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1. Charakterystyka stowarzyszenia ubiegającego się
o wybór do realizacji LSROR w ramach LGR jako podmiotu
odpowiedzialnego za realizację LSROR
1) nazwa stowarzyszenia ubiegającego się o wybór do realizacji LSROR
oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze
Nazwa: Stowarzyszenie Dolina Karpia
Data wpisu w KRS: 25.05.2006 r.
Numer KRS: 0000257705.
Stowarzyszenie „Dolina Karpia” działa na podstawie przepisów:
1. ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. U. Z
2007r., Nr 64 poz 427),
2. ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.
855, z późn. zm.),
3. rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich ( Dz. Urz. UE L 277 z 20.09.2005),
4. ustawy z 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego
z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72 poz 619),
5. rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1),
6. rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007r. Ustanawiającego
szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego,
7. statutu stowarzyszenia.

2) opis procesu powstawania partnerstwa
Stowarzyszenie „Dolina Karpia” powstało jako inicjatywa utworzenia Lokalnej Grupy
Działania, z którą wyszli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, w szczególności
Gminy Spytkowice, Przeciszów i Zator. Pomysł utworzenia Stowarzyszenia powstał
w ramach szkoleń Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, w których uczestniczyli
przedstawiciele ww. Gmin. Program Szkoleniowy dla Samorządów (komponent B-3 PAOW)
realizowała, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL). Celem programu szkoleniowego było rozwijanie
praktycznych umiejętności urzędników i radnych w zakresie planowania i wdrażania
projektów w różnych dziedzinach działalności samorządu. Umiejętności te są niezbędne dla
skutecznego pozyskiwania środków Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych dostępnych
dla samorządów i ich jednostek organizacyjnych.
Przedstawicie ww. gmin na przełomie 2005/2006 r. zainicjowali kontakty z pobliskimi
gminami oraz zorganizowali pierwsze spotkania informacyjne dla przedstawicieli
społeczności lokalnych, poświęcone utworzeniu partnerstwa na obszarze Doliny Karpia. Były
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one rozpropagowane w mediach lokalnych oraz na tablicach ogłoszeniowych we wszystkich
gminach wchodzących w skład późniejszego partnerstwa. Na spotkaniach tych prezentowano
korzyści, jakie płyną z nawiązania partnerstwa, przede wszystkim w ramach Programu
Pilotażowego LEADER+, podawano przykłady różnych partnerskich inicjatyw nawiązanych
w najbliższym regionie i wreszcie rozbudzono zainteresowanie podjęciem współdziałania
różnych sektorów na rzecz rozwoju własnych gmin.
Trzeba podkreślić, że dalej powstawanie LGD odbywało się przy bardzo dużym
zaangażowaniu społeczności lokalnej. Procesowi temu towarzyszyła ciągła szeroka promocja
partnerstwa, jego celów i działalności wśród mieszkańców omawianego obszaru. Całość
spotkań była promowana za pomocą plakatów wydanych w związku z realizacją projektu
„Dolina Karpia - spójny rozwój cywilizacyjny 6 Gmin, dzięki opracowaniu ZSROW
i utworzeniu LGD” oraz folderu, który zawierał szczegółowe informacje o obszarze Doliny
Karpia jak i Pilotażowym Programie Leader+. Miały tu miejsce szkolenia m. in. o idei
partnerstwa i celach programu LEADER+, spotkania z młodzieżą, organizacjami
pozarządowymi, przedstawicielami biznesu, indywidualne spotkania z lokalnymi liderami
i autorytetami oraz aktywnymi przedsiębiorcami w formie dyżurów, a wreszcie spotkanie
założycielskie w dniu 21.03.2006 w Osieku.
Na zebraniu założycielskim w Osieku, w którym wzięło udział 46 osób – przedstawicieli
organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i samorządowców – powołano stowarzyszenie,
którego nadrzędnym celem stało się działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny
Karpia. Stowarzyszenie objęło swoim zasięgiem terytorialnym obszar Zatora, Przeciszowa,
Spytkowic, Brzeźnicy, Osieka i Polanki Wielkiej i zostało zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym w maju 2006 roku.
