNA SPÓŁDZIELNIA 
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”  
W OSIEKU – „Przebudowa oraz 
wyposażenie pomieszczeń na 

potrzeby sklepu samoobsługowego 
zlokalizowanego na parterze 
budynku Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w  Osieku 

przy ul. Kościelnej 1.” 

4 0 9 0 1,38 

JUSTYNA KUBARSKA – „ZAKUP 
SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO 

URUCHOMIENIA SALONU 
KOSMETYCZNO-
FRYZJERSKIEGO.” 

0 0 13 0 2,00 

Kazimierz Mostowik, Marek 

Mostowik – „ZAKUP PAKOWARKI 
PRÓŻNIOWEJ, STERYLIZATORA 
ORAZ WYKONANIE STOISKA 
PRZEZNACZONEGO DO 

PROMOCJI I SPRZEDAŻY 
PRODUKTÓW.” 

0 0 6 7 2,54 

TERESA MARIA ORLIK – „Zakup 

wyposażenia i urządzeń na 
potrzeby sklepu spożywczo – 
przemysłowego.” 

1 12 2 0 1,07 

Gmina Spytkowice – „Zakup łodzi 
w celu ochrony 
przeciwpowodziowej i 
zabezpieczenia obszarów 

chronionych” 

0 0 11 0 2,00 
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Krakowskie Zakłady Eksploatacji 
Kruszywa Spółka Akcyjna – 
„Zabezpieczenie przed 
rozmywaniem brzegów wyspy 

„dużej” na zbiorniku „Ślepowron” 
w granicach obszaru górniczego 
„Podolsze – Zbiornik” 

0 0 0 12 3,00 

 

Operacje wybrane do 
dofinansowania 

Liczba 
oceniających, 

którzy 

wskazali, iż 
operacje nie są 
innowacyjne 

(0pkt.) 

Liczba 
oceniających, 

którzy wskazali, 

iż operacje są 
innowacyjne na 

obszarze 

sołectwa (1pkt.) 

Liczba 
oceniających, 

którzy 

wskazali, iż 
operacje są 

innowacyjne 
na obszarze 

gminy (2pkt.) 

Liczba 
oceniających, 

którzy wskazali, 

iż operacje są 
innowacyjne na 
obszarze LGR 

(3pkt.) 

Średnia liczba 

przyznanych 
pkt. 

I - Wzmocnienie 
konkurencyjności  

i utrzymanie atrakcyjności 
obszarów zależnych od rybactwa 
– sektor publiczny 

12 13 12 0 1,00 

I - Wzmocnienie 
konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa – sektor 

społeczny i gospodarczy 

12 0 89 13 1,90 

II - Restrukturyzacja i 
reorientacja działalności 
gospodarczej oraz 

dywersyfikacja zatrudnienia 
osób mających pracę związaną  
z sektorem rybactwa w drodze 
tworzenia dodatkowych miejsc 

pracy poza tym sektorem - 
sektor społeczny i gospodarczy 

13 0 0 0 0,00 

III - Podnoszenie wartości 

produktów rybactwa, rozwój 
usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne 
od rybactwa - sektor społeczny i 

gospodarczy 

5 12 47 55 2,28 

IV - Ochrona środowiska i 
dziedzictwa przyrodniczego 
na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania 
jego atrakcyjności oraz 
przywrócenia potencjału 
produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski 
żywiołowej - sektor publiczny 

0 0 11 0 2,00 

IV - Ochrona środowiska i 
dziedzictwa przyrodniczego 
na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania 
jego atrakcyjności oraz 
przywrócenia potencjału 

produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski 
żywiołowej - sektor społeczny 
i gospodarczy 

0 0 0 12 3,00 
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Operacje wybrane do dofinansowania cechują się dużym wskaźnikiem 
innowacyjności. Większości z nich przyznano średnią liczbę punktów w tym 

kryterium równą bądź wyższą od 2,00. 

Po raz kolejny wyjątek stanowią operacje wybrane do dofinansowania  

w ramach działania „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności 
gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę 

związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy 
poza tym sektorem”, które nie zostały uznane w żadnym stopniu za 
innowacyjne. 
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3. Nabór wniosków (16.09.2013 r. – 18.10.2013 r.) 
 
 

3.1. Ogłoszenie o naborze (16.09.2013 r. – 18.10.2013 r.) 
 

12 sierpnia 2013 r. SDK działając jako LGR ogłosiło nabór wniosków  

w ramach PO RYBY 2007-2013, który trwał od 16 września 2013 r. do 18 
października 2013 r. 

Konkurs na wybór operacji został zorganizowany zgodnie  
z harmonogramem. 

Zgodnie z LSROR oraz instrukcjami z UMWM ogłoszenie o naborze miało 
następującą treść: 

 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej 

Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji 

polegających na:   

 „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,  

 „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia 

osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 

pracy poza tym sektorem”, 

 „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”, 

 „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w 

celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa,  

w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”. 

 

osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”. 

11. Termin składania wniosków: 16 września 2013 r. – 18 października 2013 r. 

12. Miejsce składania wniosków:                                                                                                                    

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w jednym egzemplarzu w 

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) osobiście w Biurze Lokalnej Grupy 

Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 5, w godzinach  od 9.00 do 17.00. 

13. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:                                                                                    

Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełniania, wykaz dokumentów, które dołącza się 

do wniosku oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych następujących 

instytucji: Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia 

www.gruparybacka.dolinakarpia.org w zakładce Nabory,  Samorządu Województwa Małopolskiego 

www.fundusze.malopolska.pl/poryby w zakładce Nabory aktualne. 

14. Limity dostępnych środków finansowych : 

 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  -  

719 150,07 zł, w tym: 

- sektor publiczny – 602 122,58 zł 

- sektor gospodarczy i społeczny –  117 027,49 zł 

http://www.gruparybacka.dolinakarpia.org/
http://www.fundusze.malopolska.pl/poryby
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 Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia 

osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 

pracy poza tym sektorem –  3 690,67 zł w tym: 

- sektor publiczny – 0,00 zł 

- sektor gospodarczy i społeczny –  3 690,67 zł 

 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa – 471 302,01 zł, w tym: 

- sektor publiczny – 0,00 zł 

- sektor gospodarczy i społeczny – 471 302,01 zł 

 Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w 

celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa, 

 w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 172 744,95 zł, w tym: 

- sektor publiczny – 83 842,00 zł 

- sektor gospodarczy i społeczny – 88 902,95 zł 

 

15. Dodatkowe informacje:                                                                                                                            

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze 

Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz pod numerem tel. 33/841 18 87 

 

 

Ogłoszenie pojawiło się: 

 na stronie internetowej SDK, zarówno na stronie głównej, jak i na 

stronie LGR oraz w zakładce „Ogłoszenia o naborach”, 

 na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego, 

 na stronach internetowych każdej z 7 gmin z obszaru Doliny Karpia  

(tj. Brzeźnica, Tomice, Przeciszów, Polanka Wielka, Spytkowice, Osiek, 
Tomice, Zator), 

 na tablicy informacyjnej w siedzibie SDK, drzwiach oraz gablocie, 

 na tablicach informacyjnych poszczególnych Urzędów Gmin, 

 w czasopiśmie gminnym „Wieści Gminy Przeciszów” (nr 3/2013, str. 

16) 

 w Gazecie Krakowskiej (12.08.2013 r., str. 17). 

 

3.2. Rejestr złożonych wniosków 

W naborze trwającym w okresie od 16 września 2013 r. do 18 października 

2013 r. do biura LGR wpłynęło łącznie 29 wniosków. 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa – sektor publiczny – 2 wnioski: 

1) Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej – „Remont i wyposażenie 

Publicznej Biblioteki  Gminnego Centrum Kultury  połączonego  
z wydarzeniem kulturalnym promującym zrealizowany projekt w 

Polance Wielkiej  i Dolinie Karpia”; 
2) Gmina Spytkowice – „Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego wraz 

z zagospodarowaniem terenu”.        
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Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy – 6 wniosków: 

1) Władysław Andrzej Pasterak – „Utworzenie Izby Regionalnej  
w Tomicach”; 

2) Franciszek Działowy – „Budowa „ZWIERZYŃCA”; 

3) Parafia Rzym.-Kat. pw Świętego Andrzeja Apostoła – „Remont 
częściowy i konserwacja dachu zabytkowego Kościoła p.w. Świętego 
Andrzeja Apostoła”; 

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnowicach – „Kultywowanie lokalnych 
tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych i  strojów dla 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej  
w  Sosnowicach”; 

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuczani – „Wzmocnienie atrakcyjności 

obszarów Doliny Karpia poprzez budowę zadaszenia letniej estrady nad 
Potokiem Burzyńskim w Tłuczani”; 

6) KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW – „Utworzenie przy Klubie 

Żeglarskim Horn Kraków grupy szkoleniowej klasy optimist oraz 
promocja obszaru LGR Dolina Karpia”. 

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 

rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem - sektor społeczny i gospodarczy – 1 wniosek: 

1) „Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 
„Podniesienie efektywności administracyjnej organizacyjnej parków 

rozrywki grupy Dinozatorland poprzez wyposażenie w nowy sprzęt 
komputerowy”. 
 

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - sektor 
społeczny i gospodarczy – 19 wniosków: 

1) Kazimierz Karol Filek – „Zakup urządzeń na potrzeby produkcji 

brykietu drzewnego oraz klejonych listew drewnianych”; 
2) Paweł Węgrzyn – „Zdrów jak ryba – zakup analizatora oddechowego”; 
3) Maciej Wandor – „Zakup tokarki sterowanej numerycznie na potrzeby 

Firmy Handlowo - Usługowej „WAMAPOL” Maciej Wandor”; 
4) ŁUKASZ DUDA – „ZAKUP NOWOCZESNEGO GEODEZYJNEGO 

SPRZĘTU POMIAROWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM STANOWISKA 

PRACY”; 
5) ANDRZEJ BERNAŚ, MARIA BERNAŚ – „Zakup innowacyjnych 

urządzeń na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej”; 
6) Anna Karp – „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

architektury i inżynierii – biuro projektowe specjalizujące się  

w projektowaniu konstrukcji budowlanych”; 
7) Beata Klęczar – „Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa Beata 

Klęczar Firma Handlowo-Usługowa poprzez budowę wielofunkcyjnego 
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budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i wędkarskiego wraz z pkt. 

sprzedaży i ważenia ryb oraz keji przybrzeżnej.”; 
8) Karol Michalec – „Zakup żurawia teleskopowego”; 

9) Biuro Podatkowe Spółka Jawna Jadwiga Załusińska, Bogdan Polak – 
„Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  
i kserokopiarki na potrzeby świadczenia usług rachunkowo-

księgowych na rzecz lokalnej społeczności”; 
10) SŁAWOMIR ARKADIUSZ POMIETLAK – „Noclegi w Dolinie 

Karpia” utworzenie bazy noclegowej promującej lokalne produkty oraz 

tereny Doliny Karpia i okolic”; 
11) Bogusław Noworyta – „Zakup sprzętów ,narzędzi , urządzeń oraz 

materiałów pomocniczych do wykonywania usług związanych  
z instalacją zintegrowanych urządzeń elektrycznych i multimedialnych 
tzw Inteligentny Dom”; 

12) Marta Basta-Łysoń, Leszek Łysoń – „Rozwój bazy noclegowej, 
gastronomicznej oraz podniesienie jakości świadczonych usług 

turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym River Park”; 
13) „Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 

„Poszerzenie całorocznej oferty rekreacyjnej parków rozrywki grupy 

Dinozatorland”; 
14) JOANNA STAŃCO – „DOPOSAŻENIE OTWIERANEGO SALONU 

KOSMETYCZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZATOR”; 

15) Małgorzata Teresa Dziuba – „Zakup wyposażenia na potrzeby 
sklepu wielobranżowego”; 

16) ALICJA CHWIEJ – „ZAKUP I DOSTOSOWANIE LOKALU POD 
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ , W TYM AGROTURYSTYCZNĄ”; 

17) ALICJA CHWIEJ – „WYPOSAŻENIE BIURA DO PROWADZENIA 

USŁUG RACHUNKOWO – KSIĘGOWYCH ORAZ DORADCZYCH”; 
18) Mariusz Dubel – „Zakup kosiarki wiążącej do wikliny”; 

19) Sławomir Błaszczyk – „Z nową technologią i ofertą w lepszą 
przyszłość firmy”. 

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku 

jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor publiczny – 1 
wniosek: 

1) GMINA ZATOR – „Budowa i przebudowa przepustów, umocnienie  
i odbudowa rowów przysiółka Podjarki w rejonie ulicy Spacerowej  

w Podolszu”. 

Stowarzyszenie Dolina Karpia miało w powyższym naborze do 

rozdysponowania środki na łączną kwotę 1 366 887,70 zł., natomiast do 
biura LGR wpłynęło 29 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 
2 164 802,63 zł. 
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Dostępna pula 

środków (PLN) 

Łączna kwota 

dofinansowania 

złożonych wniosków 

(PLN) 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  

i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 

rybactwa – sektor publiczny 

602 122,58 602 122,58 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 

sektor społeczny i gospodarczy 

117 027,49 255 789,07 

II - Restrukturyzacja lub reorientacja działalności 

gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób 

mających pracę związaną z sektorem rybactwa w 

drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 

tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy 

3 690,67 3 690,67 

III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 

rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny  

i gospodarczy 

471 302,01 1 219 358,31 

IV - Ochrona środowiska lub dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 

w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 

przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 

klęski żywiołowej - sektor publiczny 

83 842,00 83 842,00 

IV - Ochrona środowiska lub dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 

w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 

przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 

klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy 

88 902,95 0,00 
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Nabór ten cieszył się dużym zainteresowaniem. Łączna kwota 
dofinansowania złożonych wniosków prawie dwukrotnie przekroczyła 

dostępną pulę środków. 

Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyło się działanie 
„Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa” sektor gospodarczy i społeczny oraz „Podnoszenie 

wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” gdzie łączna kwota 
dofinansowania złożonych wniosków w obu działaniach aż ponad dwukrotnie 

przekroczyła dostępną pulę środków. 

W przypadku działań „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” sektor publiczny, 
„Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub 

dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” 
oraz „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 

zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego 

zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” sektor publiczny złożone wnioski 
odpowiadały puli dostępnych środków.  

W ramach środka „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na 
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego 

zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” sektor społeczny i gospodarczy nie 
złożono żadnego wniosku. 
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3.3. Ocena wniosków 

 
3.3.1. Ocena zgodności operacji z LSROR 

Operacja zostaje uznana za zgodną z LSROR jeżeli spełnia wszystkie poniższe 
kryteria: 

5) operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej 1 celu 
szczegółowego - ocena polega na wpisaniu znaku „X” w kratce po 
prawej stronie przy każdym celu szczegółowym, z którym dana 

operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSROR może występować  
w więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyć więcej kwadracików). 

Operacja zostanie uznana za zgodną z LSROR jeżeli będzie zgodna z co 
najmniej jednym celem szczegółowym. Jeżeli operacja nie przyczyni się 
do osiągnięcia żadnego z celów szczegółowych należy w kratce 

„Operacja nie przyczyni się do osiągnięcia żadnego z celów 
szczegółowych” wpisać znak „X”. 

6) wnioskodawca posiada stosowne oceny i zaświadczenia w zakresie 

oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy są one wymagane – 
ocena polega na wpisaniu znaku „X” w kratce „TAK”, „NIE” lub „NIE 

DOTYCZY” w punkcie dotyczącym posiadania przez Wnioskodawcę 
stosownych ocen i zaświadczeń w zakresie oddziaływania na 
środowisko w przypadku, gdy są one wymagane. 

 

W procesie oceny zgodności stosowane są karty ocen. 
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Karta oceny zgodności operacji z LSROR 

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR 

KARTA OCENY  

zgodności operacji z LSROR 

 Wniosek nr:…………………… złożony przez……………………………………………….......... 

 Nazwa operacji:……………………………………………………………………………………… 

 DZIAŁANIE PO RYBY 2007-2013  

 W RAMACH WDRAŻANIA LSROR 

 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności  obszarów 

zależnych od rybactwa 

 

 

 

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej,  

lub  dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną  

z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 

tym sektorem 

 

 

 

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 

społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

 

 

 

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 

zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności  

lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,  

w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej 

 

 

 

 1. Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych LSROR: 

CS1.1 – Rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki  

i turystyki wędkarskiej 
 

  

CS2.1 – Zachowanie walorów   

przyrodniczo – krajobrazowych 

 

 

 

 

  

CS1.2 – Rozwój produktów lokalnych, szczególnie 

produktów rybactwa i rynku zbytu ryb 

 

 

CS2.2 – Zachowanie dziedzictwa  

kulturowego i historycznego, w tym 

tradycji rybactwa 

 

  

CS1.3 – Rozwój przedsiębiorstw, szczególnie z 

miejscami pracy dla osób z sektora rybactwa i kobiet 

 

 
  Operacja nie przyczyni się do osiągnięcia         

żadnego z celów szczegółowych 
       

 

 

2.Wnioskodawca posiada stosowne oceny i zaświadczenia w zakresie oddziaływania na środowisko  

w przypadku, gdy są one wymagane:

               TAK                     NIE               NIE DOTYCZY    

 IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA KOMITETU : 

 

 

 

W związku z odpowiedziami udzielonymi powyżej, głosuję za uznaniem/ nie uznaniem
*
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operacji za zgodną z LSROR     
(niepotrzebne skreślić) 

 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGR przed rozpoczęciem procesu oceny. Pozostałe pola wypełnia Członek Komitetu  biorący udział 

w ocenie zgodności operacji z LSROR: 

 Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem lub cienkopisem w kolorze innym niż czarny. 

 Ocena zgodności operacji z LSROR polega na: 

5. Wpisaniu znaku „X” w kratce po prawej stronie przy każdym celu szczegółowym, z którym dana 

operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSROR może występować w więcej niż jednym punkcie 

(można zaznaczyć więcej kwadracików). Operacja zostanie uznana za zgodną z LSROR jeżeli będzie 

zgodna z co najmniej jednym celem szczegółowym. Jeżeli operacja nie przyczyni się do osiągnięcia 

żadnego z celów szczegółowych należy w kratce „Operacja nie przyczyni się do osiągnięcia żadnego z 

celów szczegółowych” wpisać znak „X”. 

6. Wpisaniu znaku „X” w kratce „TAK”, „NIE” lub „NIE DOTYCZY” w punkcie dotyczącym posiadania 

przez Wnioskodawcę stosownych ocen i zaświadczeń w zakresie oddziaływania na środowisko  

w przypadku, gdy są one wymagane. 