W międzyczasie Zarząd Stowarzyszenia wystąpił z wnioskiem do Programu Leader+, jednak
pomimo zaangażowania Członków Zarządu nie udało się uzyskać wsparcia finansowego na
realizację opracowanej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, ze względu na
przekroczenie jednego z kryteriów, a mianowicie gęstości zaludnienia (przekroczenie liczby
150 osób/km²). W związku z brakiem dofinansowania działalność Stowarzyszenia została
ograniczona do promocji regionu.
W roku 2008 r. nastąpiło rozszerzenie terenu obejmującego działalność Stowarzyszenia
Dolina Karpia i poszerzenie istniejącego partnerstwa. Odpowiadając na propozycję Zarządu
Stowarzyszenia Dolina Karpia, Rada Gminy Tomice przyjęła dnia 5 września 2008 r. uchwałę
Nr XVII/112/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Tomice do Stowarzyszenia Dolina Karpia.
Rada wyznaczyła Wójta Gminy Tomice na przedstawiciela Gminy w Stowarzyszeniu. Tym
samym LGD rozszerzyła obszar wdrażania LSR o dodatkową, siódmą gminę i było
to autonomiczną decyzją jej członków.
Obecność Gminy Tomice w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia jest
w pełni uzasadniona i wiele przesłanek przemawiało za tym, aby gmina ta stała się partnerem
LGD. Historia miejscowości tworzących obecną Gminę Tomice jest nierozerwalnie związana
z dziejami miejscowości obejmujących gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia Dolina
Karpia. Wszystkie wchodziły w skład księstwa oświęcimskiego i zatorskiego. Tomice, tak jak
pozostałe z gmin partnerstwa, kojarzone są w regionie jako gmina o charakterze rolniczym,
z wielowiekowymi tradycjami w hodowli ryb czy uprawie wikliny.
Włączenie do LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia Gminy wiejskiej Tomice nastąpiło
z uwzględnieniem reguł przyjętych w ramach podejścia Leader. Zgodnie z zasadami, jakie
obowiązują w okresie programowania 2007-2013, obszar objęty LSR obszaru „Doliny
Karpia” zachował swą spójność przestrzenną, historyczną, kulturową, przyrodniczą oraz
społeczno-gospodarczą.
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Jednocześnie w ciągu roku 2008 pozostałe Gminy z obszaru Doliny Karpia podejmowały
uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia wyznaczając w nich jednocześnie przedstawiciela
na Walne Zebranie Członków – w każdym przypadku Wójta/Burmistrza Gminy.
Zaowocowało to podjęciem przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały w dniu 30.09.2008 r.
o przyjęciu Gmin jako członków zwyczajnych.
Kolejnym krokiem jakie poczyniło poszerzone partnerstwo była, prócz dostosowania swej
struktury do nowych wymagań i zmodyfikowania statutu, realizacja głównego toru działań,
jakim jest opracowywanie lokalnej strategii rozwoju i jej realizacja. Działania te wynikały
z pojawienia się możliwości otrzymania dofinansowania na ten cel ze środków osi 4. Leader
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zapoznano się z głównymi wymogami i założeniami dla LGD i z racji tego, iż LGD „Dolina
Karpia” istniała już od kilku lat w formie stowarzyszenia, a powstała przed wejściem w życie
ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków EFRROW,
w celu aplikowania o środki osi 4. Leader zobowiązana była spełniać kryteria dostępu
określone w PROW.
W listopadzie 2008 r. zaakceptowano LSR obszaru „Doliny Karpia” i tym samym
przygotowana do jej realizacji Lokalna Grupa Działania rozpoczęła działania mające na celu
uzyskanie współfinansowania w ramach PROW 2007-2013.