Aby operacja została uznana za zgodną z LSROR musi być zgodna z co najmniej jednym celem szczegółowym 

oraz Wnioskodawca musi posiadać stosowne oceny i zaświadczenia w zakresie oddziaływania na środowisko w 

przypadku, gdy są one wymagane.  

 Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty oraz czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 

 

LGR zabezpiecza oraz przechowuje w/w karty. 

3.3.2. Ocena zgodności operacji wg Lokalnych Kryteriów LGR 

 

Lokalne kryteria LGR można podzielić na kryteria główne – stosowane przy 
ocenie wszystkich operacji zgłaszanych do każdego z działań w ramach 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa  
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” oraz dodatkowe – osobne 

dla poszczególnych działań. 

 

Kryteria główne: 

 Innowacyjność operacji; 

 Wykorzystanie lub pielęgnowanie tradycji sektora rybactwa na 

obszarze objętym LSROR; 

 Poprawa jakości życia mieszkańców; 

 Zasięg oddziaływania; 

 Rodzaj wnioskodawcy; 

 Miejsce zamieszkania, siedziba lub oddział wnioskodawcy; 

 Doświadczenie wnioskodawcy. 
 

Kryterium Opis Punkty 
 

Innowacyjność 

operacji 

 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali 

lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd 

lokalnie rozwiązania - nowe produkty i towary, 

nowe rozwiązania organizacyjne, nowe maszyny 

i urządzenia, nowe sposoby wykorzystania 

 

3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie 

na obszarze LGR 

2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie 

na obszarze gminy  

1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie 
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lokalnych zasobów dotychczas niestosowane na 

obszarze LGR w zakresie turystyki i rekreacji, 

rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, w tym 

produktów lokalnych oraz ochrony środowiska  

i zachowania walorów przyrodniczo-

krajobrazowych i kulturowo-historycznych 

na obszarze danego sołectwa lub osiedla 

0 – operacja nie wykorzystuje nowych 

rozwiązań  

 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 3. 

 

Wykorzystanie  

lub pielęgnowanie 

tradycji sektora 

rybactwa na obszarze 

objętym LSROR 

 

Preferuje operacje związane  

z wykorzystaniem lub pielęgnowaniem tradycji 

sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR czyli 

operacje które: 

 dotyczą w sposób bezpośredni karpia lub 

innych ryb słodkowodnych; 

 pielęgnują „zatorską metodę chowu” (tj. wg. 

systemu dwuletniego); 

 pielęgnują i rozwijają tradycje kulinarne 

związane z rybami słodkowodnymi (w 

szczególności z karpiem), w tym tradycje 

wędzenia karpia lub innych ryb 

słodkowodnych; 

 przyczyniają się do pielęgnowania i rozwijania 

tradycji lub obyczajów związanych z hodowlą i 

konsumpcją karpia lub innych ryb 

słodkowodnych; 

 przyczyniają się do rozwoju rynku zbytu ryb 

słodkowodnych; 

 przyczyniają się do rozwoju dobrych praktyk 

rybackich, w szczególności związanych z 

hodowlą,  magazynowaniem, transportem i 

sprzedażą ryb. 

 

Punktacja: 

 3 i więcej cech – operacja w znacznym stopniu  

wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora 

rybactwa na obszarze objętym LSROR 

 1 do 2 cech – operacja wykorzystuje lub 

pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na 

obszarze objętym LSROR 

0 cech - operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje 

tradycji sektora rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 

 

3 – operacja w znacznym stopniu  

wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora 

rybactwa na obszarze objętym LSROR 

1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje 

tradycje sektora rybactwa na obszarze 

objętym LSROR 

0 – operacja nie wykorzystuje ani nie  

pielęgnuje tradycji sektora rybactwa na 

obszarze objętym LSROR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 3. 
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Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

 

 

Preferuje operacje pozytywnie wpływające na 

poprawę jakości życia mieszkańców czyli takie, 

które są powiązane/wpływają na którąś z poniżej 

wymienionych cech: 

 zwiększają dochody lokalnej społeczności; 

 poprawiają dostęp do infrastruktury; 

 poprawiają dostęp do edukacji i poprawiają jej 

jakość; 

 poprawiają dostęp do opieki zdrowotnej i 

poprawiają jej jakość; 

 poprawiają bezpieczeństwo 

(publiczne/socjalne); 

 pozytywnie wpływają na przyrodę i jakość 

środowiska; 

 pozytywnie wpływają na transport i 

komunikację na obszarze; 

 wpływają na kontakty z instytucjami i 

urzędami; 

 pozytywnie wpływają na styl życia lokalnych 

społeczności; 

 zwiększają uczestnictwo w życiu społecznym; 

 wpływają na rozwój technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

 

Punktacja: 

 3 i więcej cech – operacja wpłynie w sposób 

znaczący  na poprawę jakości życia 

mieszkańców 

 1 do 2 cech – operacja wpłynie pozytywnie na 

poprawę jakości życia mieszkańców 

0 cech - operacja nie wpłynie na poprawę jakości 

życia mieszkańców 

 

6 – operacja wpłynie w sposób znaczący  na 

poprawę jakości życia mieszkańców 

3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę 

jakości życia mieszkańców 

0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości 

życia mieszkańców  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 6. 

 

Zasięg oddziaływania 

 

 

Preferuje operacje o szerszym zasięgu 

oddziaływania. Przez odziaływanie rozumiemy 

zasięg wpływów/korzyści społeczno-ekonomicznych 

osiąganych dzięki realizacji projektu (kto i jak 

daleko skorzysta z efektów projektu). 

 

 

3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia 

2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia 

1 – operacja oddziałuje na 1 gminę 

 

Dolina Karpia obejmuje gminy: Brzeźnica, 

Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, 

Spytkowice, Tomice, Zator. 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 3. 

 

Rodzaj wnioskodawcy 

 

 

Preferuje podmioty, o których mowa  

w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 

 

 

3 - wnioskodawca jest podmiotem,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 

0 – wnioskodawca nie jest podmiotem,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 3. 

 

Miejsce zamieszkania, 

siedziba lub oddział 

wnioskodawcy 

 

 

Preferuje lokalnych wnioskodawców posiadających 

miejsce zamieszkania, siedzibę lub oddział na 

obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 

 

6 –  wnioskodawca posiada miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub oddział na 

obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 

0 – wnioskodawca nie posiada miejsca 

zamieszkania, siedziby lub oddziału na 

obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 6. 
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Doświadczenie 

wnioskodawcy 

 

Preferuje operacje realizowane przez 

wnioskodawców nie korzystających dotąd z 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 

weryfikowane na podstawie oświadczenia 

składanego przez wnioskodawcę w dokumentach 

niezbędnych do oceny operacji pod kątem zgodności 

z kryteriami wyboru określonymi w LSROR 

 

 

3 – wnioskodawca nie korzystał  

z dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej  

0 - wnioskodawca korzystał  

z dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej  

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 3. 

 

Kryteria dodatkowe dla działania „Wzmocnienie konkurencyjności i 

utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”: 

 Wykorzystanie lokalnych zasobów w operacji; 

 Promocja produktu lokalnego; 

 Kwota dofinansowania operacji. 
 

Kryterium Opis Punkty 

 

Wykorzystanie 

lokalnych zasobów  

w operacji 

 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory 

przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę 

 

W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 

 Przyrodnicze – 1 

 Kulturowe – 1  

 Historyczne – 1  

0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w 

walorów  

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 3. 

Promocja produktu 

lokalnego 
Preferuje operacje promujące produkty lokalne 

 

2 – operacja promuje produkt lokalny 

0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 2. 

 

Kwota  

dofinansowania 

operacji 

 

Preferuje operacje o najniższej kwocie 

dofinansowania  

 

 

3 – poniżej 100 000 zł  

2 – od 100 000 – 500 000 zł  

1 – powyżej 500 000 zł 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 3. 

 

Kryteria dodatkowe dla działania „Restrukturyzacja lub reorientacja 
działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających 

pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych 
miejsc pracy poza tym sektorem”: 

 Utworzenie nowego miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat; 

 Wykorzystanie lokalnych zasobów w operacji; 

 Promocja produktu lokalnego; 

 Promocja lokalnej przedsiębiorczości; 

 Kwota dofinansowania operacji. 
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Kryterium Opis Punkty 
 

Utworzenie nowego 

miejsca pracy  

w przeliczeniu na 

pełny etat  

 

Preferuje operacje generujące nowe miejsce pracy,  

w szczególności  miejsce pracy w sektorze rybactwa 

albo dające zatrudnienie osobie reprezentującej 

sektor rybactwa poza tym sektorem.   

Punktowane jest również samozatrudnienie. 

 

6 – operacja generuje nowe miejsce pracy  

w sektorze rybactwa albo daje zatrudnienie 

osobie reprezentującej sektor rybactwa poza 

tym sektorem 

4 – operacja generuje nowe miejsce pracy 

poza sektorem rybactwa 

0 – operacja nie generuje nowych miejsc 

pracy 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 6. 

 

Wykorzystanie 

lokalnych zasobów  

w operacji 

 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory 

przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę 

 

W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 

 Przyrodnicze – 1 

 Kulturowe – 1  

 Historyczne – 1  

0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w 

walorów  

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 3. 

 

Promocja produktu 

lokalnego 

 

Preferuje operacje promujące produkty lokalne 
 

2 – operacja promuje produkt lokalny 

0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 2. 

 

Promocja lokalnej 

przedsiębiorczości 

 

 

Preferuje operacje  związane  

z rozwijaniem lokalnej przedsiębiorczości,  

w szczególności z podejmowaniem nowej 

działalności gospodarczej 

 

3 – wnioskodawca podejmuje nową 

działalność gospodarczą i w przeciągu 

ostatniego roku nie posiadał wpisu w EDG 

(CEIDG) ani KRS 

1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już 

istniejącą działalność gospodarczą 

0 – operacja nie jest związana ani  

z podejmowaniem, ani rozwijaniem 

działalności gospodarczej 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 3. 

 

Kwota  

dofinansowania 

operacji 

 

Preferuje operacje o najniższej kwocie 

dofinansowania 

 

 

3 – poniżej 150 000 zł 

2 – od 150 000 – 300 000 zł 

1 – powyżej 300 000 zł 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 3. 

 

 

Kryteria dodatkowe dla działania „Podnoszenie wartości produktów 
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne 

od rybactwa”: 

 Utworzenie nowego miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat; 

 Promocja produktu lokalnego; 

 Promocja lokalnej przedsiębiorczości; 

 Kwota dofinansowania operacji. 
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Kryterium Opis Punkty 
 

Utworzenie nowego 

miejsca pracy  

w przeliczeniu na 

pełny etat  

 

Preferuje operacje generujące nowe miejsce pracy,  

w szczególności  miejsce pracy w sektorze rybactwa 

albo dające zatrudnienie osobie reprezentującej 

sektor rybactwa poza tym sektorem.   

Punktowane jest również samozatrudnienie. 

 

6 – operacja generuje nowe miejsce pracy  

w sektorze rybactwa albo daje zatrudnienie 

osobie reprezentującej sektor rybactwa poza 

tym sektorem 

4 – operacja generuje nowe miejsce pracy 

poza sektorem rybactwa 

0 – operacja nie generuje nowych miejsc 

pracy 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 6. 

 

Promocja produktu 

lokalnego 

 

Preferuje operacje promujące produkty lokalne 
 

2 – operacja promuje produkt lokalny 

0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 2. 

 

Promocja lokalnej 

przedsiębiorczości 

 

 

Preferuje operacje  związane  

z rozwijaniem lokalnej przedsiębiorczości,  

w szczególności z podejmowaniem nowej 

działalności gospodarczej 

 

3 – wnioskodawca podejmuje nową 

działalność gospodarczą i w przeciągu 

ostatniego roku nie posiadał wpisu w EDG 

(CEIDG) ani KRS 

1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już 

istniejącą działalność gospodarczą 

0 – operacja nie jest związana ani  

z podejmowaniem, ani rozwijaniem 

działalności gospodarczej 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 3. 

 

Kwota  

dofinansowania 

operacji 

 

Preferuje operacje o najniższej kwocie 

dofinansowania 

 

 

3 – poniżej 100 000 zł 

2 – od 100 000 – 200 000 zł 

1 – powyżej 200 000 zł 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 3. 

 

Kryteria dodatkowe dla działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego 
atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, 

w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”: 

 Wykorzystanie lokalnych zasobów w operacji; 

 Oddziaływanie operacji na środowisko naturalne. 
 

Kryterium Opis Punkty 
 

Oddziaływanie 

operacji na 

środowisko naturalne 

 

Preferuje operacje wpływające pozytywnie  

w aspekcie: 

- zachowania różnorodności biologicznej lub, 

- ochrony przyrody lub, 

- ochrony przeciwpowodziowej lub, 

- poprawy warunków melioracyjnych. 

 

 

6 – operacja wpłynie pozytywnie na 

zachowanie różnorodności biologicznej lub 

ochrony przyrody  

3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę 

ochrony przeciwpowodziowej lub warunków 

melioracyjnych 

0 – operacja nie wpłynie pozytywnie na 

poprawę żadnego z  w/w aspektów 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 6. 
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Wykorzystanie 

lokalnych zasobów  

w operacji 

 

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory 

przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę 

 

W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 

 Przyrodnicze – 1 

 Kulturowe – 1  

 Historyczne – 1  

0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w 

walorów  

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 3. 

 

 

W procesie oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów LGR stosowane są karty 

ocen. 

1) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 
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MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR 

 
KARTA OCENY OPERACJI 
wg lokalnych kryteriów LGR 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 

 

Wniosek nr: ………………… złożony przez…………………………………………………. 

Nazwa operacji:…………………………………………………………………………........... 

 

 
Lokalne kryteria LGR 

 

Możliwa punktacja 
Przyz-

nana 

ocena 

Uzasadnienie przyznanej oceny 

 
1. Innowacyjność operacji 

 

3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze LGR 
2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

gminy  
1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

danego sołectwa lub osiedla 
0 – operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań  

 

  

 
2. Wykorzystanie  

lub pielęgnowanie tradycji sektora 

rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 

 

3 – operacja w znacznym stopniu  wykorzystuje lub pielęgnuje 

tradycje sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR 
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora 

rybactwa na obszarze objętym LSROR 
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje tradycji 

sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR 
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3. Wykorzystanie lokalnych 

zasobów w operacji 

 

W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 

 Przyrodnicze – 1 

 Kulturowe – 1 

 Historyczne – 1  
0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w walorów  

 

  

 
4. Promocja produktu lokalnego 

 

 

2 – operacja promuje produkt lokalny 
0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 

 

 

  

 
5. Poprawa jakości życia 

mieszkańców 
 

 

6 – operacja wpłynie w sposób znaczący  na poprawę jakości 

życia mieszkańców 
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia 

mieszkańców 
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia 

mieszkańców  

  

 
6. Zasięg oddziaływania 
 

 

3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia 
2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia 
1 – operacja oddziałuje na 1 gminę 

 

  

 
7. Rodzaj wnioskodawcy 
 

3 - wnioskodawca jest podmiotem,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
0 – wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 

 

Nie dotyczy 

 
8. Miejsce zamieszkania, siedziba 

lub oddział wnioskodawcy 
 

6 –  wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania, siedzibę lub 

oddział na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 
0 – wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby 

lub oddziału na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 

 Nie dotyczy 
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9. Doświadczenie wnioskodawcy 

3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej  
0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej  

 Nie dotyczy 

 
10. Kwota  dofinansowania 

operacji 
 

3 – poniżej 100 000 zł  
2 – od 100 000 – 500 000 zł  
1 – powyżej 500 000 zł  Nie dotyczy 

MAKSYMALNA LICZBA 

PUNKTÓW MOŻLIWYCH  
DO UZYSKANIA 

35 SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA 

KOMITETU: 

 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGR, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Komitetu biorący udział w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów LGR: 

 Kartę należy wypełnić piórem, długopisem lub cienkopisem w kolorze innym niż czarny; 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione; 

 W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów; 

  Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 
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2) Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 

rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem 
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MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR 

 
KARTA OCENY OPERACJI 
wg lokalnych kryteriów LGR 

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w 

drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 

 

Wniosek nr: ………………… złożony przez…………………………………………………. 

Nazwa operacji:…………………………………………………………………………........... 

 
Lokalne kryteria LGR 

 

Możliwa punktacja 
Przyz-

nana 

ocena 
Uzasadnienie przyznanej oceny 

 
1. Innowacyjność operacji 

3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

LGR 
2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

gminy  
1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

danego sołectwa lub osiedla 
0 – operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań  

  

 
2. Utworzenie nowego miejsca 

pracy w przeliczeniu na pełny 

etat  

6 – operacja generuje nowe miejsce pracy w sektorze 

rybactwa albo daje zatrudnienie osobie reprezentującej 

sektor rybactwa poza tym sektorem 
4 – operacja generuje nowe miejsce pracy poza sektorem 

rybactwa 
0 – operacja nie generuje nowych miejsc pracy 

  

 
3. Wykorzystanie lub 

pielęgnowanie tradycji sektora 

rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 

3 – operacja w znacznym stopniu  wykorzystuje lub 

pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora 

rybactwa na obszarze objętym LSROR 
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje tradycji 

sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR 
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4. Wykorzystanie lokalnych 

zasobów w operacji 

W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 

 Przyrodnicze – 1 

 Kulturowe – 1  

 Historyczne – 1  
0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w walorów  

  

 
5. Promocja produktu lokalnego 

 

2 – operacja promuje produkt lokalny 
0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 

 

 

  

 
6. Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

 

 

6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na poprawę jakości 

życia mieszkańców 
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia 

mieszkańców 
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia 

mieszkańców  

  

 
7. Zasięg oddziaływania 
 

3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia 
2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia 
1 – operacja oddziałuje na 1 gminę 

  

 
8. Rodzaj wnioskodawcy 
 

3 - wnioskodawca jest podmiotem,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
0 – wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 

 

Nie dotyczy 

 
9. Miejsce zamieszkania, 

siedziba lub oddział 

wnioskodawcy 
 

6 –  wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub oddział na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 
0 – wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania, 

siedziby lub oddziału na obszarze działania LGR od co 

najmniej 2 lat 

 

Nie dotyczy 

 
10. Doświadczenie 

wnioskodawcy 

3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania ze 

środków Unii Europejskiej  
0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej  

 

Nie dotyczy 
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11. Promocja lokalnej 

przedsiębiorczości 
 

3 – wnioskodawca podejmuje nową działalność gospodarczą 

i w przeciągu ostatniego roku nie posiadał wpisu  

w EDG (CEIDG) ani KRS 
1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już istniejącą 

działalność gospodarczą 
0 – operacja nie jest związana ani z podejmowaniem, ani 

rozwijaniem działalności gospodarczej 

 

Nie dotyczy 

 
12. Kwota  dofinansowania 

operacji 

3 – poniżej 150 000 zł 
2 – od 150 000 – 300 000 zł 
1 – powyżej 300 000 zł 

 Nie dotyczy 

MAKSYMALNA LICZBA 

PUNKTÓW MOŻLIWYCH  
DO UZYSKANIA 

44 SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA 

KOMITETU: 

 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGR, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Komitetu biorący udział w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów LGR: 

 Kartę należy wypełnić piórem, długopisem lub cienkopisem w kolorze innym niż czarny; 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione; 

 W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów; 

 Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 
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3) Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 

społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 
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MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR 

 
KARTA OCENY OPERACJI 
wg lokalnych kryteriów LGR 

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

 

Wniosek nr: ………………… złożony przez…………………………………………………. 

Nazwa operacji:…………………………………………………………………………........... 

 

 
Lokalne kryteria LGR 

 

Możliwa punktacja 
Przyz-

nana 

ocena 
Uzasadnienie przyznanej oceny 

 
1. Innowacyjność operacji 

3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

LGR 
2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

gminy  
1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

danego sołectwa lub osiedla 
0 – operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań  

  

 
2. Utworzenie nowego miejsca 

pracy w przeliczeniu na pełny 

etat  

6 – operacja generuje nowe miejsce pracy w sektorze 

rybactwa albo daje zatrudnienie osobie reprezentującej 

sektor rybactwa poza tym sektorem 
4 – operacja generuje nowe miejsce pracy poza sektorem 

rybactwa 
0 – operacja nie generuje nowych miejsc pracy 

  

 
3. Wykorzystanie  

lub pielęgnowanie tradycji 

sektora rybactwa na obszarze 

objętym LSROR 

3 – operacja w znacznym stopniu  wykorzystuje lub 

pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora 

rybactwa na obszarze objętym LSROR 
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje tradycji 

sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR 
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4. Promocja produktu 

lokalnego 

 

 

2 – operacja promuje produkt lokalny 
0 – operacja nie promuje produktu lokalnego 

 

 

  

 
5. Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

 

 

6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na poprawę jakości 

życia mieszkańców 
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia 

mieszkańców 
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia 

mieszkańców  

  

 
6. Zasięg oddziaływania 
 

 

3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia 
2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia 
1 – operacja oddziałuje na 1 gminę 

 

  

 
7. Rodzaj wnioskodawcy 
 

3 - wnioskodawca jest podmiotem,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
0 – wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 

 

Nie dotyczy 

 
8. Miejsce zamieszkania, 

siedziba lub oddział 

wnioskodawcy 
 

6 –  wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub oddział na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 
0 – wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania, 

siedziby lub oddziału na obszarze działania LGR od co 

najmniej 2 lat 

 

Nie dotyczy 

 
9. Doświadczenie 

wnioskodawcy 

3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania ze 

środków Unii Europejskiej  
0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej  

 Nie dotyczy 
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10. Promocja lokalnej 

przedsiębiorczości 
 

3 – wnioskodawca podejmuje nową działalność gospodarczą 

i w przeciągu ostatniego roku nie posiadał wpisu w EDG 

(CEIDG) ani KRS 
1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już istniejącą 

działalność gospodarczą 
0 – operacja nie jest związana ani z podejmowaniem, ani 

rozwijaniem działalności gospodarczej 

 Nie dotyczy 

 
11. Kwota  dofinansowania 

operacji 

3 – poniżej 100 000 zł  
2 – od 100 000 – 200 000 zł  
1 – powyżej 200 000 zł 

 Nie dotyczy 

MAKSYMALNA LICZBA 

PUNKTÓW 

MOŻLIWYCH  
DO UZYSKANIA 

41 SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA 

KOMITETU: 

 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGR, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Komitetu biorący udział w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów LGR: 

 Kartę należy wypełnić piórem, długopisem lub cienkopisem w kolorze innym niż czarny; 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione; 

 W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów; 

 Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty. 
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4) Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 

zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,  

w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej 
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MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR 

 
KARTA OCENY OPERACJI 
wg lokalnych kryteriów LGR 

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia 

potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,  

w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej 

 

Wniosek nr: ………………… złożony przez…………………………………………………. 

Nazwa operacji:…………………………………………………………………………........... 

 

 
Lokalne kryteria LGR 

 

Możliwa punktacja 
Przyz-

nana 

ocena 

Uzasadnienie przyznanej oceny 

 
1. Innowacyjność operacji 

3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

LGR 
2 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

gminy  
1 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze 

danego sołectwa lub osiedla 
0 – operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań  

  

 
2. Wykorzystanie  

lub pielęgnowanie tradycji 

sektora rybactwa na obszarze 

objętym LSROR 

3 – operacja w znacznym stopniu  wykorzystuje lub 

pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na obszarze objętym 

LSROR 
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora 

rybactwa na obszarze objętym LSROR 
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje tradycji 

sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR 

  

 
3. Wykorzystanie lokalnych 

zasobów w operacji 

W operacji wykorzystuje się lokalne walory: 

 Przyrodnicze – 1 

 Kulturowe – 1  

 Historyczne – 1  
0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w walorów 
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4. Poprawa jakości życia 

mieszkańców 
 

6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na poprawę jakości 

życia mieszkańców 
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia 

mieszkańców 
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia 

mieszkańców  

  

 
5. Zasięg oddziaływania 
 

 

3 – operacja oddziałuje poza Dolinę Karpia 
2 – operacja oddziałuje na Dolinę Karpia 
1 – operacja oddziałuje na 1 gminę 

 

  

 
6. Oddziaływanie operacji na 

środowisko naturalne 

6 – operacja wpłynie pozytywnie na zachowanie 

różnorodności biologicznej lub ochrony przyrody  

3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę ochrony 

przeciwpowodziowej lub warunków melioracyjnych 

0 – operacja nie wpłynie pozytywnie na poprawę żadnego  

z  w/w aspektów 

  

 
7. Rodzaj wnioskodawcy 
 

3 - wnioskodawca jest podmiotem,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
0 – wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 

 

Nie dotyczy 

 
8. Miejsce zamieszkania, 

siedziba lub oddział 

wnioskodawcy 

 

 

6 –  wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub oddział na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat 
0 – wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania, 

siedziby lub oddziału na obszarze działania LGR od co 

najmniej 2 lat 

 

Nie dotyczy 

 
9. Doświadczenie 

wnioskodawcy 

3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania ze 

środków Unii Europejskiej  
0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej  

 

Nie dotyczy 
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MAKSYMALNA 

LICZBA  PUNKTÓW 

MOŻLIWYCH  
DO UZYSKANIA 

36 SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ I NAZWISKO 

CZŁONKA KOMITETU: 

 

MIEJSCE:  DATA:  
CZYTELNY 

PODPIS: 
 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 

Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGR, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Komitetu biorący udział w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów LGR: 

 Kartę należy wypełnić piórem, długopisem lub cienkopisem w kolorze innym niż czarny; 

 Wszystkie rubryki muszą być wypełnione; 

 W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów; 

  Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważności karty. 

 

 

LGR zabezpiecza oraz przechowuje w/w karty. 
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3.4. Odwołania od wyników oceny 

Do dnia 15.11.2013 r. do godz. 17.00 do biura LGR wpłynęły 3 odwołania 
wnioskodawców od wyników oceny Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia.  

 

3.5. Listy wybranych oraz niewybranych operacji 
 

19 listopada 2013 r. Komitet SDK podjął uchwały w sprawie przyjęcia list 
wybranych i niewybranych operacji. Wszystkie operacje (29) zostały 
wybrane do dofinansowania, ale nie wszystkie zmieściły się w limicie 

dostępnych środków. 

Decyzją Komitetu w ramach poszczególnych działań w puli dostępnych 
środków zmieściły się następujące wnioski: 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa – sektor publiczny – 2 wnioski: 

1) Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej – „Remont i wyposażenie 
Publicznej Biblioteki  Gminnego Centrum Kultury  połączonego  

z wydarzeniem kulturalnym promującym zrealizowany projekt  
w Polance Wielkiej  i Dolinie Karpia”; 

2) Gmina Spytkowice – „Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego wraz 

z zagospodarowaniem terenu”.        

 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy – 4 wnioski: 

1) Franciszek Działowy – „Budowa „ZWIERZYŃCA”; 

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnowicach – „Kultywowanie lokalnych 

tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych i  strojów dla 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej  

w  Sosnowicach”; 

3) Władysław Andrzej Pasterak – „Utworzenie Izby Regionalnej w 

Tomicach”; 

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuczani – „Wzmocnienie atrakcyjności 

obszarów Doliny Karpia poprzez budowę zadaszenia letniej estrady nad 

Potokiem Burzyńskim w Tłuczani”. 

 

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 

rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem - sektor społeczny i gospodarczy – 1 wniosek: 

1) „Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 
„Podniesienie efektywności administracyjnej organizacyjnej parków 
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rozrywki grupy Dinozatorland poprzez wyposażenie w nowy sprzęt 

komputerowy”. 

 

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 

społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - sektor 
społeczny i gospodarczy – 3 wnioski: 

1) Beata Klęczar – „Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa Beata 
Klęczar Firma Handlowo-Usługowa poprzez budowę wielofunkcyjnego 
budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i wędkarskiego wraz z pkt. 

sprzedaży i ważenia ryb oraz keji przybrzeżnej.”; 
2) Małgorzata Teresa Dziuba – „Zakup wyposażenia na potrzeby sklepu 

wielobranżowego”; 
3) Kazimierz Karol Filek – „Zakup urządzeń na potrzeby produkcji 

brykietu drzewnego oraz klejonych listew drewnianych”. 

 

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 

przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku 
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor publiczny – 1 

wniosek: 

1) GMINA ZATOR – „Budowa i przebudowa przepustów, umocnienie  

i odbudowa rowów przysiółka Podjarki w rejonie ulicy Spacerowej  
w Podolszu”. 

 

 
Liczba 

złożonych 
wniosków 

Liczba 
wybranych 
wniosków 

Liczba 
wniosków 

mieszczących 
się w limicie 

dostępnych 
środków 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych 
od rybactwa – sektor publiczny 

2 2 2 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 
sektor społeczny i gospodarczy 

6 6 4 

II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności 
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia 
osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 
pracy poza tym sektorem - sektor społeczny  
i gospodarczy 

1 1 1 

III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 

rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - 
sektor społeczny i gospodarczy 

19 19 3 
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IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywracanie potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia  
w wyniku klęski żywiołowej - sektor publiczny 

1 1 1 

 

 

 
3.6. Poziom wykorzystanych środków w naborze (16.09.2013 r. – 
18.10.2013 r.) 

Stowarzyszenie Dolina Karpia miało do rozdysponowania 1 366 887,70 zł.  
Do dofinansowania wybrano operacje na łączną kwotę 1 277 984,75 zł.  

Środki w w/w naborze zostały wykorzystane na poziomie 93,50%. 

 
Pula dostępnych 
środków (PLN) 

Łączna kwota 
dofinansowania 

operacji wybranych 
do dofinansowania 

(PLN) 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 
rybactwa – sektor publiczny 

602 122,58 602 122,58 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 
sektor społeczny i gospodarczy 

117 027,49 117 027,49 

II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności 
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w 
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 
tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy 

3 690,67 3 690,67 

III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny i 
gospodarczy 

471 302,01 471 302,01 

0
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16
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20

I - p I - sg II III IV - p IV - sg

Liczba złożonych wniosków

Liczba wniosków mieszczących
się w limicie
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IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - sektor publiczny 

83 842,00 83 842,00 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy 

88 902,95 0,00 

SUMA 1 366 887,70 2 164 802,63 

 

 Niewykorzystane 
środki (PLN) 

Poziom 
wykorzystania 
środków (%) 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 
rybactwa – sektor publiczny 

0,00 100,00 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 
sektor społeczny i gospodarczy 

       0,00 100,00 

II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności 
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w 
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 
tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy 

0,00 100,00 

III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny i 
gospodarczy 

       0,00 100,00 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - sektor publiczny 

0,00 100,00 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy 

88 902,95 0,00 

SUMA 88 902,95 - 

 

3.7. Wykluczanie z oceny poszczególnych członków komitetu 
 

Zgodnie z art. 13, rozdział V Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Dolina 
Karpia każdy Członek Komitetu przed uczestnictwem w pierwszym 

posiedzeniu Komitetu składa oświadczenie o bezstronności, które stanowi 
zał. nr 2 do LSROR. 
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 Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia o bezstronności 

 

 

Imię i nazwisko ………………………………………… PESEL ………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI 

 

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

 

e) zapoznałem się z Regulaminem Komitetu LGR „Dolina Karpia”, 

f) będę przestrzegał zasady bezstronności w trakcie procesu oceny wniosków  

i w sytuacji: 

 

- gdy będę wnioskodawcą lub 

- wnioskodawcą będzie mój krewny, powinowaty do drugiego stopnia pokrewieństwa lub 

małżonek lub osoba związana ze mną z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

- wnioskodawcą będzie osoba, której jestem pełnomocnikiem lub 

- wnioskodawcą będzie korporacyjna osoba prawna, której jestem członkiem władz lub 

pracownikiem, 

- o wybór operacji ubiegać się będzie mój pracodawca  lub mój pracownik oraz osoba, 

która pozostaje ze mną w stosunku stałego zlecenia albo innej umowy,  

z którą związany jest obowiązek określonego regularnego świadczenia 

- pozostaje z wnioskodawcą w konkubinacie   

 

a także w w innych przypadkach, w których będę czuł, że mogę nie pozostawać  bezstronny 

 

powiadomię o tym Przewodniczącego (prowadzącego posiedzenie Komisji) przed 

rozpoczęciem dyskusji na temat danego wniosku i poproszę o wyłącznie mnie z dyskusji  

i glosowania nad tą operacją. 

 

 

 

 

……………………………   ……………………………………………… 

Miejsce i data     Czytelny podpis 

 

 

Wszyscy Członkowie Komitetu SDK złożyli w/w oświadczenie. 

Zgodnie z art. 7, rozdział II Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Dolina 

Karpia Członek Komitetu zostaje wykluczony z dyskusji i głosowania  
w przypadku: 

i) ubiegania się o dofinansowanie tej operacji przez: tego członka 
komitetu, jego krewnego, powinowatego do drugiego stopnia 

pokrewieństwa lub małżonka, osobę związaną z członkiem komitetu  
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z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, osobę, której 

pełnomocnikiem jest członek komitetu, i przez korporacyjną osobę 
prawną, której członkiem jest członek komitetu, 

j) gdy o wybór operacji ubiega się jego pracodawca  lub jego pracownik 
oraz osoba, która pozostaje z nim w stosunku stałego zlecenia albo innej 
umowy, z którą związany jest obowiązek określonego regularnego 

świadczenia, 
k) gdy o wybór operacji ubiega się osoba, która jest z członkiem Komitetu 
w konkubinacie, 

l) w innych przypadkach, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie 
okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności członka 

Komitetu. 
 

Procedura ta jest ponadto zgodna z zapisem umieszczonym w LSROR i ma 
na celu wyeliminowanie wątpliwości co do bezstronności poszczególnych 
członków komitetu oraz rzetelności i uczciwości oceny. 

Decyzja o wykluczeniu z oceny podejmowana jest uchwałą. 

Wzór uchwały 

Uchwała nr …. 

Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia 

z dnia …. 

w sprawie wykluczenia Członka Komitetu z oceny operacji 
  

                                     

§ 1. 

Na podstawie § 21 ust.6 Statutu Stowarzyszenia oraz § 4 ust. 7 pkt a, § 22 ust.1 Regulaminu 

Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia, Komitet  wyklucza z oceny wniosku nr … 

Pana/Panią … na wniosek Pana/Pani …. 

 

§ 2 

 

W głosowaniu udział wzięło  … - osób, w tym: 

Za podjęciem głosowało  … - osób, 

Przeciwko podjęciu głosowało … - osób, 

Wstrzymało się od głosu  … - osób 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Operacja 

Liczba członków 
komitetu, którzy 
wyłączyli się z 

oceny operacji 

Liczba członków 
komitetu, którzy 

wyłączyli się z oceny 
operacji w 

posiedzeniu 
odwoławczym 

Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej – „Remont i wyposażenie 
Publicznej Biblioteki  Gminnego Centrum Kultury  połączonego  
z wydarzeniem kulturalnym promującym zrealizowany projekt w Polance 
Wielkiej  i Dolinie Karpia” 

0 - 

Gmina Spytkowice – „Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego wraz z 
zagospodarowaniem terenu” 

1 - 

Władysław Andrzej Pasterak – „Utworzenie Izby Regionalnej w Tomicach” 0 - 

Franciszek Działowy – „Budowa „ZWIERZYŃCA” 0 - 

Parafia Rzym.-Kat. pw Świętego Andrzeja Apostoła – „Remont częściowy i 

konserwacja dachu zabytkowego Kościoła p.w. Świętego Andrzeja 
Apostoła” 

0 - 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnowicach – „Kultywowanie lokalnych 
tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych i  strojów dla 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w  Sosnowicach” 

0 - 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuczani – „Wzmocnienie atrakcyjności 
obszarów Doliny Karpia poprzez budowę zadaszenia letniej estrady nad 
Potokiem Burzyńskim w Tłuczani” 

0 - 

KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW – „Utworzenie przy Klubie Żeglarskim 
Horn Kraków grupy szkoleniowej klasy optimist oraz promocja obszaru 
LGR Dolina Karpia” 

0 - 

„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Podniesienie 
efektywności administracyjnej organizacyjnej parków rozrywki grupy 
Dinozatorland poprzez wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy” 

0 - 

Kazimierz Karol Filek – „Zakup urządzeń na potrzeby produkcji brykietu 
drzewnego oraz klejonych listew drewnianych” 

0 - 

Paweł Węgrzyn – „Zdrów jak ryba – zakup analizatora oddechowego”; 0 - 

Maciej Wandor – „Zakup tokarki sterowanej numerycznie na potrzeby 
Firmy Handlowo - Usługowej „WAMAPOL” Maciej Wandor”; 

0 - 

ŁUKASZ DUDA – „ZAKUP NOWOCZESNEGO GEODEZYJNEGO SPRZĘTU 
POMIAROWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM STANOWISKA PRACY”; 

0 - 

ANDRZEJ BERNAŚ, MARIA BERNAŚ – „Zakup innowacyjnych urządzeń 
na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej”; 

0 - 

Anna Karp – „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie architektury i 
inżynierii – biuro projektowe specjalizujące się w projektowaniu 
konstrukcji budowlanych”; 

0 - 

Beata Klęczar – „Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa Beata 
Klęczar Firma Handlowo-Usługowa poprzez budowę wielofunkcyjnego 
budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i wędkarskiego wraz z pkt. 

sprzedaży i ważenia ryb oraz keji przybrzeżnej.” 