W styczniu 2009 roku złożono wniosek o realizację LSR. Wybór stowarzyszenia nastąpił
w dniu 26 czerwca 2009 r. Stowarzyszenie podpisało umowę na realizację LSR w dniu
27 lipca 2009 r. na kwotę 8.114.544 zł.
Od kwietnia 2009 roku Stowarzyszenie przystąpiło do wdrażania LSR zakładając biuro
i rozpoczynając działania promocyjno-informacyjne.
W lipcu 2009 r. przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu informacyjnym
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na temat osi priorytetowej 4 PO
RYBY. Po tym spotkaniu rozpoczęły się rozmowy w sprawie utworzenia LGR.
W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia oraz przedstawiciele sąsiednich
gmin: Oświęcim i Brzeszcze. W międzyczasie rozpoczęto szkolenie na temat osi 4
priorytetowej PO RYBY realizowane przez Stowarzyszenie „Agrolinia”. Rozważano różne
warianty obszaru działania LGR, które przedstawiono pod decyzję Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia „Dolina Karpia”. Uczestnicy Walnego Zebrania Członków w dniu
10 września 2009 r. opowiedzieli się za wariantem udziału Stowarzyszenia w osi
priorytetowej 4 PO RYBY (poszerzenia dotychczasowej działalności Stowarzyszenia) na
obszarze dotychczasowej działalności LGD.
Ilość członków Stowarzyszenia na dzień 27 stycznia 2011 r. wyniosła 132, z czego
przedstawiciele poszczególnych sektorów stanowili:
a) publicznego - 10
b) społecznego - 94
c) gospodarczego - 28,
w tym osoby spełniające warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków,
jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru
lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać
umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu

5

operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007 – 2013" stanowiły 54 osoby.
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2. Opis obszaru objętego LSROR
1) wykaz gmin wchodzących w skład LGR wraz z określeniem liczby
mieszkańców zameldowanych na ich obszarze na pobyt stały oraz gęstości
zaludnienia według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.
Powierzchnia Gęstość
Liczba
[km2]
[osób/km2]
mieszkańców*
1
Brzeźnica
66
148,92
9829
2
Osiek
41
194,39
7970
3
Polanka Wielka
24
174,67
4192
4
Przeciszów
35
192,40
6734
5
Spytkowice
50
200,60
10030
6
Tomice
42
176,81
7426
7
Zator
52
175,52
9127
Lokalna Grupa Rybacka
310
178,41
55308
* liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 XII 2008; dane wg BDR
GUS
Lp.

Gmina

2) Uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze,
historyczne i kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
rybackiej
Dane wykorzystane do opracowania tego rozdziału pochodzą ze własnych Stowarzyszenia
Dolina Karpia, źródeł ogólnodostępnych w Internecie oraz ze stron poszczególnych gmin
wchodzących w skład LGR i województwa Małopolskiego. Dodatkowo wykorzystano mapy
mezograficzne Kondrackiego, klimatyczne Bugały i inne dostępne w różnych źródłach.
Wykorzystane dane liczbowe są najaktualniejszymi z dostępnych i pochodzą z Banku Danych
Regionalnych GUS, chyba, że przy konkretnej pozycji zostało zapisane, że jest inaczej.
Powierzchnia i położenie administracyjne oraz mapa
Obszar LGR należy do dwóch powiatów, zachodnia część do oświęcimskiego, a wschodnia
do wadowickiego. Do pierwszego z nich należą gminy: Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów
i Zator, a do drugiego: Tomice, Spytkowice i Brzeźnica. Oba powiaty znajdują się na terenie
województwa małopolskiego. Gminy tworzą spójny geograficznie obszar. Bardzo ważną
kwestią jest fakt, że posiadają one bardzo bogate (siedmioletnie) wspólne doświadczenia
związane z prawidłowym funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie
Dolina Karpia co jest niewątpliwie potwierdzeniem jak również istotnym uzasadnieniem
spójności gmin należących do LGR.