0 - 

Karol Michalec – „Zakup żurawia teleskopowego”; 0 - 

Biuro Podatkowe Spółka Jawna Jadwiga Załusińska, Bogdan Polak – 
„Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i kserokopiarki 
na potrzeby świadczenia usług rachunkowo-księgowych na rzecz lokalnej 
społeczności”; 

0 - 

SŁAWOMIR ARKADIUSZ POMIETLAK – „Noclegi w Dolinie Karpia” 
utworzenie bazy noclegowej promującej lokalne produkty oraz tereny 
Doliny Karpia i okolic”; 

0 0 

Bogusław Noworyta – „Zakup sprzętów ,narzędzi , urządzeń oraz 
materiałów pomocniczych do wykonywania usług związanych z instalacją 
zintegrowanych urządzeń elektrycznych i multimedialnych tzw 
Inteligentny Dom”; 

0 - 

Marta Basta-Łysoń, Leszek Łysoń – „Rozwój bazy noclegowej, 

gastronomicznej oraz podniesienie jakości świadczonych usług 
turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym River Park”; 

0 - 

„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Poszerzenie 
całorocznej oferty rekreacyjnej parków rozrywki grupy Dinozatorland”; 

0 - 

JOANNA STAŃCO – „DOPOSAŻENIE OTWIERANEGO SALONU 
KOSMETYCZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZATOR”; 

0 - 
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Małgorzata Teresa Dziuba – „Zakup wyposażenia na potrzeby sklepu 
wielobranżowego” 

1 - 

ALICJA CHWIEJ – „ZAKUP I DOSTOSOWANIE LOKALU POD 
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ , W TYM AGROTURYSTYCZNĄ” 

0 0 

ALICJA CHWIEJ – „WYPOSAŻENIE BIURA DO PROWADZENIA USŁUG 
RACHUNKOWO – KSIĘGOWYCH ORAZ DORADCZYCH” 

0 0 

Mariusz Dubel – „Zakup kosiarki wiążącej do wikliny” 0 - 

Sławomir Błaszczyk – „Z nową technologią i ofertą w lepszą przyszłość 

firmy” 
0 - 

GMINA ZATOR – „Budowa i przebudowa przepustów, umocnienie  
i odbudowa rowów przysiółka Podjarki w rejonie ulicy Spacerowej  
w Podolszu” 

0 - 

 

3.8. Udział beneficjentów w szkoleniach oraz spotkaniach 
informacyjnych oraz z doradztwa w biurze LGR 

 

Operacja 

Beneficjent 
korzystał  

z doradztwa  

w Biurze LGR 

Beneficjent 
korzystał ze 

szkoleń/spotkań 

informacyjnych 
Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej – „Remont i wyposażenie 
Publicznej Biblioteki  Gminnego Centrum Kultury  połączonego  
z wydarzeniem kulturalnym promującym zrealizowany projekt w Polance 
Wielkiej  i Dolinie Karpia”; 

TAK TAK 

Gmina Spytkowice – „Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego wraz z 
zagospodarowaniem terenu” 

TAK TAK 

Władysław Andrzej Pasterak – „Utworzenie Izby Regionalnej w Tomicach”; TAK NIE 
Franciszek Działowy – „Budowa „ZWIERZYŃCA”; TAK NIE 
Parafia Rzym.-Kat. pw Świętego Andrzeja Apostoła – „Remont częściowy i 
konserwacja dachu zabytkowego Kościoła p.w. Świętego Andrzeja 
Apostoła”; 

TAK NIE 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnowicach – „Kultywowanie lokalnych 
tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych i  strojów dla 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w  
Sosnowicach”; 

NIE  NIE 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuczani – „Wzmocnienie atrakcyjności 
obszarów Doliny Karpia poprzez budowę zadaszenia letniej estrady nad 
Potokiem Burzyńskim w Tłuczani”; 

NIE  NIE 

KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW – „Utworzenie przy Klubie Żeglarskim 

Horn Kraków grupy szkoleniowej klasy optimist oraz promocja obszaru 
LGR Dolina Karpia”. 

TAK NIE 

„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Podniesienie 
efektywności administracyjnej organizacyjnej parków rozrywki grupy 
Dinozatorland poprzez wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy”. 

TAK NIE 

Kazimierz Karol Filek – „Zakup urządzeń na potrzeby produkcji brykietu 
drzewnego oraz klejonych listew drewnianych”; 

TAK TAK 

Paweł Węgrzyn – „Zdrów jak ryba – zakup analizatora oddechowego”; TAK NIE 
Maciej Wandor – „Zakup tokarki sterowanej numerycznie na potrzeby 
Firmy Handlowo - Usługowej „WAMAPOL” Maciej Wandor”; 

TAK NIE 

ŁUKASZ DUDA – „ZAKUP NOWOCZESNEGO GEODEZYJNEGO SPRZĘTU 
POMIAROWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM STANOWISKA PRACY”; 

TAK NIE 

ANDRZEJ BERNAŚ, MARIA BERNAŚ – „Zakup innowacyjnych urządzeń 
na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej”; 

TAK NIE 

Anna Karp – „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie architektury i 
inżynierii – biuro projektowe specjalizujące się w projektowaniu 
konstrukcji budowlanych”; 

NIE NIE 
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Beata Klęczar – „Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa Beata 
Klęczar Firma Handlowo-Usługowa poprzez budowę wielofunkcyjnego 
budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i wędkarskiego wraz z pkt. 
sprzedaży i ważenia ryb oraz keji przybrzeżnej.”; 

TAK NIE 

Karol Michalec – „Zakup żurawia teleskopowego”; NIE NIE 
Biuro Podatkowe Spółka Jawna Jadwiga Załusińska, Bogdan Polak – 
„Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i kserokopiarki 
na potrzeby świadczenia usług rachunkowo-księgowych na rzecz lokalnej 
społeczności”; 

TAK NIE 

SŁAWOMIR ARKADIUSZ POMIETLAK – „Noclegi w Dolinie Karpia” 
utworzenie bazy noclegowej promującej lokalne produkty oraz tereny 
Doliny Karpia i okolic”; 

TAK NIE 

Bogusław Noworyta – „Zakup sprzętów ,narzędzi , urządzeń oraz 
materiałów pomocniczych do wykonywania usług związanych z instalacją 

zintegrowanych urządzeń elektrycznych i multimedialnych tzw 
Inteligentny Dom”; 

TAK NIE 

Marta Basta-Łysoń, Leszek Łysoń – „Rozwój bazy noclegowej, 
gastronomicznej oraz podniesienie jakości świadczonych usług 
turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym River Park”; 

TAK NIE 

„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Poszerzenie 
całorocznej oferty rekreacyjnej parków rozrywki grupy Dinozatorland”; 

TAK NIE 

JOANNA STAŃCO – „DOPOSAŻENIE OTWIERANEGO SALONU 
KOSMETYCZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZATOR”; 

TAK NIE 

Małgorzata Teresa Dziuba – „Zakup wyposażenia na potrzeby sklepu 
wielobranżowego”; 

TAK NIE 

ALICJA CHWIEJ – „ZAKUP I DOSTOSOWANIE LOKALU POD 
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ , W TYM AGROTURYSTYCZNĄ”; 

NIE NIE 

ALICJA CHWIEJ – „WYPOSAŻENIE BIURA DO PROWADZENIA USŁUG 
RACHUNKOWO – KSIĘGOWYCH ORAZ DORADCZYCH”; 

NIE NIE 

Mariusz Dubel – „Zakup kosiarki wiążącej do wikliny”; TAK NIE 
Sławomir Błaszczyk – „Z nową technologią i ofertą w lepszą przyszłość 
firmy”. 

NIE NIE 

GMINA ZATOR – „Budowa i przebudowa przepustów, umocnienie  

i odbudowa rowów przysiółka Podjarki w rejonie ulicy Spacerowej  
w Podolszu”. 

NIE NIE 

 

Zdecydowana większość beneficjentów przed złożeniem wniosku  

o dofinansowanie korzysta z pomocy oraz konsultacji z pracownikami biura 
LGR, a rzadziej bierze udział w spotkaniach informacyjnych oraz 

szkoleniach. 

 

3.9. Proces weryfikacji wniosków w UMWM 

22.11.2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
zostały przekazane wnioski o dofinansowanie wraz z oryginałami list 

wybranych operacji, oryginałami list niewybranych operacji oraz oryginałami 
uchwał komitetu LGR w sprawie wyboru operacji. 

LGR przechowuje kopie wszystkich w/w dokumentów potwierdzone za 
zgodność z oryginałem lub oryginały. 

 

Operacja 
I pismo o 

uzupełnienia 
II pismo o 

uzupełnienia 

Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej – „Remont i wyposażenie Publicznej 
Biblioteki  Gminnego Centrum Kultury  połączonego  
z wydarzeniem kulturalnym promującym zrealizowany projekt w Polance Wielkiej  i 
Dolinie Karpia”; 
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Gmina Spytkowice – „Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego wraz z 
zagospodarowaniem terenu” 

  

Franciszek Działowy – „Budowa „ZWIERZYŃCA”; 
  

Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnowicach – „Kultywowanie lokalnych tradycji 
poprzez zakup instrumentów muzycznych i  strojów dla Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w  Sosnowicach”; 

  

Władysław Andrzej Pasterak – „Utworzenie Izby Regionalnej w Tomicach”;   
Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuczani – „Wzmocnienie atrakcyjności obszarów 
Doliny Karpia poprzez budowę zadaszenia letniej estrady nad Potokiem Burzyńskim 
w Tłuczani” 

  

„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Podniesienie 
efektywności administracyjnej organizacyjnej parków rozrywki grupy Dinozatorland 
poprzez wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy” 

  

Beata Klęczar – „Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa Beata Klęczar Firma 
Handlowo-Usługowa poprzez budowę wielofunkcyjnego budynku wypożyczalni 
sprzętu wodnego i wędkarskiego wraz z pkt. sprzedaży i ważenia ryb oraz keji 
przybrzeżnej.” 

  

Małgorzata Teresa Dziuba – „Zakup wyposażenia na potrzeby sklepu 
wielobranżowego” 

  

Kazimierz Karol Filek – „Zakup urządzeń na potrzeby produkcji brykietu drzewnego 
oraz klejonych listew drewnianych” 

30.12.2013  

GMINA ZATOR – „Budowa i przebudowa przepustów, umocnienie  
i odbudowa rowów przysiółka Podjarki w rejonie ulicy Spacerowej  
w Podolszu” 

  

 

3.10. Poziom wykorzystania środków w II naborze po weryfikacji przez 
Samorząd Województwa 

 

Operacja 

Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 
(PLN) 

Kwota 
dofinansowania 

zgodnie z 
zawartą umową 

(PLN) 

Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej – „Remont i wyposażenie 
Publicznej Biblioteki  Gminnego Centrum Kultury  połączonego  
z wydarzeniem kulturalnym promującym zrealizowany projekt w Polance 
Wielkiej  i Dolinie Karpia”; 

36 037,05 
 

Gmina Spytkowice – „Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego wraz z 
zagospodarowaniem terenu” 

566 085,53 
 

Franciszek Działowy – „Budowa „ZWIERZYŃCA”; 43 337,00 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnowicach – „Kultywowanie lokalnych tradycji 
poprzez zakup instrumentów muzycznych i  strojów dla Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w  Sosnowicach”; 

18 743,00 
 

Władysław Andrzej Pasterak – „Utworzenie Izby Regionalnej w Tomicach”; 12 045,07 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuczani – „Wzmocnienie atrakcyjności obszarów 
Doliny Karpia poprzez budowę zadaszenia letniej estrady nad Potokiem 
Burzyńskim w Tłuczani” 

39 377,00 
 

„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Podniesienie 
efektywności administracyjnej organizacyjnej parków rozrywki grupy 
Dinozatorland poprzez wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy” 

3 690,67 
 

Beata Klęczar – „Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa Beata Klęczar 
Firma Handlowo-Usługowa poprzez budowę wielofunkcyjnego budynku 
wypożyczalni sprzętu wodnego i wędkarskiego wraz z pkt. sprzedaży i ważenia 

ryb oraz keji przybrzeżnej.” 

199 999,00 
 

Małgorzata Teresa Dziuba – „Zakup wyposażenia na potrzeby sklepu 
wielobranżowego” 

21 012,00 
 

Kazimierz Karol Filek – „Zakup urządzeń na potrzeby produkcji brykietu 
drzewnego oraz klejonych listew drewnianych” 

157 314,00 
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GMINA ZATOR – „Budowa i przebudowa przepustów, umocnienie  
i odbudowa rowów przysiółka Podjarki w rejonie ulicy Spacerowej  
w Podolszu” 

83 842,00 
 

 

 

 Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

(PLN) 

Kwota 

dofinansowania 

zgodnie z zawartą 

umową (PLN) 
I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 
rybactwa – sektor publiczny 

602 122,58 
 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 

sektor społeczny i gospodarczy 

117 027,49 
 

II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności 

gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w 
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 
tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy 

3 690,67 
 

III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny i 
gospodarczy 

471 302,01 
 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - sektor publiczny 

83 842,00 
 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy 

0,00 
 

SUMA 1 366 887,70  

 

3.11. Realizacja celów zawartych w LSROR 
 

LGR realizuje dwa cele ogólne: 

1) Rozwój gospodarczy i związanego  z nim rynku pracy w oparciu  
o lokalne zasoby, 

2) Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-
historycznych. 
 

Dla każdego z celów ogólnych został przyporządkowany cel szczegółowy wraz 
z zakresem oraz przykładami operacji. 

 Dla celu ogólnego – 1. Rozwój gospodarczy i związanego  z nim rynku 

pracy w oparciu o lokalne zasoby: 
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1.1. Rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki 

wędkarskiej 
 

Zakres operacji: 
 

 Budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej,  

w szczególności: pomostów, wiosek wędkarskich, miejsc do łowienia 
ryb, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, itp. wraz z ścieżkami  

i drogami dojazdowymi do tych miejsc. 

 Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych i rowerowych, miejsc 

przystankowych, punktów widokowych i obserwacyjnych itp. wraz  
z drogami dojazdowymi do tych miejsc oraz remont lub odbudowa już 
istniejących szlaków. 

 Dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w branży turystycznej,  

w szczególności prowadzonych przez osoby z sektora rybactwa. 

 Poprawa warunków funkcjonowania lokalnego transportu publicznego. 

 
Przykłady:  
 

 Budowa, remont lub przebudowa pomostów i miejsc do łowienia ryb 
wraz z drogami dojazdowymi do tych miejsc (gminy wraz z kołami 
wędkarskimi); 

 Przygotowanie  ścieżek spacerowych (ich wytyczenie, oznakowanie, 
remont lub odbudowa już istniejących), wykonanie podestu na stawie 

umożliwiającego wędkowanie, utworzenia terenu rekreacyjnego, 
utworzenie małego ogrodu z ciekawymi roślinami w celu edukacyjnym 
(osoba z sektora rybactwa); 

 Centrum rekreacji, w skład którego wchodziłoby m. in. ogólnodostępne 
łowisko, pole namiotowe, plac zabaw dla dzieci, przystosowane dla 

osób niepełnosprawnych, wypożyczalnia kajaków (osoba z sektora 
rybactwa); 

 Zagospodarowanie terenu nadwiślanego - budowa przystani (niwelacja 

terenu, budowa zaplecza, parkingu, ścieżek) oraz drewnianego galaru 
jako kultywowania tradycji flisackich w oparciu o dokumentację 
historyczną (osoba z sektora społecznego); 

 Europejskie Centrum Wędkarstwa i Aktywnego Wypoczynku – budowa 
infrastruktury turystyczno-sportowej, zagospodarowanie terenu nad 

rzeką Skawą - budowa przystani, niwelacja terenu, budowa zaplecza, 
parkingu, ścieżek (gmina); 

 Zagospodarowanie terenu wokół łowiska wędkarskiego, modernizacja 

stanowisk wędkarskich, oświetlenie łowiska, remont punktu hurtowej  
i detalicznej sprzedaży ryb (instytucja badawczo-rozwojowa); 

 Budowa wiat przystankowych (gmina). 
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1.2. Rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa  

i rynku zbytu ryb 
 

Zakres operacji: 
 

 Organizacja targów i imprez promocyjnych, wydawanie materiałów  

i publikacji związanych z promocją produktów lokalnych,  
w szczególności produktów rybactwa i rynku zbytu ryb. 

 Inwestycje związane z tworzeniem smażalni, wędzarni, sklepów  
z produktami rybnymi, lokalnymi itp. 

 Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów 
lokalnych (w tym produktów rybactwa)  lub działalności marginalnej, 

lokalnej i ograniczonej. 

 Popularyzacja rybactwa związana z obszarem objętym LSROR. 

 Promocja obszaru LGR jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. 
 