Powierzchnia LGR wynosi 309 km2 i obejmuje 37,44% terytorium powiatu oświęcimskiego
oraz 24,53% powiatu wadowickiego. Cała LGR zajmuje 2,04% województwa małopolskiego.
Obszar LGR sąsiaduje z 10 gminami należącymi do 4 powiatów. Od zachodu z gminami Kęty
i Oświęcim (wiejska) z powiatu oświęcimskiego, od północy z gminami Libiąż, Babice
i Alwernia z powiatu chrzanowskiego, od północno-wschodniej strony z gminami
Czernichów i Skawina z powiatu krakowskiego a od południowego-wschodu obszar LGR
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graniczy
z gminami Wieprz, Wadowice oraz Kalwaria Zebrzydowska z powiatu wadowickiego.
Istotnym uwarunkowaniem dla charakterystyki obszaru jest bliskość trzech ważnych miast
Krakowa, Bielsko-Białej i Katowic. Aby z Brzeźnicy dostać się do Krakowa trzeba pokonać
ok. 32 km, z miejscowości Osiek do Bielsko-Białej będziemy jechać ok. 26 km natomiast
z Polanki Wielkiej lub Przeciszowa do Katowic jest ok. 49 km. Podane odległości są realną
najkrótszą odległością jaką trzeba pokonać pomiędzy centrami tych miejscowości po drogach
krajowych, powiatowych lub gminnych.

Położenie geograficzne i ukształtowanie terenu
Charakterystyczne dla obszaru LGR jest zróżnicowane ukształtowanie terenu – część terenów,
zwłaszcza położonych w dolinie Wisły i Skawy to niziny, a część to tereny pagórkowate
i wyżynne. Ponadto charakterystyczną cechą Wisły i Skawy w Dolinie Karpia jest kręty bieg
tych rzek, występowanie tarasów rzecznych i licznych starorzeczy. To urozmaicone
ukształtowanie terenu jest bardzo ważną atrakcją turystyczną.
Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną obszar ten należy do prowincji Karpaty
Zachodnie, podprowincji Podkarpacie Północne oraz Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (część
południowo-wschodnia). Obszar ten znajduje się w trzech makroregionach:
 Kotlina Oświęcimska – zachodnia i środkowa część LGR – mezoregiony Dolina
Górnej Wisły oraz Pogórze Wilamowickie
 Brama Krakowska – skrawek północno-wschodni – mezoregion Rów Skawiński
 Pogórze Zachodniobeskidzkie – część południowo-wschodnia – mezoregion Pogórze
Wielickie
Na obszarach nizinnych (Rów Skawiński i Dolina Górnej Wisły) wysokość terenu nad
poziomem może znajduje się w granicach 200-300 metrów natomiast na obszarach pogórzy
w większości w przedziale 300-400 m n.p.m. a miejscami na Pogórzu Wielickim powyżej
400 m n.p.m.
Klimat
Według regionalizacji klimatycznej Polski popularyzowanej w książkach W. Senety
(Dendrologia, PWN, 1997 Warszawa) dany obszar zalicza się w zasadzie do IV strefy
klimatycznej (rejon podgórski), która charakteryzuje się ciepłym i stosunkowo długim okres
wegetacyjnym. Według innego podziału omawiany obszar leży w środkowoeuropejskiej
strefie klimatycznej, w karpackim i podkarpackim regionie klimatycznym, na który wpływa
zarówno klimat kontynentalny, jak i morski.
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Rejon ten charakteryzuje się dużą zmiennością warunków pogodowych, ważnym czynnikiem
kształtującym klimat jest bliskość obszarów górskich, która wpływa na zwiększenie ilości
opadów. Średnie temperatury w ciągu roku wynoszą ok. 8ºC; średnia prędkość wiatru waha
się od 2,5 do 3 m/s, odnotowuje się roczne opady poniżej 800 mm. Pokrywa śnieżna
utrzymuje się przez 69 dni w roku, okres wegetacji trwa 224 dni a okres bezprzymrozkowy
172 dni. Powyższe dane zostały zebrane na terenie gminy Zator ale klimat na terenie całej
LGR jest bardzo zbliżony więc dane te będę niewiele różne w innych miejscach na obszarze
objętym LSROR.
Ogólnie można powiedzieć, że warunki klimatyczne na terenie Doliny Karpia są korzystne.
Problemem na terenach położonych w dolinach rzek (najgęściej zabudowane), jest niska
prędkość wiatru i duża liczba dni bezwietrznych, przyczyniająca się do zalegania pyłów
i mgieł. Na terenach położonych niżej występują większe dobowe wahania temperatury
i większa wilgotność powietrza.
Gleby
Na terenie Doliny Karpia przeważają gleby klas bonitacyjnych IIIa, IIIb i IVa. Na terenie tym
przeważa uprawa pszenicy i mieszanek zbożowych przeznaczonych na paszę. Na terenie LGR
przeważają mady i gleby płowe a ponadto na południowym-wschodzie znajdują się gleby
brunatne kwaśne.
Bogactwa naturalne
Najbardziej rozpowszechnionymi utworami geologicznymi w Dolinie Karpia są utwory
młodszego plejstocenu. Na wysoczyznach występują one jako dyluwia, lessy lub utwory
lessopodobne; w obszarze wyższych terasów akumulacyjnych dolin rzecznych są to piaski,
żwiry i pyłowe utwory lessowate. Najniższe terasy dolin rzecznych zbudowane są z utworów
holoceńskich takich jak żwiry i piaski, przykryte glinami, mułami i iłami serii powodziowej.
Pod osadami czwartorzędowymi, na głębokości poniżej 300 metrów, w utworach karbońskich
znajdują się znaczne pokłady węgla kamiennego.
Na terenie LGR licznie występującym surowcem naturalnym jest kruszywo - eksploatuje się
kilka wyrobisk. Ponadto eksploatowana jest również glina czwartorzędowa (m. in. odkrywka
„Zator” - 4,70 ha). Pomimo zlokalizowania pokładów węgla kamiennego, nie prowadzi się
jego eksploatacji. Z budową geologiczną związany jest problem osuwisk występujący
zwłaszcza w okresach nasilonych opadów deszczu - największe niebezpieczeństwo wiąże się
z osuwiskami na terenie miasta, zagrażającymi budynkom mieszkalnym i obiektom
zabytkowym. W wielu miejscach Doliny Karpia występują pokłady węgla kamiennego,
jednak ze względu na głębokość, na jakiej zalegają i przypuszczalną wielkość złóż, ich
eksploatacja nie byłaby opłacalna. Najbardziej charakterystyczną cechą budowy geologicznej
Doliny Karpia jest jednak liczne występowanie surowców ilastych, które przyczyniło się do
ukształtowania charakteru gospodarczego tego terenu – trudno przepuszczalne podłoże
ułatwiło bowiem zakładanie i utrzymywanie stawów hodowlanych i prowadzenie gospodarki
rybackiej.
Lesistość
Lasy na terenie LGR zajmują według danych z 2009 roku 2 986 ha, co stanowi 9,6%
powierzchni ogółem. Jest to znacznie mniej niż średnia w całym kraju, która wynosi
ok. 29,1%. Cały teren Doliny Karpie jest mało zalesiony co jest jego cechą wspólną.
Dominują lasy mieszane z przewagą dębu, modrzewiu, brzozy i sosny. Stosunkowo duży jest
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udział lasów prywatnych – na terenie objętym LSROR stanowią one prawie połowę
wszystkich lasów a ogólnie na terenach wiejskich w Polsce ok. 21%.
Zasoby wodne
Charakterystyczną cechą Doliny Karpia jest bogata i ciekawa sieć hydrograficzna, a jej
głównym elementem są duże kompleksy stawów rybnych.