Przykłady: 
 

 Działania związane z promocją Karpia Zatorskiego, w szczególności  
z organizacją wielu wydarzeń kulinarno – kulturalnych na terenie 

Doliny Karpia, podczas których zaprezentowane zostaną rodzime 
specjały kulinarne w tym: Karp Zatorski przyrządzany na 1000 
sposobów. Promocja produktu odbywać się będzie m.in. podczas 

Święta Karpia, Zatorskich Żniw Karpiowych, Zatorskiego Jarmarku 
Karpiowego oraz wielu innych imprez regionalnych w tym prezentacji  
i wystaw (gmina); 

 Działania promocyjne związane z opracowywaniem i wydaniem 
różnych materiałów promocyjnych związanych z produktem w tym: 

foldery, plakaty, ulotki, gadżety promocyjne, smycze, koszulki, namiot, 
flagi, krzesła, stoły itp. Kampania promocji produktu w mediach, 

konferencje poświęcone promocji karpia. Wybudowanie pomników 
Karpia Zatorskiego (gmina); 

 Budowa wędzarni ryb i sprzedaż bezpośrednia wędzonych i świeżych 

ryb (osoby z sektora rybactwa); 

 Smażalnia ryb jako część kompleksowego centrum rekreacji (osoba  

z sektora rybactwa); 

 Remont pomieszczeń pod utworzenie sklepu rybacko-wędkarskiego 

(spółdzielnia rolnicza);  

 Smażalnia i punkt sprzedaży żywych ryb (przedsiębiorca); 

 Remont i modernizacja smażalni ryb w Zatorze (instytucja badawczo-

rozwojowa); 

 Usprawnienie sprzedaży bezpośredniej hurtowej i detalicznej poprzez 

modernizację, mechanizację istniejącego zmechanizowanego punktu 
wydawania ryb na magazynach rybnych w Spytkowicach (instytucja 
badawczo-rozwojowa); 

 Zorganizowanie Święta Rybaka lub innej imprezy promującej tradycje 

rybackie (instytucja kultury). 
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1.3  Rozwój przedsiębiorstw, szczególnie z miejscami pracy dla osób  

z sektora rybactwa i kobiet 
 

Zakres operacji: 
 

 Inwestycje związane z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw 

prowadzonych przez osoby z sektora rybactwa. 

 Inwestycje związane z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw 

prowadzonych przez osoby spoza sektora rybactwa w zakresie 
zgodnym z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 15 października 2009 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty  
i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią 
priorytetową 4 -„Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa” zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

 
Przykłady: 
 

 Wybudowanie i wyposażenie nad stawami rybnymi sali weselnej,  
w której też będzie restauracja i noclegi dla osób przyjezdnych, 

przeznaczenie jednego stawu na łowisko dla wędkarzy oraz zrobienie 
mini plaży i placu zabaw (osoba z sektora rybactwa); 

 Przebudowa stodoły - zrobienie murów, kanału, sufitów, okien, drzwi, 
wyłożenie obiektu płytkami, zakup kabiny lakierniczej, kompresora, 

migomatu, i innych maszyn oraz narzędzi potrzebnych w lakiernictwie 
i mechanice (osoba z sektora rybactwa); 

 

 

 Dla celu ogólnego 2. Zachowanie walorów przyrodniczo-

krajobrazowych i kulturowo-historycznych 
 

2. 1.  Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych 
 
Zakres operacji: 

 

 Inwestycje melioracyjne związane z poprawą stanu cieków wodnych 

zasilających stawy i obiekty hodowli ryb, ochroną przeciwpowodziową, 
poprawą stanu wałów itp. 

 Wyznaczanie i zabezpieczenie nowych obszarów ochrony przyrody, 

pomników przyrody lub lepsze zabezpieczenie obszarów i miejsc już 
wyznaczonych. 

 Przywracanie potencjału produkcyjnego gospodarstwa rybackiego, wód 
śródlądowych i środowiska, zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej. 

 Operacje przyczyniające się do edukacji przyrodniczej i wzrostu 
świadomości ekologicznej. 
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Przykłady: 

 
 Zaprojektowanie i wykonanie odpływu wód powodziowych z potoku 

Czarczówka  
w tym wykonanie przepustu pod torami kolejowymi  w Grodzisku 
(gmina); 

 Modernizacja rowów melioracyjnych służących odprowadzaniu  
i doprowadzaniu wód do stawów rybnych  i zbiorników wędkarskich  
w Gminie Zator; 

 Utworzenie użytku ekologicznego dla obszaru cennego przyrodniczo; 
 Utworzenie pomnika przyrody dla obiektu cennego przyrodniczo; 

 Zorganizowanie imprezy promującej postawy ekologiczne (instytucja 
kultury). 
 

 
2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym 

tradycji rybactwa 
 
Zakres operacji: 

 

 Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub 

skansenów mających na celu zachowanie tradycji rybactwa. 

 Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub 

skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, 
sztuki i obyczajów innych niż związane z tradycjami rybactwa. 

 Remont, odbudowa, przebudowa bądź wyposażenie obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją 
zabytków. 

 Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, w 
szczególności z zakresu kultury i historii obszaru LSROR. 

 Aktywizacja i integracja mieszkańców, wzmacnianie tożsamości 

lokalnej, promocja i wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych. 

 Kultywowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i obyczajów, w 

szczególności rybackich. 

 Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów, w których 

prowadzona jest podstawowa działalność kulturalna. 

 Rewitalizacja miejscowości, remont, odbudowa, przebudowa bądź 

wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne, 
sportowe i rekreacyjne oraz turystyczne. 

 Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży pobudzających 

do aktywnych form wypoczynku i przyczyniających się do rozwoju 
turystyki na terenie Doliny Karpia. 

 
Przykłady: 
 

 Adaptacja części stodoły na mały skansen z wykorzystaniem własnych 
starych  narzędzi rolniczych i rybackich (osoba z sektora rybactwa); 

 Opracowanie i budowa nowoczesnego w pełni multimedialnego 



Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia 
 
 

181 
 

Muzeum Karpia. W muzeum zaprezentowane byłyby wszystkie żywe 

gatunki ryb słodkowodnych w tym w szczególności Karp Zatorski.  
W muzeum turysta nie tylko mógłby zobaczyć żywe ryby, dowiedzieć 

się o procesie hodowli, spróbować swoich sił i złowić na wędkę, ale 
także spróbować na wiele sposobów. Znajdowałyby się tam także stałe 
ekspozycje  najciekawszych przyrodniczych miejsc Gminy Zator, w tym 

prezentacja rzadkich okazów ryb i ptaków. Ciekawostką byłaby 
możliwość zobaczenia i sterowania opuszczaniem i napełnianiem 
stawu hodowlanego. W stałej ofercie byłyby także organizowane 

cykliczne imprezy kulturalne związane z hodowlą Karpia Zatorskiego. 
Muzeum organizowałoby także wycieczki przyrodnicze po stawach 

(gmina); 
 Utworzenie muzeum flisaków i marynarzy w Łączanach w obiekcie 

starej szkoły po jego remoncie kapitalnym (gmina); 

 Stworzenie Centrum Konferencyjnego - Hotelowego Pałac Potockich  
w Zatorze na bazie zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków 

obiektu, w zamyśle wnioskodawcy oferującego szeroką gamę usług dla 
turystów odwiedzających Gminę Zator i Dolinę Karpia. W centrum 
podzielone będzie na dwie części: I cześć  konferencyjna, II część 

hotelowa oraz sale ekspozycyjne. W swojej ofercie Centrum 
Konferencyjne będzie posiadać organizację wydarzeń, imprez, 
konferencji, spotkań, noclegi i regionalną gastronomię z Karpiem 

Zatorskim na czele (gmina); 
 Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła parafialnego 

p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach (parafia); 
 Renowacja zabytkowego pomnika św. Nepomucena (gmina); 
 Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w ośrodku kultury 

(instytucja kultury); 
 Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego - stworzenie niezbędnej 

infrastruktury sportowej, wypoczynkowej nad Zbiornikiem 

Piastowskim w dorzeczu rzeki Skawy; w ramach zadania powstanie 
infrastruktura sportowa, komunikacyjna, gastronomiczna  

i wypoczynkowa służąca turystom i mieszkańcom Doliny Karpia 
(gmina); 

 Remont, odbudowa, przebudowa bądź wyposażenie obiektów 

pełniących funkcje społeczno – kulturalne, sportowe i rekreacyjne oraz 
turystyczne w ramach rewitalizacji miejscowości (gmina); 

 Utworzenie koła dla dzieci i młodzieży pobudzającego aktywność 
fizyczną (instytucja kultury); 

 Utworzenie koła kulturalno – historycznego dla dzieci i młodzieży 

(instytucja kultury). 
 

Analiza oraz stopień realizacji poszczególnych celów została przeprowadzona 
w oparciu o ocenę wniosków poszczególnych członków Komitetu. Operacja 

aby pozyskać dofinansowanie musi wpisywać się w LSROR, a więc być 
zgodna z przynajmniej jednym celem szczegółowym. 
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Dane przedstawione poniżej pochodzą z analizy oceny operacji wg zgodności 

operacji z LSROR dokonywanej przez członków Komitetu. 

Poszczególne liczby wskazują na liczbę członków Komitetu którzy wskazali, 

że dana operacja wybrana do dofinansowania realizuje poszczególny cel. 
Zestawienie zostało zrobione z podziałem na operacje wybrane do 

finansowania w danym działaniu i sektorze. 

 Cel ogólny I - Rozwój 
gospodarczy  

i związanego  z nim 
rynku pracy w oparciu 

o lokalne zasoby 

Cel ogólny II - 
Zachowanie walorów 

przyrodniczo-
krajobrazowych  

i kulturowo-

historycznych 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa – sektor publiczny 

23 12 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i 
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych 
od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy 

24 48 

II - Restrukturyzacja i reorientacja 

działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja 
zatrudnienia osób mających pracę związaną  
z sektorem rybactwa w drodze tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 
- sektor społeczny i gospodarczy 

12 0 

III - Podnoszenie wartości produktów 

rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - 
sektor społeczny i gospodarczy 

59 0 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - 
sektor publiczny 

0 12 

SUMA 118 72 
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Cel ogólny I - Rozwój gospodarczy i związanego  z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby 
 

 

1.1 Rozwój 
turystyki, 

szczególnie 
ekoturystyki  
i turystyki 
wędkarskiej 

1.2 Rozwój 
produktów 
lokalnych, 
szczególnie 
produktów 
rybactwa  

i rynku zbytu 
ryb 

1.3 Rozwój 
innych 

mikroprzedsię- 
biorstw, 

szczególnie  
z miejscami 

pracy dla osób 
z sektora 
rybactwa  
i kobiet 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa – sektor publiczny 

23 0 0 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i 
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych 
od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy 

24 0 0 

II - Restrukturyzacja i reorientacja 
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja 
zatrudnienia osób mających pracę związaną z 
sektorem rybactwa w drodze tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 
- sektor społeczny i gospodarczy 

0 0 12 

III - Podnoszenie wartości produktów 
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - 
sektor społeczny i gospodarczy 

12 12 35 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego 

sektora rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - 
sektor publiczny 

0 0 0 

SUMA 59 12 47 
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Cel ogólny II - Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych 

 

 2. 1 Zachowanie 
walorów przyrodniczo-

krajobrazowych 

2.2 Zachowanie 
dziedzictwa kulturowego 
i historycznego, w tym 

tradycji rybactwa 

I - Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa – sektor publiczny 

0 12 

I - Wzmocnienie konkurencyjności i 
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych 
od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy 

12 36 

II - Restrukturyzacja i reorientacja 
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja 

zatrudnienia osób mających pracę związaną z 
sektorem rybactwa w drodze tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 
- sektor społeczny i gospodarczy 

0 0 

III - Podnoszenie wartości produktów 
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - 
sektor społeczny i gospodarczy 

0 0 

IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego 

sektora rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - 
sektor publiczny 

12 0 

SUMA 24 48 

 

 

Operacje, które zostały wybrane do finansowania wpisują się w równym 
stopniu zarówno w cel ogólny I, jak i cel ogólny II. 
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Spośród ogółem 11 operacji wybranych do finansowania: 

 8 operacji wpisuje się w tylko jeden cel szczegółowy, 

 1 operacja wpisuje się w 2 cele szczegółowe, 

 2 operacje wpisują się w 3 cele szczegółowe, 

 
 

 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że operacje wybrane do finansowania 

wpisują się w LSROR, ale większość z nich realizuje tylko jeden cel 

szczegółowy. 

 

3.12. Innowacyjność wybranych operacji 

Zgodnie z zapisami w LSROR operacje innowacyjne to takie, które 

wykorzystują niepraktykowane dotąd lokalnie rozwiązania - nowe produkty  
i towary, nowe rozwiązania organizacyjne, nowe maszyny i urządzenia, nowe 
sposoby wykorzystania lokalnych zasobów dotychczas niestosowane na 

obszarze LGR tj. np. budowa drewnianego galaru jako atrakcji turystycznej  
i elementu kultywowania tradycji flisackich czy utworzenie multimedialnego 

Muzeum Karpia dla obszaru LGR, ale to także może być budowa smażalni, 
pomostów dla wędkarzy czy utworzenie zakładu lakierniczego w gminie lub 
miejscowości, w której nie ma takich obiektów lub przedsiębiorstw. 
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Innowacyjność podejmowanych działań (na podstawie kart ocen wg lokalnych 

kryteriów LGR) 

Operacja wybrana do 
dofinansowania 

Liczba 

oceniających, 
którzy 

wskazali, iż 
operacja nie 

jest 
innowacyjna 

(0pkt.) 

Liczba 

oceniających, 
którzy wskazali, 
iż operacja jest 
innowacyjna na 

obszarze 
sołectwa (1pkt.) 

Liczba 

oceniających, 
którzy 

wskazali, iż 
operacja jest 

innowacyjna 
na obszarze 

gminy (2pkt.) 

Liczba 

oceniających, 
którzy wskazali, 
iż operacja jest 
innowacyjna na 

obszarze LGR 
(3pkt.) 

Średnia liczba 
przyznanych 

pkt. 

Gminne Centrum Kultury w 
Polance Wielkiej – „Remont i 
wyposażenie Publicznej 
Biblioteki  Gminnego Centrum 

Kultury  połączonego  
z wydarzeniem kulturalnym 
promującym zrealizowany 
projekt w Polance Wielkiej  i 
Dolinie Karpia”; 

0 0 12 0 2,00 

Gmina Spytkowice – „Budowa 
centrum sportowo – 
rekreacyjnego wraz z 
zagospodarowaniem terenu” 

0 0 11 0 2,00 

Franciszek Działowy – 
„Budowa „ZWIERZYŃCA”; 0 0 0 12 3,00 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Sosnowicach – „Kultywowanie 
lokalnych tradycji poprzez 
zakup instrumentów 
muzycznych i  strojów dla 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  
Sosnowicach”; 

0 0 11 1 2,08 

Władysław Andrzej Pasterak – 
„Utworzenie Izby Regionalnej w 
Tomicach”; 

0 12 0 0 1,00 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Tłuczani – „Wzmocnienie 
atrakcyjności obszarów Doliny 
Karpia poprzez budowę 
zadaszenia letniej estrady nad 

Potokiem Burzyńskim w 
Tłuczani” 

0 12 0 0 1,00 

„Dinozatorland” Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialnością – 
„Podniesienie efektywności 
administracyjnej 
organizacyjnej parków 
rozrywki grupy Dinozatorland 
poprzez wyposażenie w nowy 
sprzęt komputerowy” 

12 0 0 0 0,00 

Beata Klęczar – „Rozwój 
kompleksowej oferty 
przedsiębiorstwa Beata Klęczar 
Firma Handlowo-Usługowa 
poprzez budowę 
wielofunkcyjnego budynku 
wypożyczalni sprzętu wodnego 

i wędkarskiego wraz z pkt. 
sprzedaży i ważenia ryb oraz 
keji przybrzeżnej.” 

0 0 0 12 3,00 
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Małgorzata Teresa Dziuba – 
„Zakup wyposażenia na 
potrzeby sklepu 
wielobranżowego” 

0 11 0 0 1,00 

Kazimierz Karol Filek – „Zakup 
urządzeń na potrzeby 
produkcji brykietu drzewnego 
oraz klejonych listew 
drewnianych” 

0 0 0 12 3,00 

GMINA ZATOR – „Budowa i 
przebudowa przepustów, 
umocnienie i odbudowa rowów 
przysiółka Podjarki w rejonie 
ulicy Spacerowej  
w Podolszu” 

12 0 0 0 0,00 

 

 

Operacje wybrane do 
dofinansowania 

Liczba 
oceniających, 

którzy 
wskazali, iż 

operacje nie są 
innowacyjne 

(0pkt.) 

Liczba 
oceniających, 

którzy wskazali, 
iż operacje są 

innowacyjne na 
obszarze 

sołectwa (1pkt.) 

Liczba 
oceniających, 

którzy 
wskazali, iż 
operacje są 

innowacyjne 

na obszarze 
gminy (2pkt.) 

Liczba 
oceniających, 

którzy wskazali, 
iż operacje są 

innowacyjne na 
obszarze LGR 

(3pkt.) 

Średnia liczba 
przyznanych 

pkt. 

I - Wzmocnienie 

konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności 
obszarów zależnych od rybactwa 
– sektor publiczny 

0 0 23 0 2,00 

I - Wzmocnienie 
konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa – sektor 
społeczny i gospodarczy 

0 24 22 13 1,47 

II - Restrukturyzacja i 
reorientacja działalności 

gospodarczej oraz 
dywersyfikacja zatrudnienia 
osób mających pracę związaną  
z sektorem rybactwa w drodze 

tworzenia dodatkowych miejsc 
pracy poza tym sektorem - 
sektor społeczny i gospodarczy 

12 0 0 0 0,00 

III - Podnoszenie wartości 
produktów rybactwa, rozwój 
usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne 

od rybactwa - sektor społeczny i 
gospodarczy 

0 11 0 24 2,37 

IV - Ochrona środowiska i 
dziedzictwa przyrodniczego 
na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania 
jego atrakcyjności oraz 

przywrócenia potencjału 
produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski 
żywiołowej - sektor publiczny 

12 0 0 0 0,00 
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Operacje wybrane do dofinansowania cechują się zróżnicowanym 
wskaźnikiem innowacyjności.  

Za najbardziej innowacyjne zostały uznane operacje przedsiębiorców  
w ramach środka „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług 

na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” oraz 
projekty w ramach „Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”.  

Po raz kolejny wyjątek stanowią operacje wybrane do dofinansowania  

w ramach działania „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności 
gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę 
związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy 

poza tym sektorem”, które nie zostały uznane w żadnym stopniu za 
innowacyjne. Operacja Gminy Zator polegająca na budowie i przebudowie 

przepustów nie została uznana za innowacyjną. 
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4. Wskaźniki – stan na dzień 31.12.2013 r. 

 

Poniższe wskaźniki zostały oszacowane na podstawie danych przedstawionych przez Beneficjentów w złożonych przez 

nich ankietach. 