Główne rzeki na terenie na terenie Doliny Karpia to Wisła, Skawa oraz Wieprzówka. Ponadto
znajdują się tu również inne rzeki takie jak Łowiczanka oraz Czarczówka (dopływy Skawy),
Bachórz oraz dopływy Włosienicy (zlewnia Wisły), Osieczanka i Macocha (zlewnia rzeki
Soły) a ponadto są tu liczne inne lokalne cieki wodne będące zlewniami m.in. Wisły czy
Skawy. Sieć rzek uzupełnia gęsta sieć rowów melioracyjnych oraz rowów doprowadzających
wodę do poszczególnych stawów.
W płn. części gminy Spytkowice występują tereny po części dzikie, zajęte przez Wisłę oraz
jej stare koryto tzw. „Wiślisko”. Tereny te są atrakcyjne dla wędkarzy, myśliwych
i ornitologów.
Ogromne znaczenie dla zachowania potencjału przyrodniczego Doliny Karpia ma ochrona
istniejących zbiorników wodnych i zrównoważona gospodarka hodowlana. Naturalny stan
wód na terenie Doliny Karpia uległ daleko idącym przeobrażeniom, szczególnie na skutek
przeprowadzonych prac melioracyjnych i drenarskich oraz regulacji cieków. Obecnie
największe zagrożenie dla środowiska naturalnego niesie za sobą zanieczyszczenie wód
powierzchniowych i płytko zalegających wód podziemnych spowodowane nieuporządkowaną
gospodarką ściekową. Co prawda wg danych na 2008 rok ilość obsługiwanych przez
oczyszczalnie osób w stosunku do liczby ludności wg zameldowania jest porównywalna
do wartości średnich w Polskich wsiach (26% w LGR wobec 28% w kraju) ale tam również
wskaźnik ten ma wartość zbyt niską.
Z tak bogatą siecią wód powierzchniowych związane jest duże zagrożenie powodziowe.
Jednostki dbające o stan cieków wodnych spotykają się z podobnymi problemami co sprawia,
że ich współpraca wydaje się być konieczna. Ogólnie można stwierdzić, że cały obszar jest do
siebie bardzo podobny pod względem budowy sieci hydrograficznej.
Sieć komunikacyjna
Ważnym czynnikiem wpływającym na dostępność obszaru jest relatywnie blisko położona
autostrada A4 – od granic Doliny Karpia do węzła w Chrzanowie jest niewiele ponad 20 km.
Na terenie samej LGR są natomiast inne istotne elementy infrastruktury drogowej oraz stan
niektórych na tym obszarze (wg raportu GDDKiA na koniec 2008 roku):
 Droga krajowa nr 44 – z Krakowa do Gliwic – głównie klasy B i C (najlepsza jest A)
w kategorii koleiny oraz D (miejscami B i C) w kategorii stanu spękania.
 Droga krajowa nr 28 – tzw. Trasa Karpacka prowadzi z miasta Zator do granicy z Ukrainą
przez m.in. Nowy Sącz - głównie klasy D (najgorszej) w kategorii koleiny oraz C i D
w kategorii spękania.
 Droga wojewódzka nr 781 – z Chrzanowa do Łękawicy, stanowi jedno z najprostszych
połączeń LGR z autostradą A4
 Droga wojewódzka nr 949 – łączy Przeciszów z gminą Brzeszcze
Ponadto na tym terenie znajdują się dwie linie kolejowe: nr 94 i nr 103. Również od wielu lat
są plany, jak na razie wciąż niekonkretne aby przez obszar LGR prowadził szlak dla żeglugi
śródlądowej, który powstałby gdyby wybudowano kanał łączący Wisłę z Odrą tzw. „Śląski”.
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Zanieczyszczenie środowiska
Dolinę Karpia cechuje zasadniczo dobry stan środowiska naturalnego. Niski poziom
zanieczyszczenia środowiska naturalnego niewątpliwe jest bardzo ważnym czynnikiem
spajającym tereny LGR.