 

Cel szczegółowy 1.1. - Rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej 
 

Zakresy operacji 

Liczba 
nowy/zmodernizowanych 

produktów i atrakcji 
turystycznych 

Liczba osób korzystająca 

z nowych/ 

zmodernizowanych 
produktów i atrakcji 

turystycznych 

Wartość docelowa 

  19 110100 10/75000 

Budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności: pomostów, wiosek 
wędkarskich, miejsc do łowienia ryb, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, itp. wraz z ścieżkami i drogami 

dojazdowymi do tych miejsc. 
9 11750 

  

Bezobsługowy system informacji turystycznej na terenie gminy Tomice - (Gmina Tomice) - 2011/WP 1 3000 

  

Zagospodarowanie terenu wokół łowiska wędkarskiego Podolsze poprzez budowę pomostów dla wędkarzy, 
pomostów spacerowo – widokowych oraz miejsc do wypoczynku - (Franciszek Sałaciak) - 2011/WSG 

1 1250 

 Utworzenie Parku Świętego Andrzeja Apostoła w Graboszycach - (Parafia Rzym-Kat pw. Świętego Andrzeja 
Apostoła w Graboszycach) - 2012/I/WSG 

1 1000 

 Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa Beata Klęczar Firma Handlowo-Usługowa poprzez 
dywersyfikację oferty noclegowej i rekreacyjnej. - (Beata Klęczar) - 2012/I/P 

1 0 

 "Nowy produkt turystyczny firmy Dinozatorland Sp. z o. o. - park mitologiczny" (Dinozatorland Sp. z o. o.) - 
2012/I/P 

0 0 

 „Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną promującą obszar zależny od rybactwa oraz 
tworzącą ofertę kulturalno – turystyczną na terenie Doliny Karpia” - (Gmina Brzeźnica) - 2012/II/WP 

1 3000 
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Zakup środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowego produktu turystycznego firmy DinoZatorland Sp. 
z o.o. – udostępnienie Zbiornika Piastowskiego dla turystów w celach rekreacyjnych w ramach Parku Mitologii 

na Wodzie. ((Dinozatorland Sp. z o. o.) - 2013/I/P 
0 0 

 „Budowa repliki wiślanego galara przeznaczonego do spływów turystycznych oraz wykonanie straganów na 
produkty lokalne. (Stowarzyszenie „Malownicza Gmina”) - 2013/II/WSG 

2 3000 

 
Wzmocnienie atrakcyjności przystani nad „Łowiskiem pod Dębem” w Paszkówce poprzez budowę letniej sceny 

i wykonanie alejek spacerowych. (Ludowy Klub Sportowy „DĄB„ Paszkówka) - 2013/II/WSG 
1 300 

 
Budowa „ZWIERZYŃCA” (Franciszek Działowy) - 2013/III/WSG 1 200 

 „Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa Beata Klęczar Firma Handlowo-Usługowa poprzez budowę 
wielofunkcyjnego budynku wypożyczalni sprzętu wodnego  

i wędkarskiego wraz z pkt. sprzedaży  
i ważenia ryb oraz keji przybrzeżnej.” (Beata Klęczar) - 2013/III/P 

0 0 

 Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych i rowerowych, miejsc przystankowych, punktów widokowych 
i obserwacyjnych itp. wraz z drogami dojazdowymi do tych miejsc oraz remont lub odbudowa już istniejących 

szlaków. 
0 0 

 Tytuł (beneficjet)     

 
Tytuł (beneficjet)     

 
Tytuł (beneficjent)     

 
Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w branży turystycznej, w szczególności prowadzonych przez osoby z 

sektora rybactwa.  
10 98350 

 
Zagospodarowanie terenu wokół łowiska wędkarskiego Podolsze poprzez budowę pomostów dla wędkarzy, 

pomostów spacerowo – widokowych oraz miejsc do wypoczynku - (Franciszek Sałaciak) - 2011/WSG 
0 0 

 Zakup ruchomej przyczepy gastronomicznej oraz zagospodarowanie miejsca do konsumpcji - (Franciszek 
Sałaciak) - 2011/P 

1 2 500 

 
Utworzenie i wyposażenie lokalu gastronomicznego w Polance Wielkiej - (Dominik Jarosz) - 2011/P 1 50000 

 Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa Beata Klęczar Firma Handlowo-Usługowa poprzez 
dywersyfikację oferty noclegowej i rekreacyjnej. - (Beata Klęczar) - 2012/I/P 

0 0 

 „Modernizacja lokalu gastronomicznego Cafe Bar w Zatorze” - (Beata Wójcik, Halina Wójcik) - 2012/I/P 1 35000 
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"Zakup środka trwałego w postaci nowoczesnej kolejki turystycznej jako rozwój usług turystycznych 
świadczonych przez firmę Dinozatorland Sp. z o. o." (Dinozatorland Sp. z o. o.) - 2012/I/P 

1 4000 

 "Nowy produkt turystyczny firmy Dinozatorland Sp. z o. o. - park mitologiczny" (Dinozatorland Sp. z o. o.) - 
2012/I/P 

1 3000 

 Zakup środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowego produktu turystycznego firmy DinoZatorland Sp. 
z o.o. – udostępnienie Zbiornika Piastowskiego dla turystów w celach rekreacyjnych w ramach Parku Mitologii 

na Wodzie. ((Dinozatorland Sp. z o. o.) - 2013/I/P 
1 3 000 

 Agroturystyka „Ostoja w Dolinie Karpia” - poszerzenie bazy noclegowej regionu Doliny Karpia poprzez 
stworzenie zacisznego miejsca wypoczynku w domowej atmosferze z wędzarnią, wypożyczalnią rowerów i 

skuterów oraz utworzenie biura polowań dewizowych. (Elżbieta Całus) - 2013/II/P 
1 150 

 
Całoroczne domki mieszkalne jako uatrakcyjnienie świadczonych usług turystycznych firmy Dinozatorland Sp. 

z o.o. („Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) - 2013/II/P 
1 500 

 „Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa Beata Klęczar Firma Handlowo-Usługowa poprzez budowę 
wielofunkcyjnego budynku wypożyczalni sprzętu wodnego  

i wędkarskiego wraz z pkt. sprzedaży  
i ważenia ryb oraz keji przybrzeżnej.” (Beata Klęczar) - 2013/III/P 

1 0 

 
„Noclegi w Dolinie Karpia” utworzenie bazy noclegowej promującej lokalne produkty oraz tereny Doliny Karpia 

i okolic. (SŁAWOMIR POMIETLAK) - 2013/III/P 
1 200 

 
Poprawa warunków funkcjonowania lokalnego transportu publicznego.  0 0 

 Tytuł (beneficjet)     

 
Tytuł (beneficjet)     

 
Tytuł (beneficjent)     

 
Dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 0 0 

 
Zagospodarowanie terenu wokół łowiska wędkarskiego Podolsze poprzez budowę pomostów dla wędkarzy, 

pomostów spacerowo – widokowych oraz miejsc do wypoczynku - (Franciszek Sałaciak) - 2011/WSG 
0 0 
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Cel szczegółowy 1.2. - Rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku zbytu ryb 
 

Zakresy operacji 

Liczba 

imprez/wydarzeń/przedsię
wzięć/publikacji 

promujących obszar LGR, 
produkty lokalne, w tym 

produkty rybne  

Liczba osób biorąca udział w 
imprezach, 

wydarzeniach/przedsięwzięcia

ch oraz odbiorców publikacji 
promujących obszar LGR, 

produkty lokalne, w tym 
produkty rybne 

Wartość 
docelowa 

Liczba 
przedsięwzięć 

związanych z 

komercjalizacją 
produktów 

lokalnych, w 
tym rybackich 

Liczba osób 

korzystająca z 

nowych inwestycji 
związanych z 

szeroko rozumianym 
systemem sprzedaży 

bezpośredniej 
lokalnych produktów 

(w tym w 

szczególności 
produktów 

rybactwa) 

Wartość 
docelowa 

  13 25114 15/30000 11 145002 6/35000 

Promocja obszaru LGR jako miejsca 
atrakcyjnego turystycznie.   

9 22884 

  
    

  

Bezobsługowy system informacji 
turystycznej na terenie gminy Tomice - 

(Gmina Tomice) - 2011/WP 
1 3000 

  

    

  

Zakup Elementów Regionalnych Strojów 
Ludowych dla Stowarzyszenia KGW – 

Twórczych Kobiet w Polance Wielkiej. - 
(Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – 

Twórczych Kobiet w Polance Wielkiej) - 
2012/I/WSG 

1 20 

  

    

  

„Polański Kiermasz wraz z Prezentacją 
Kulinarnych Produktów Lokalnych Doliny 

Karpia” w Polance Wielkiej. - 
(Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – 

Twórczych Kobiet w Polance Wielkiej) - 
2012/I/WSG 

0 0 
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Zakup strojów dla zespołu pieśni i tańca 
Kotlina. - (GMINNE CENTRUM KULTURY, 
CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU) - 

2013/I/WP 

1 20 

  

    

  

Zakup strojów śląskich, rozbarskich  dla 
Zespołu Folklorystycznego „Karpikowe 
Dzieci” w Polance Wielkiej.  (Gminne 

Centrum Kultury w Polance Wielkiej) - 
2013/I/WP 

1 24 

  

    

  

„Czar obrzędów i tradycji Wigilijnych 
Regionu Doliny Karpia w Polance Wielkiej-  
zorganizowanie wydarzenia kulturalnego, 
kulinarnego oraz plastyki obrzędowej. - 

(Gminne Centrum Kultury w Polance 
Wielkiej) - 2013/I/WP 

0 0 

  

    

  

Zakup zadaszenia dwuspadowego  nad 
przenośną  scenę oraz oświetlenia  

i nagłośnienia na potrzeby organizacji 
imprez plenerowych. - (Gmina Osiek) - 

2013/I/WP 

1 10800 

  

    

  

Promocja obszaru Doliny Karpia poprzez 
opracowaniei wydanie albumu, mini 

przewodników i widokówek prezentujących 
walory przyrodnicze, historycznei 

turystyczne Gminy Spytkowice i regionu - 
(Gmina Spytkowice) - 2013/II/WP 

3 9 000 

  

    

  

Utworzenie koła reporterów dla młodzieży  
z terenu Doliny Karpia( Ludowy Klub 
Sportowy „Orkan”) - 2013/II/WSG 

1 20 

  

    

  

Remont i wyposażenie Publicznej Biblioteki  
Gminnego Centrum Kultury  połączonego  
z wydarzeniem kulturalnym promującym 
zrealizowany projekt w Polance Wielkiej  i 
Dolinie Karpia. (GCK w Polance Wielkiej) - 

2013/III/WP 

0 0 

  

    

  

Organizacja targów i imprez promocyjnych, 
wydawanie materiałów i publikacji 
związanych z promocją produktów 

lokalnych, w szczególności produktów 
rybactwa i rynku zbytu ryb. 

4 2230 
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„Karpiowe Dni Gminy Tomice – organizacja 
spływu kajakowego, rajdu rowerowego, 
imprezy plenerowej: Święto Karpia w 
Gminie Tomice – Dożynki Gminne” - 
(Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. 

Wincentego Bałysa w Tomicach) - 2011/WP 

1 830 

  

    

  

„Polański Kiermasz wraz z Prezentacją 
Kulinarnych Produktów Lokalnych Doliny 

Karpia” w Polance Wielkiej. - 
(Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – 

Twórczych Kobiet w Polance Wielkiej) - 
2012/I/WSG 

1 500 

  

    

  

„Czar obrzędów i tradycji Wigilijnych 
Regionu Doliny Karpia w Polance Wielkiej-  
zorganizowanie wydarzenia kulturalnego, 
kulinarnego oraz plastyki obrzędowej. - 

(Gminne Centrum Kultury w Polance 
Wielkiej) - 2013/I/WP 

1 500 

  

    

  

Promocja obszaru Doliny Karpia poprzez 
opracowanie i wydanie albumu, mini 

przewodników i widokówek prezentujących 
walory przyrodnicze, historyczne i 

turystyczne Gminy Spytkowice i regionu - 
(Gmina Spytkowice) - 2013/II/WP 

0 0 

  

    

  

Remont i wyposażenie Publicznej Biblioteki  
Gminnego Centrum Kultury  połączonego  
z wydarzeniem kulturalnym promującym 
zrealizowany projekt w Polance Wielkiej  i 
Dolinie Karpia. (GCK w Polance Wielkiej) - 

2013/III/WP 

1 400 

  

    

  

Popularyzacja rybactwa związana z 
obszarem objętym LSROR. 

0 0 

  

    

  

      
  

    
  

Inwestycje związane z tworzeniem 
smażalni, wędzarni, sklepów z produktami 

rybnymi, lokalnymi itp. 
    

  

8 143000 

  

Zakup ruchomej przyczepy gastronomicznej 
oraz zagospodarowanie miejsca do 

konsumpcji - (Franciszek Sałaciak) - 2011/P 
    

  

1 2500 
  

Utworzenie i wyposażenie lokalu 
gastronomicznego w Polance Wielkiej - 

(Dominik Jarosz) - 2011/P 
    

  

1 50000 
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„Modernizacja lokalu gastronomicznego 
Cafe Bar w Zatorze” - (Beata Wójcik, Halina 

Wójcik) - 2012/I/P 
    

  

1 35000 
  

Adaptacja pomieszczeń sklepu oraz zakup 
wyposażenia do potrzeb handlu rybami i 
artykułami wędkarskimi (Janina Irena 

Czechowicz) - 2013/I/P 

    

  

1 25 000 

  

Przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń 
na potrzeby sklepu samoobsługowego 
zlokalizowanego na parterze budynku 

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w  Osieku przy ul. Kościelnej 1. (GS OSIEK) 

- 2013/II/P 

    

  

1 5 000 

  

ZAKUP PAKOWARKI PRÓŻNIOWEJ, 
STERYLIZATORA ORAZ WYKONANIE 

STOISKA PRZEZNACZONEGO DO 
PROMOCJI I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW. 

(KAZIMIERZ MOSTOWIK, MAREK 
MOSTOWIK) - 2013/II/P 

    

  

1 500 

  

Zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby 
sklepu spożywczo – przemysłowego. 

(Teresa Maria Orlik) - 2013/II/P 
    

  

1 20 000 
  

Zakup wyposażenia na potrzeby sklepu 
wielobranżowego. (Małgorzata Teresa 

Dziuba) - 2013/III/P 
    

  

1 5 000 
  

Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży 
bezpośredniej produktów lokalnych (w tym 

produktów rybactwa) lub działalności 
marginalnej, lokalnej i ograniczonej. 

    

  

3 2002 

  

Rozwój i usprawnienie systemu sprzedaży 
bezpośredniej hurtowej i detalicznej w IRŚ 
Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w 

Zatorze na magazynach rybnych 
Gospodarstwa Rybackiego Spytkowice.  
(Instytut Rybactwa Śródlądowego w 

Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w 
Zatorze) - 2012/I/P 

    

  

1 402 

  

Zakup samochodu do przewozu ryb dla 
gospodarstwa rybackiego Krzysztof Kuwik 

(Krzysztof Kuwik) - 2012/II/P 
    

  

1 600 

  

„Uruchomienie  całorocznej sprzedaży 
bezpośredniej karpia w gospodarstwie 

rybackim ABM SA w Brzeźnicy” (ABM SA) - 
2013/I/P 

    

  

1 1 000 
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ZAKUP PAKOWARKI PRÓŻNIOWEJ, 
STERYLIZATORA ORAZ WYKONANIE 

STOISKA PRZEZNACZONEGO DO 
PROMOCJI I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW. 

(KAZIMIERZ MOSTOWIK, MAREK 
MOSTOWIK) - 2013/II/P 

    

  

0 0 

  

 

Cel szczegółowy 1.3. - Rozwój przedsiębiorstw, szczególnie z miejscami pracy dla osób z sektora rybactwa i kobiet 

Zakresy operacji 

Liczba wspartych 

przedsiębiorstw (istniejących 

i nowotworzonych) 

Liczba 

nowych/utrzymanych 
miejsc pracy w wyniku 

realizacji projektów, w 

tym w szczególności 
dotycząca osób z sektora 

rybactwa 

Wartość docelowa 

  46 49 35/30 

Inwestycje związane z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby z sektora 
rybactwa. 

21 17 
  

Zagospodarowanie terenu wokół łowiska wędkarskiego Podolsze poprzez budowę pomostów dla wędkarzy, 
pomostów spacerowo – widokowych oraz miejsc do wypoczynku - (Franciszek Sałaciak) - 2011/WSG 

1 0 

  

Budowa placu rozładunkowo – załadowczego oraz wyposażenie go  
w specjalistyczną ładowarkę wysokiego składowania - (Marek Michał Kolasa) - 2011/R 

1 0 

  

Budowa stacji transformatorowej 15/04 kV oraz wyposażenie hali produkcyjnej  
w maszyny do obróbki drewna - (Marek Michał Kolasa) - 2011/R 

1 2 

  

Zakup ruchomej przyczepy gastronomicznej oraz zagospodarowanie miejsca do konsumpcji - (Franciszek 
Sałaciak) - 2011/R 

1 0 

  

Zakup 3 nowych samochodów dostawczych: 1 szt chłodni, 
2 szt towarowo – osobowych - (Zdzisław Flejtuch) - 2011/R 

1 2 
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Doposażenie istniejącej instalacji filtracyjnej w urządzenie odpylające. - (Firma KOLMAR Kolasa Marek) - 
2012/I/R 

1 1 
  

Zakup maszyny do obróbki drewna Automat strugająco profilujący WEINING Powermat 600 - (Firma 
KOLMAR Kolasa Marek) - 2012/I/R 

1 1 
  

Rozwój i usprawnienie systemu sprzedaży bezpośredniej hurtowej i detalicznej w IRŚ Olsztyn Rybacki 
Zakład Doświadczalny w Zatorze na magazynach rybnych Gospodarstwa Rybackiego Spytkowice.  (Instytut 

Rybactwa Śródlądowego w OlsztynieRybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze) - 2012/I/P 
1 1 

  

Zakup autobusu na potrzeby firmy Józef Zemanek. (Józef Zemanek) - 2012/II/R 1 1 
  

Nadbudowa i przebudowa budynku produkcyjnego w Firmie KOLMAR Kolasa Marek. (Firma KOLMAR Kolasa 
Marek) - 2012/II/R 

1 0 
  

Wyposażanie budynku handlowo-administracyjnego w Firmie KOLMAR Kolasa Marek. (Firma KOLMAR 
Kolasa Marek) - 2013/I/R 

1 0 
  

Wykonanie posadzki przemysłowej w hali produkcyjnej Firmy KOLMAR Kolasa Marek. (Firma KOLMAR 
Kolasa Marek) - 2013/I/R 

1 0 
  

„Uruchomienie  całorocznej sprzedaży bezpośredniej karpia w gospodarstwie rybackim ABM SA w 
Brzeźnicy” (ABM SA) - 2013/I/P 

1 1 
  

Choinka z Doliny Karpia – utworzenie  
i rozwój plantacji choinek bożonarodzeniowych. (Kazimierz Brandys) - 2013/I/P 

1 1 
  

Wykonanie budynku usługowego z częścią administracyjno-socjalną (Dinozatorland sp.z o.o.) - 2013/II/R 1 2 
  

Agroturystyka „Ostoja w Dolinie Karpia” - poszerzenie bazy noclegowej regionu Doliny Karpia poprzez 
stworzenie zacisznego miejsca wypoczynku w domowej atmosferze z wędzarnią, wypożyczalnią rowerów i 

skuterów oraz utworzenie biura polowań dewizowych. (Elżbieta Całus) - 2013/II/P 
1 1 

  

Całoroczne domki mieszkalne jako uatrakcyjnienie świadczonych usług turystycznych firmy Dinozatorland 
Sp. z o.o. („Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) - 2013/II/P 

1 1 
  

„Szaraki z Doliny Karpia” - założenie hodowli klatkowo-wolierowej zająca szaraka (Elżbieta Całus) - 
2013/II/P 

1 1 
  

Podniesienie efektywności administracyjnej organizacyjnej parków rozrywki grupy Dinozatorland poprzez 
wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy (Dinozatorland sp. z o. o.) - 2013/III/R 

1 0 

  

„Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa Beata Klęczar Firma Handlowo-Usługowa poprzez budowę 
wielofunkcyjnego budynku wypożyczalni sprzętu wodnego  

i wędkarskiego wraz z pkt. sprzedaży  
i ważenia ryb oraz keji przybrzeżnej.” (Beata Klęczar) - 2013/III/P 

1 1 
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Zakup urządzeń na potrzeby produkcji brykietu drzewnego oraz klejonych listew drewnianych. (Kazimierz 
Karol Filek) - 2013/III/P 

1 1 

  

Inwestycje związane z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby spoza sektora 
rybactwa w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 15 października 2009 r. 