Powietrze wg WIOŚ w 2008 na obszarze Doliny Karpia w większości wypadków było klasy
czystości A (najlepsza), jedynie w przypadku stężenia pyłu zawieszonego oraz stężenia
benzo(α)pirenu w pyle zawieszonym miało klasę C.
Na terenie objętym LSROR nie ma dużych zakładów przemysłowych, toteż główną
przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest tzw. niska emisja zanieczyszczeń z lokalnych
kotłowni i indywidualnych palenisk. Ze względu na bliskość sąsiadujących,
uprzemysłowionych obszarów woj. śląskiego i aglomeracji krakowskiej, część
zanieczyszczeń napływa na tereny Doliny Karpia z tamtych regionów.
Według danych WIOŚ w 2008 roku stan ekologiczny jednolitych wód powierzchniowych na
terenie LGR jest dobry lub umiarkowany. Wody podziemne wg punktów pomiaru w powiecie
wadowickim są II klasy (dobra jakość) a wg pomiaru w powiecie krakowskim w pobliżu
granicy Doliny Karpia III klasy (zadowalająca jakość).
Główne rzeki na obszarze LGR (stan czystości według danych WIOŚ na rok 2008):
 Wisła – od Przemszy do Skawy I klasy czystości biologicznej i poza klasą fizykochemiczną, od Skawy do a od Skawy do Podłężanki III klasy biologicznej i również
poza klasą fizyko-chemiczną. Według punktu pomiaru w miejscu przeznaczonym dla
bytowania ryb karpiowatych w powiecie oświęcimskim stwierdzono, że rzeka nie
spełnia tam norm przydatności do bytowania tego gatunku.
 Skawa - II klasa czystości biologicznej oraz fizyko-chemicznej
 Wieprzówka – II klasa czystości biologicznej oraz fizyko-chemicznej
Na całym analizowanym terenie zbiera się rocznie 14,4 tony zmieszanych odpadów na km 2,
jakby porównać tą wartość do średnich danych dla Polskiej wsi to w LGR zbiera się ponad
dwa razy więcej zmieszanych odpadów (wskaźnik dla obszarów wiejskich ma wartość 6,12
t/km2). Mogłoby się wydawać, że problem ten jest wyraźny ale biorąc pod uwagę, że gęstość
zaludnienia jest tutaj ponad 3 razy większa to jest całkiem dobrze. W polskich miastach zbiera
się średnio 460,7 t/km2.
Ochrona środowiska
Obszary prawnie chronione wg GUS w 2009 roku zajmują powierzchnię 85,1 ha co stanowi
zaledwie 0,27% powierzchni LGR ogółem. Jest to wartość bardzo niska w porównaniu do
średniej w kraju, gdzie w tym samym okresie (2009 rok) stanowiły one 32,3% powierzchni
gmin wiejskich. Obszary objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000 stanowią prawie 17%
powierzchni obszaru objętego LSROR (dane ze strony internetowej tej sieci).
Prawne formy ochrony przyrody na terenie Doliny Karpia (z uwzględnieniem również
elementów nie ujętych przez GUS w najbardziej aktualnym zestawieniu za 2008 rok):
 Rezerwat przyrody „Przeciszów”
 „Dolina Dolnej Skawy” (Sieć Natura 2000)
 „Dolina Dolnej Soły” (Sieć Natura 2000
 243 pomniki przyrody
Obszary cenne przyrodniczo i wymagające specjalnego traktowania:
 żwirownia „Zakole A” w meandrze Wisły
 Las Burzyński
 stare koryto rzeki Wisły tzw. „Wiślisko”
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Liczne stawy i rzeki, nie spotykane często w tej ilości w Polsce tworzą dogodne warunki dla
bytowania wielu unikalnych gatunków (głównie ptaków i roślin) preferujących właśnie takie
środowisko np. cykl hodowli ryb powoduje, że woda ze stawów jest jesienią spuszczana
i powstają wtedy bardzo dobre warunki żerowania dla ptaków siewkowatych
i blaszkodziobych. Znajdują się tu również bardzo wiele różnych cennych gatunków roślin
i zwierząt.