25 32 

  

Utworzenie i wyposażenie lokalu gastronomicznego w Polance Wielkiej - (Dominik Jarosz) - 2011/P 1 4   
Zakup przyczepy typu KIOSK wraz z samochodem, meblami i drobnym wyposażeniem - (Grażyna Sabina 

Piekarczyk) - 2011/P 
1 0   

Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa Beata Klęczar Firma Handlowo-Usługowa poprzez 
dywersyfikację oferty noclegowej i rekreacyjnej. - (Beata Klęczar) - 2012/I/P 

1 2   
Budowa i wyposażenie budynku handlowego „Galeria Kwiatów  

i Rękodzieła Lokalnego” - (Małgorzata Tomska) - 2012/I/P 
1 1   

„Modernizacja lokalu gastronomicznego Cafe Bar w Zatorze” - (Beata Wójcik, Halina Wójcik) - 2012/I/P 1 1   
ZAKUP ŚRUTOWNICY DO BETONU WRAZ Z ODKURZACZEM PRZEMYSŁOWYM („STALMET” ŁUKASZ 

MARCELA) - 2012/I/P 
1 2   

Zakup koparko-ładowarki na potrzeby nowego przedsiębiorstwa - (SABINA ANNA GRZYWA) - 2012/I/P 1 1   

Zakup minikoparki na potrzeby utworzenia działalności gospodarczej - (Mariusz Maciaś) - 2012/I/P 1 1   

"Zakup środka trwałego w postaci nowoczesnej kolejki turystycznej jako rozwój usług turystycznych 
świadczonych przez firmę Dinozatorland Sp. z o. o." (Dinozatorland Sp. z o. o.) - 2012/I/P 

1 2 

  
"Nowy produkt turystyczny firmy Dinozatorland Sp. z o. o. - park mitologiczny" (Dinozatorland Sp. z o. o.) - 

2012/I/P 
1 3   

Zakup podnośnika samochodowego na potrzeby utworzenia działalności gospodarczej (Jacek Maciaś) - 
2012/II/P 

1 1   
Zakup nowoczesnych urządzeń oraz wdrożenie innowacyjnych procesów przez Bank Spółdzielczy w 

Zatorze. (BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE) - 2012/II/P 
1 1   

Budowa myjni samoobsługowej ręcznej bezdotykowej wraz z zapleczem technicznym w miejscowości Nowe 
Dwory. (Wojciech Żurek) - 2012/II/P 

1 1   
Zwiększenie konkurencyjności Firmy Handlowo-Usługowej „EKO-BUD” Sabina Grzywa poprzez zakup 

samochodu dostawczego-wywrotki. (Sabina Anna Grzywa) - 2012/II/P 
1 0   

Podniesienie potencjału usługowego firmy P.H.U. ALPROTECH poprzez zakup nowoczesnego ciągnika 
rolniczego. (Maciej Całus) - 2012/II/P 

1 1   
Adaptacja pomieszczeń sklepu oraz zakup wyposażenia do potrzeb handlu rybami i artykułami wędkarskimi 

(Janina Irena Czechowicz) - 2013/I/P 
1 1   
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Zakup środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowego produktu turystycznego firmy DinoZatorland 
Sp. z o.o. – udostępnienie Zbiornika Piastowskiego dla turystów w celach rekreacyjnych w ramach Parku 

Mitologii na Wodzie. ((Dinozatorland Sp. z o. o.) - 2013/I/P 
1 2 

  

Zakup wyposażenia na potrzeby powstającej firmy FHU Farfurka Garncarstwo i ceramika Renata 
Skorczyńska świadczącej usługi garncarskie i ceramiczne w oparciu  

o rodzimy folklor z poszanowaniem lokalnej tradycji rybackiej. (Renata Skorczyńska) - 2013/II/P 
1 1 

  
Zakup nowoczesnej platformy barterowej wraz z urządzeniami szansą na sukces w rozpoczęciu działalności 

gospodarczej (Beata Szczepańska-Bernaś) - 2013/II/P 
1 1   

Przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń na potrzeby sklepu samoobsługowego zlokalizowanego na 
parterze budynku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w  Osieku przy ul. Kościelnej 1. (GS OSIEK) 

- 3013/II/P 
1 1 

  
ZAKUP SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO URUCHOMIENIA SALONU KOSMETYCZNO-FRYZJERSKIEGO. (JUSTYNA 

KUBARSKA) - 2013/II/P 
1 1   

ZAKUP PAKOWARKI PRÓŻNIOWEJ, STERYLIZATORA ORAZ WYKONANIE STOISKA PRZEZNACZONEGO DO 
PROMOCJI I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW. (KAZIMIERZ MOSTOWIK, MAREK MOSTOWIK) - 2013/II/P 

1 0 

  
Zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby sklepu spożywczo – przemysłowego. (Teresa Maria Orlik) - 

2013/II/P 
1 2   

Zakup wyposażenia na potrzeby sklepu wielobranżowego. (Małgorzata Teresa Dziuba) - 2013/III/P 1 1   
„Noclegi w Dolinie Karpia” utworzenie bazy noclegowej promującej lokalne produkty oraz tereny Doliny 

Karpia i okolic. (SŁAWOMIR POMIETLAK) - 2013/III/P 
1 1   
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Cel szczegółowy 2.1. - Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych 

 

Zakresy operacji 

Liczba inwestycji 
melioracyj-nych 

na obszarze 

Doliny Karpia  

Powierzchnia 

użytków 

gruntowych, 
na których 

nastąpiła 
regulacja 

stosunków 

wodnych 
(m2) 

Wartość 
docelowa 

Liczba nowych/lepiej 

zabezpieczonych 
obszarów chronionych 

oraz pomników 

przyrody na obszarze 
działania LGR 

Powierzchnia 
nowych/lepiej 

zabezpieczonych 
obszarów 

chronionych (m2) 

Wartość docelowa 

  3 73026 3/3500 4 3775237 3/3500000 

Inwestycje melioracyjne związane z poprawą stanu cieków 
wodnych zasilających stawy i obiekty hodowli ryb, ochroną 

przeciwpowodziową, poprawą stanu wałów itp. 
3 73026 

  

    

  

Odwodnienie terenu poprzez wykonanie niezbędnej 
infrastruktury melioracyjnej służącej ochronie 

przeciwpowodziowej na terenie Gminy Brzeźnica w 
miejscowościach Marcyporęba i Sosnowice. - (GMINA 

BRZEŹNICA) - 2012/I/OP 

1 1026 

  

    

  

Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 
mieszkańców sołectwa Podolsze poprzez modernizację urządzeń 

melioracyjnych - (Gmina Zator) - 2012/II/OP 
1 2000 

  

    

  

Budowa i przebudowa przepustów, umocnienie i odbudowa 
rowów przysiółka Podjarki w rejonie ulicy Spacerowej w 

Podolszu (Gmina Zator) - 2013/III/OP 
1 70000 
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Wyznaczanie i zabezpieczenie nowych obszarów ochrony 
przyrody, pomników przyrody lub lepsze zabezpieczenie 

obszarów i miejsc już wyznaczonych. 
    

  

4 3 775 237 

  

Zakup zestawu do koszenia wodnej roślinności wynurzonej 
składającego się z wodnej kosiarki pływającej Esox-5 oraz 
specjalistycznej przyczepy do jej przewożenia. - (Instytut 

Rybactwa Śródlądowego 
Im Stanisława Sakowicza w Olsztynie Rybacki Zakład 

Doświadczalny w Zatorze) - 2012/II/OSG 

    

  

1 2 500 000 

  

Budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową oraz 
inwentaryzacja drzew. w zabytkowym Parku Pałacowym w 

Ryczowie (Fundacja Pałac w Ryczowie) - 2012/II/OSG 
    

  

1 35000 

  

Program czynnej ochrony rybitwy rzecznej w Dolinie Górnej 
Wisły.- (Towarzystwo na rzecz Ziemi) - 2013/I/OSG 

    

  

1 740 237 

  

Zakup łodzi w celu ochrony przeciwpowodziowej i 
zabezpieczenia obszarów chronionych (Gmina Spytkowice) - 

2013/II/OSG 
    

  

1 500 000 

  

Przywracanie potencjału produkcyjnego gospodarstwa 
rybackiego, wód śródlądowych i środowiska, zniszczonych w 

wyniku klęski żywiołowej. 
    

  

    

  

Tytuł (beneficjet)             

Tytuł (beneficjet)             

Tytuł (beneficjent)             

Operacje przyczyniające się do edukacji przyrodniczej i wzrostu 
świadomości ekologicznej. 

    
  

    
  

Utworzenie koła reporterów dla młodzieży  
z terenu Doliny Karpia( Ludowy Klub Sportowy „Orkan”) - 

2013/II/WSG 
    

  

    

  

Budowa „ZWIERZYŃCA” (Franciszek Działowy) - 2013/III/WSG     
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Zakresy operacji 

Liczba 

gospodarstw 
rybackich, w 

którym 
przywrócone 

zostały zdolności 

produkcyjne po 
wystąpieniu 

klęski żywiołowej 

Powierzchnia wód 

śródlądowych i terenów 
zniszczonych w wyniku 

klęski żywiołowej, na 
których przywrócony został 

potencjał produkcyjny (ha) 

Liczba inicjatyw 

edukacyjnych 
podnoszących 

świadomość 

ekologiczną 

Liczba osób 
biorących udział 

w inicjatywach 
edukacyjnych 

podnoszących 

świadomość 
ekologiczną 

Wartość docelowa 

  0 0 2 220 2/100 

Przywracanie potencjału produkcyjnego gospodarstwa rybackiego, 
wód śródlądowych i środowiska, zniszczonych w wyniku klęski 

żywiołowej. 
0 0     

  

Tytuł (beneficjet)           

Operacje przyczyniające się do edukacji przyrodniczej i wzrostu 
świadomości ekologicznej. 

    2 220 
  

Utworzenie koła reporterów dla młodzieży  
z terenu Doliny Karpia( Ludowy Klub Sportowy „Orkan”) - 

2013/II/WSG 
    1 20 

  

Budowa „ZWIERZYŃCA” (Franciszek Działowy) - 2013/III/WSG     1 200 
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Cel szczegółowy 2.2. - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji rybactwa 

 

Zakresy operacji 

Liczba 
zmodernizowanych 

obiektów 
pełniących funkcje 

społeczno-

kulturalne, 
sportowe i 

rekreacyjne oraz 
turystyczne, w tym 

wpisanych do 

rejestru zabytków 
lub obiektów 

dostosowanych do 
potrzeb osób 

niepełnosprawnych   

Liczba osób 

korzystająca ze 

zmodernizowanych 
obiektów 

pełniących funkcje 
społeczno-

kulturalne, 
sportowe i 

rekreacyjne oraz 

turystyczne, w tym 
wpisanych do 

rejestru zabytków 
lub obiektów 

dostosowanych do 

potrzeb osób 
niepełnosprawnych  

Wartość 
docelowa 

Liczba 
utworzonych/zmodernizowa

nych muzeów, izb pamięci, 

skansenów 

Liczba osób korzystająca 
z 

utworzonych/zmoderniz
owanych muzeów, izb 

pamięci, skansenów 

Wartość docelowa 

  17 58815 15/30000 5 5350 2/2000 

Rewitalizacja miejscowości, remont, 
odbudowa, przebudowa bądź 

wyposażenie obiektów pełniących 
funkcje społeczno-kulturalne, 
sportowe i rekreacyjne oraz 

turystyczne.  

15 58300 

  

    

  

„Odnowa wielofunkcyjnego obiektu 
– byłego sądu grodzkiego w ramach 
programu rewitalizacji zabytkowego 
układu urbanistycznego Zatora” - 

(Gmina Zator) - 2011/WP 

1 1000 

  

    

  

Remont oraz wyposażenie Sali 
Widowiskowej Gminnego Centrum 
Kultury w Gminie Polanka Wielka - 
(Gmina Polanka Wielka) - 2011/WP 

1 3600 
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„Modernizacja trybun sportowych 
przy kompleksie sportowo – 
rekreacyjnym w Brzeźnicy” - 

(Ludowy Klub Sportowy 
„NADWIŚLANKA” w Brzeźnicy) - 

2012/I/WSG 

1 2000 

  

    

  

Adaptacja przestrzeni publicznej 
przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym  
w Brzeźnicy - (Stowarzyszenie 

„Malownicza Gmina”) - 2012/I/WSG 

1 30000 

  

    

  

Budowa, rozbudowa kompleksu 
obiektów sportowych przy Zespole 
Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych 

w Piotrowicach przy ul. 
Andrychowskiej 222 - (Gmina 

Przeciszów) - 2012/II/WP 

1 2000 

  

    

  

„Adaptacja zabytkowego spichlerza 
na bibliotekę publiczną promującą 
obszar zależny od rybactwa oraz 

tworzącą ofertę kulturalno – 
turystyczną na terenie Doliny 
Karpia” - (Gmina Brzeźnica) - 

2012/II/WP 

1 3000 

  

    

  

Utworzenie Parafialnego domu 
integracji społecznej w Paszkówce 
w celu rozwijania pasji i aktywności 

mieszkańców Doliny Karpia z 
uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych. - (Parafia 

Rzymskokatolicka p.w. 
Przemienienia Pańskiego w 
Paszkówce) - 2012/II/WSG 

1 1000 

  

    

  

„Remont ogrodu rekreacyjnego przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

Nr 1 w Osieku”.- (Zespół Szkolno-
Przedszkolny Nr 1 w Osieku) - 

2013/I/WP 

1 200 

  

    

  

Przebudowa wejść do budynku 
Urzędu Gminy w Osieku wraz  

z zagospodarowaniem przyległego 
terenu. - (Gmina Osiek) - 

2013/I/WP 

1 9000 
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REWITALIZACJA, OŻYWIENIEI 
UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI 

MIEJSKIEJ W REJONIE UL. 
JULIUSZA SŁOWACKIEGO I UL. 
LESZKA PALIMAKI W ZATORZE 

POPRZEZ STWORZENIE CENTRUM 
EDUKACYJNO KONFERENCYJNEGO, 

WYSTAWIENNICZEGO I 
TURYSTYCZNEGO DOLINY KARPIA  

W ZATORZE (Gmina Zator) - 
2013/II/WP 

1 0 

  

    

  

Wzmocnienie atrakcyjności 
przystani nad „Łowiskiem pod 
Dębem” w Paszkówce poprzez 

budowę letniej sceny i wykonanie 
alejek spacerowych. (Ludowy Klub 

Sportowy „DĄB„ Paszkówka) - 
2013/II/WSG 

1 300 

  

    

  

Remont i wyposażenie Publicznej 
Biblioteki  Gminnego Centrum 

Kultury  połączonego  
z wydarzeniem kulturalnym 

promującym zrealizowany projekt w 
Polance Wielkiej  i Dolinie Karpia. 

(GCK w Polance Wielkiej) - 
2013/III/WP 

1 400 

  

    

  

Budowa centrum sportowo – 
rekreacyjnego wraz z 

zagospodarowaniem terenu (Gmina 
Spytkowice) - 2013/III/WP 

1 500 

  

    

  

Wzmocnienie atrakcyjności 
obszarów Doliny Karpia poprzez 

budowę zadaszenia letniej estrady 
nad Potokiem Burzyńskim w 

Tłuczani. (Ochotnicza Straż Pożarna 
w Tłuczani) - 2013/III/WSG 

1 200 

  

    

  

Budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej  nr 1758K ul. Główna  
w miejscowości Osiek w Gminie 

Osiek. (Gmina Osiek) - 2013/IV/WP 

1 5 100 

  

    

  

Dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych obiektów, w 

których prowadzona jest 
podstawowa działalność kulturalna. 

1 15 
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Przebudowa wejść do budynku 
Urzędu Gminy w Osieku wraz  

z zagospodarowaniem przyległego 
terenu. - (Gmina Osiek) - 

2013/I/WP 

1 15 

  

    

  

Remont, odbudowa, przebudowa 
bądź wyposażenie obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków lub 
objętych wojewódzką ewidencją 

zabytków.  

1 500 

  

    

  

„Odnowa wielofunkcyjnego obiektu 
– byłego sądu grodzkiego w ramach 
programu rewitalizacji zabytkowego 
układu urbanistycznego Zatora” - 

(Gmina Zator) - 2011/WP 

0 0 

  

    

  

Zmiana pokrycia dachu na budynku 
zabytkowego kościoła w 

Głębowicach. - (Parafia Rzym.-Kat. 
PW. Najświętszej Maryi Panny 
Szkaplerznej w Głębowicach) - 

2012/I/WSG 

1 500 

  

    

  

Tworzenie lub rozwój muzeów, izb 
regionalnych, izb pamięci lub 
skansenów mających na celu 
zachowanie tradycji rybactwa. 

    

  

1 500 

  

„Odnowa wielofunkcyjnego obiektu 
– byłego sądu grodzkiego w ramach 
programu rewitalizacji zabytkowego 
układu urbanistycznego Zatora” - 

Gmina Zator - 2011/WP 

    

  

0 0 

  

Utworzenie Izby Regionalnej Doliny 
Karpia - (Marian Kocemba) - 

2013/I/WSG 
    

  

0 0 

  

Utworzenie Izby Regionalnej Ziemi 
Zatorskiej i Doliny Karpia 

(Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Zatorskiej) - 2013/II/WSG 

    

  

0 0 

  

Utworzenie Izby regionalnej Doliny 
Karpia w Brzeźnicy, będącej 

miejscem aktywności artystów i 
grup inicjatyw lokalnych. 

(Ochotnicza Straż Pożarna w 
Brzeźnicy) - 2013/II/WSG 

    

  

1 500 
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Utworzenie Izby Regionalnej w 
Tomicach (Władysław Andrzej 

Pasterak) - 2013/III/WSG 
    

  

0 0 

  

Tworzenie lub rozwój muzeów, izb 
regionalnych, izb pamięci lub 
skansenów mających na celu 

prezentowanie lokalnego rzemiosła, 
sztuki i obyczajów innych niż 

związane z tradycjami rybactwa. 

    

  

4 4850 

  

„Odnowa wielofunkcyjnego obiektu 
– byłego sądu grodzkiego w ramach 
programu rewitalizacji zabytkowego 
układu urbanistycznego Zatora” - 

(Gmina Zator) - 2011/WP 

    

  

0 0 

  

Stworzenie Izby Pamięci Generała 
Zygmunta Piaseckiego w Pałacu  
w Ryczowie. (Fundacja Pałac w 

Ryczowie) - 2012/II/WSG 

    

  

1 3000 

  

Utworzenie Izby Regionalnej Doliny 
Karpia - (Marian Kocemba) - 

2013/I/WSG 
    

  

1 1000 

  

Utworzenie Izby Regionalnej Ziemi 
Zatorskiej i Doliny Karpia 

(Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Zatorskiej) - 2013/II/WSG 

    

  

1 700 

  

Utworzenie Izby Regionalnej w 
Tomicach (Władysław Andrzej 

Pasterak) - 2013/III/WSG 
    

  

1 150 
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Zakresy operacji 

Liczba przedsięwzięć związanych z 

kultywowaniem lokalnych tradycji, 

zwyczajów i obyczajów, aktywizacją 
i integracją mieszkańców, 

wzmocnieniem tożsamości lokalnej, 
promocją i wspieraniem oddolnych 

inicjatyw oraz związanych z 
organizowaniem kół zainteresowań  

Liczba osób biorąca udział w 
przedsięwzięciach związanych 

z kultywowaniem lokalnych 
tradycji, zwyczajów, 

aktywizacją i integracją 
mieszkańców, wzmocnieniem 

tożsamości lokalnej, promocją 

i wspieraniem oddolnych 
inicjatyw i oraz 

uczestniczących w zajęciach 
kół zainteresowań  

Wartość docelowa 

  10 12122 7/1400 

Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży pobudzających do aktywnych 
form wypoczynku i przyczyniających się do rozwoju turystyki na terenie Doliny Karpia.  

2 50 

  

Utworzenie koła reporterów dla młodzieży  
z terenu Doliny Karpia( Ludowy Klub Sportowy „Orkan”) - 2013/II/WSG 

1 20 

  

Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych i  strojów 
dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w  Sosnowicach. 

(Ochotnicza Straż Pożarna  
w Sosnowicach) - 2013/III/WSG 

1 30 

  

Aktywizacja i integracja mieszkańców, wzmacnianie tożsamości lokalnej, promocja  
i wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych. 

0 0 

  

Zakup Elementów Regionalnych Strojów Ludowych dla Stowarzyszenia KGW – 
Twórczych Kobiet w Polance Wielkiej. - (Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – 

Twórczych Kobiet w Polance Wielkiej) - 2012/I/WSG 
0 0 
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„Polański Kiermasz wraz z Prezentacją Kulinarnych Produktów Lokalnych Doliny 
Karpia” w Polance Wielkiej. - (Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – Twórczych 

Kobiet w Polance Wielkiej) - 2012/I/WSG 
0 0 

  

Zakup strojów dla zespołu pieśni i tańca Kotlina. - (GMINNE CENTRUM KULTURY, 
CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU) - 2013/I/WP 

0 0 

  

Zakup strojów śląskich, rozbarskich  dla Zespołu Folklorystycznego „Karpikowe Dzieci” 
w Polance Wielkiej.  (Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej) - 2013/I/WP 

0 0 

  

„Czar obrzędów i tradycji Wigilijnych Regionu Doliny Karpia w Polance Wielkiej-  
zorganizowanie wydarzenia kulturalnego, kulinarnego oraz plastyki obrzędowej. - 

(Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej) - 2013/I/WP 
0 0 

  

Utworzenie koła reporterów dla młodzieży  
z terenu Doliny Karpia( Ludowy Klub Sportowy „Orkan”) - 2013/II/WSG 

0 0 

  

Utworzenie młodzieżowej sekcji koła zainteresowań „Młoda Podolszanka” 
(Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy „Podolszanka”) - 2013/II/WSG 

0 0 

  

Remont i wyposażenie Publicznej Biblioteki  Gminnego Centrum Kultury  połączonego  
z wydarzeniem kulturalnym promującym zrealizowany projekt w Polance Wielkiej  i 

Dolinie Karpia. (GCK w Polance Wielkiej) - 2013/III/WP 
0 0 

  

Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, w szczególności z zakresu 
kultury i historii obszaru LSROR. 

1 8 
  

Utworzenie koła reporterów dla młodzieży  
z terenu Doliny Karpia( Ludowy Klub Sportowy „Orkan”) - 2013/II/WSG 

0 0 

  

Utworzenie młodzieżowej sekcji koła zainteresowań „Młoda Podolszanka” 
(Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy „Podolszanka”) - 2013/II/WSG 

1 8 

  

Kultywowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i obyczajów, w szczególności rybackich. 7 12064 
  

Zakup Elementów Regionalnych Strojów Ludowych dla Stowarzyszenia KGW – 
Twórczych Kobiet w Polance Wielkiej. - (Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – 

Twórczych Kobiet w Polance Wielkiej) - 2012/I/WSG 
1 20 
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„Polański Kiermasz wraz z Prezentacją Kulinarnych Produktów Lokalnych Doliny 
Karpia” w Polance Wielkiej. - (Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – Twórczych 

Kobiet w Polance Wielkiej) - 2012/I/WSG 
1 500 

  

Zakup strojów dla zespołu pieśni i tańca Kotlina. - (GMINNE CENTRUM KULTURY, 
CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU) - 2013/I/WP 

1 20 

  

Zakup strojów śląskich, rozbarskich  dla Zespołu Folklorystycznego „Karpikowe Dzieci” 
w Polance Wielkiej.  (Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej) - 2013/I/WP 

1 24 

  

„Czar obrzędów i tradycji Wigilijnych Regionu Doliny Karpia w Polance Wielkiej-  
zorganizowanie wydarzenia kulturalnego, kulinarnego oraz plastyki obrzędowej. - 

(Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej) - 2013/I/WP 
1 500 

  

Zakup zadaszenia dwuspadowego  nad przenośną  scenę oraz oświetlenia i 
nagłośnienia na potrzeby organizacji imprez plenerowych. - (Gmina Osiek) - 

2013/I/WP 
1 10 800 

  

Utworzenie młodzieżowej sekcji koła zainteresowań „Młoda Podolszanka” 
(Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy „Podolszanka”) - 2013/II/WSG 

0 0 

  

Zakup wyposażenia na potrzeby powstającej firmy FHU Farfurka Garncarstwo i 
ceramika Renata Skorczyńska świadczącej usługi garncarskie i ceramiczne w oparciu  
o rodzimy folklor z poszanowaniem lokalnej tradycji rybackiej. (Renata Skorczyńska) - 

2013/II/P 

1 200 

  

Remont i wyposażenie Publicznej Biblioteki  Gminnego Centrum Kultury  połączonego  
z wydarzeniem kulturalnym promującym zrealizowany projekt w Polance Wielkiej  i 

Dolinie Karpia. (GCK w Polance Wielkiej) 
0 0 

  

 

Legenda: 

 Wniosek w trakcie weryfikacji przez Samorząd Województwa Małopolskiego 

 Wnioskodawca zawarł umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego na realizację wniosku, ale jej jeszcze nie zakończył 

 Wniosek zrealizowany i rozliczony 
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Zestawienie wskaźników 

 

 

Dla celu ogólnego 1 - ROZWÓJ GOSPODARCZY I ZWIĄZANEGO Z NIM RYNKU PRACY W OPARCIU O LOKALNE 

ZASOBY 

Cel szczegółowy Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Wartość 

docelowa 

(2015) 

Wartość na 

dzień 

31.12.2013 

Stopień 

realizacji 

wskaźnika 

Źródło 

informacji 

1.1. Rozwój turystyki, 

szczególnie ekoturystyki 

i turystyki wędkarskiej 

Liczba nowy/zmodernizowanych 

produktów i atrakcji turystycznych 
 10 19 190% 

Ankieta 

ewaluacyjna 

beneficjentów 

1.1. Rozwój turystyki, 

szczególnie ekoturystyki 

i turystyki wędkarskiej 

 

Liczba osób korzystająca  
z nowych/ zmodernizowanych 

produktów i atrakcji 

turystycznych 

75 000 110 100 146,80% 

Ankieta 

ewaluacyjna 

beneficjentów 

1.2. Rozwój produktów 

lokalnych, szczególnie 

produktów rybactwa  
i rynku zbytu ryb 

Liczba 

imprez/wydarzeń/przedsięwzięć/publikacji 

promujących obszar LGR, produkty 
lokalne, w tym produkty rybne 

 15 13 86,67% 

Ankieta 

ewaluacyjna 
beneficjentów 

1.2. Rozwój produktów 

lokalnych, szczególnie 

produktów rybactwa  

i rynku zbytu ryb 

 

Liczba osób biorąca udział  

w imprezach, 

wydarzeniach/przedsięwzięciach 

oraz odbiorców publikacji 

promujących obszar LGR, 
produkty lokalne, w tym 

produkty rybne 

30 000 25 114 83,71% 

Ankieta 

ewaluacyjna 

beneficjentów 

1.3. Rozwój 

przedsiębiorstw, 

szczególnie z miejscami 

pracy dla osób z sektora 

rybactwa i kobiet 

 

Liczba wspartych przedsiębiorstw 

(istniejących i nowotworzonych) 

 35 46 131,43% 

Ankieta 

ewaluacyjna 

beneficjentów 
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Cel szczegółowy Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Wartość 

docelowa 

(2015) 

Wartość na 

dzień 

31.12.2013 

Stopień 

realizacji 

wskaźnika 

Źródło 

informacji 

1.3. Rozwój 
przedsiębiorstw, 

szczególnie z miejscami 

pracy dla osób z sektora 

rybactwa i kobiet 

 

Liczba nowych/utrzymanych 
miejsc pracy w wyniku realizacji 

projektów, w tym  

w szczególności dotycząca osób 

z sektora rybactwa 

30 49 163,33% 

Ankieta 

ewaluacyjna 

beneficjentów 

 

 

Dla celu ogólnego 2 - ZACHOWANIE WALORÓW PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH I KULTUROWO-

HISTORYCZNYCH 

Cel szczegółowy Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Wartość 

docelowa 

(2015) 

Wartość na 

dzień 

31.12.2013 

Stopień 

realizacji 

wskaźnika 

Źródło 

informacji 

2.1. Zachowanie 
walorów przyrodniczo- 

krajobrazowych 

Liczba inwestycji melioracyjnych na 
obszarze Doliny Karpia 

 3 3 100% 
Ankieta 

ewaluacyjna 

beneficjentów 

2.1. Zachowanie 

walorów przyrodniczo-

krajobrazowych 

 

Powierzchnia użytków 

gruntowych, na których 

nastąpiła regulacja stosunków 

wodnych (m2) 

3 500 73 026 2 086,46% 

Ankieta 

ewaluacyjna 

beneficjentów 

2.1. Zachowanie 
walorów przyrodniczo-

krajobrazowych 

Liczba nowych/lepiej zabezpieczonych 
obszarów chronionych oraz pomników 

przyrody na obszarze działania LGR 

 3 4 133,33% 
Ankieta 

ewaluacyjna 

beneficjentów 
2.1. Zachowanie 

walorów przyrodniczo-

krajobrazowych 

 

Powierzchnia nowych/lepiej 

zabezpieczonych obszarów 

chronionych (m2) 

3 500 000 3 775 237 107,86% 

Ankieta 

ewaluacyjna 

beneficjentów 

2.1. Zachowanie 
walorów przyrodniczo-

krajobrazowych 

Liczba gospodarstw rybackich, w którym 

przywrócone zostały zdolności 
produkcyjne po wystąpieniu klęski 

żywiołowej 

 

1 (pod 

warunkiem 
wystąpienia 

klęski 

żywiołowej) 

0 0% 
Ankieta 

ewaluacyjna 

beneficjentów 
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Cel szczegółowy Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Wartość 

docelowa 

(2015) 

Wartość na 

dzień 

31.12.2013 

Stopień 

realizacji 

wskaźnika 

Źródło 

informacji 

2.1. Zachowanie 

walorów przyrodniczo-

krajobrazowych 

 

Powierzchnia wód śródlądowych 
i terenów zniszczonych  

w wyniku klęski żywiołowej, na 

których przywrócony został 

potencjał produkcyjny (ha) 

6 0 0% 

Ankieta 

ewaluacyjna 

beneficjentów 

2.1. Zachowanie 

walorów przyrodniczo-

krajobrazowych 

Liczba inicjatyw edukacyjnych 

podnoszących świadomość ekologiczną 
 2 2 100% 

Ankieta 

ewaluacyjna 

beneficjentów 

2.1. Zachowanie 

walorów przyrodniczo-

krajobrazowych 

 

Liczba osób biorących udział  

w inicjatywach edukacyjnych 

podnoszących świadomość 

ekologiczną 

100 220 220% 

Ankieta 

ewaluacyjna 

beneficjentów 

2.2. Zachowanie 

dziedzictwa 
kulturowego  

i historycznego, w tym 

tradycji rybactwa 

Liczba zmodernizowanych obiektów 

pełniących funkcje społeczno-kulturalne, 

sportowe i rekreacyjne oraz turystyczne, 
w tym wpisanych do rejestru zabytków 

lub obiektów dostosowanych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych 

 15 17 113,33% 
Ankieta 

ewaluacyjna 

beneficjentów 

2.2. Zachowanie 
dziedzictwa 

kulturowego  

i historycznego, w tym 

tradycji rybactwa 

 

Liczba osób korzystająca ze 

zmodernizowanych obiektów 

pełniących funkcje społeczno-
kulturalne, sportowe  

i rekreacyjne oraz turystyczne,  

w tym wpisanych do rejestru 

zabytków lub obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

30 000 58 815 196,05% 

Ankieta 

ewaluacyjna 

beneficjentów 

2.2. Zachowanie 
dziedzictwa 

kulturowego  

i historycznego, w tym 

tradycji rybactwa 

Liczba utworzonych/zmodernizowanych 

muzeów, izb pamięci, skansenów 
 2 5 250% 

Ankieta 

ewaluacyjna 

beneficjentów 
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Cel szczegółowy Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Wartość 

docelowa 

(2015) 

Wartość na 

dzień 

31.12.2013 

Stopień 

realizacji 

wskaźnika 

Źródło 

informacji 

2.2. Zachowanie 
dziedzictwa 

kulturowego  

i historycznego, w tym 

tradycji rybactwa 

 

Liczba osób korzystająca z 

utworzonych/zmodernizowanych 

muzeów, izb pamięci, skansenów 

2 000 5 350 267,50% 

Ankieta 

ewaluacyjna 

beneficjentów 

2.2. Zachowanie 
dziedzictwa 

kulturowego  

i historycznego, w tym 

tradycji rybactwa 

Liczba przedsięwzięć związanych  

z kultywowaniem lokalnych tradycji, 

zwyczajów i obyczajów, aktywizacją  
i integracją mieszkańców, wzmocnieniem 

tożsamości lokalnej, promocją  

i wspieraniem oddolnych inicjatyw oraz 

związanych z organizowaniem kół 

zainteresowań 

 7 10 142,86% 

Ankieta 

ewaluacyjna 

beneficjentów 

2.2. Zachowanie 

dziedzictwa 

kulturowego  

i historycznego, w tym 
tradycji rybactwa 

 

Liczba osób biorąca udział  
w przedsięwzięciach związanych 

z kultywowaniem lokalnych 

tradycji, zwyczajów, aktywizacją 

i integracją mieszkańców, 

wzmocnieniem tożsamości 
lokalnej, promocją i wspieraniem 

oddolnych inicjatyw i oraz 

uczestniczących w zajęciach kół 

zainteresowań 

1 400 12 122 865,86% 

Ankieta 

ewaluacyjna 

beneficjentów 
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Z powyższego zestawienia wynika, iż zdecydowana większość 

wskaźników na dzień 31.12.2014 r. została już zrealizowana. Wartość 

docelowa nie została jeszcze osiągnięta w przypadku wskaźnika dotyczącego 

liczby imprez/wydarzeń/przedsięwzięć/publikacji promujących obszar LGR, 

produkty lokalne, w tym produkty rybne oraz osób w nich uczestniczących, 

dla celu szczegółowego 1.2 „Rozwój produktów lokalnych, szczególnie 

produktów rybactwa i rynku zbytu ryb”. 

 

Nie został również zrealizowany wskaźnik dotyczący liczby gospodarstw 

rybackich, w którym przywrócone zostały zdolności produkcyjne po 

wystąpieniu klęski żywiołowej oraz powierzchni wód śródlądowych i terenów 

zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, na których przywrócony został 

potencjał produkcyjny, dla celu szczegółowego 2.1 „Zachowanie walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych”. Ponieważ dotychczas na terenie Polski nie było 

przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Stowarzyszenie Dolina 

Karpia nie jest zobligowane do osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika. 