Bogata flora i fauna chroniona prawnie w niewystarczającym stopniu jest ważnym elementem
wspólnym dla LGR. Gminy należące do niej muszą wspólnie starać się o ochronę tych
terenów bardzo do siebie podobnych pod względem przyrodniczym. Specyficznym
elementem tej grupy jest fakt, że dalsze bytowanie wielu gatunków jest uzależnione od
kontynuowania działalności rybackiej na tym terenie co jest jednym z czynników, które
w pełni uzasadniają wspieranie tego sektora na tym obszarze.
Atrakcje turystyczne, produkty lokalne i zabytki
Najbardziej charakterystycznym produktem lokalnym Doliny Karpia jest karp, a szerzej –
ryby. Rybactwo na terenie Doliny jest nie tylko ważną dziedziną lokalnej gospodarki,
ale także rodzajem dziedzictwa kulturowego, szczególnie ze względu na swą długą i bogatą
historię. Tradycja hodowli ryb sięga tu 1291 roku, od kiedy to karp trafiał na stoły królów na
Wawelu.
Do specyfiki Doliny Karpia, stanowiącej zarazem o jej spójności należą wspólne tradycje
kulinarne związane przede wszystkim z karpiem. Działają tu restauracje, w których można
zjeść tradycyjne potrawy.
Karp zatorski może być uznany za najbardziej charakterystyczny produkt lokalny zarówno
jako gatunek fauny, jak i jako potrawa. Karp Zatorski został wpisany przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych woj. małopolskiego w dniu
28.02.2007 r. Danie „Karp po zatorsku” zdobyło jedno z czołowych miejsc w plebiscycie
„Małopolski Smak” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Gazetę Krakowską oraz Radio Kraków (4. miejsce). Zapieka się go z farszem
z pieczarek i gotowanych jajek. Potrawa tą przyrządził osobiście Robert Makłowicz i Piotr
Bikont podczas uroczystości wręczenia pamiątkowych dyplomów na zamku
w Niepołomicach. Niepowtarzalny smak posiada także wędzony karp zatorski. Swoje walory
smakowe zawdzięcza on tradycyjnemu sposobowi wędzenia: ryba leżącą w zaprawie
z przypraw minimum 12 godzin wędzona jest drzewem owocowym, w końcowym etapie
wędzenia dodawane jest drzewo olchowe w celu nadania rybie wyjątkowej, złocistej barwy.
Przechowywana jest w koszach wiklinowych przekładana pokrzywami mającymi właściwości
naturalnego konserwantu. Wystawiany przez Stowarzyszenia karp zatorski wędzony zajął
w 2009 roku pierwsze miejsce w plebiscycie Małopolski Smak w kategorii Tradycyjne
Specjały.
Regionalne wydarzenie kulinarno-artystyczne „Święto Karpia” zostało laureatem plebiscytu
Wielkie Odkrywanie Małopolski w kategorii Wydarzenie Roku 2005. Z corocznej grudniowej
imprezy pn. „Zatorski Karp na Świątecznym Stole” w 2005 r. ukazał się film emitowany
w TVP 2 podczas Świąt Bożego Narodzenia. Karp Zatorski został także nagrodzony Złotym
Orłem Małopolski Zachodniej w kat. Produkt Lokalny w 2006 r. oraz oficjalnym Produktem
Lokalnym Powiatu Oświęcimskiego. Należy podkreślić, że karp zatorski hodowany jest
w sposób tradycyjny – ekstensywnie, z użyciem jedynie naturalnych pasz. Można zatem
w uprawniony sposób nadać mu miano produktu ekologicznego. Obecnie trwają prace nad
rejestracją karpia zatorskiego jako produktu regionalnego („Chroniona Nazwa Pochodzenia”)
w Unii Europejskiej.
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Na terenie LGR praktykowane są różne tradycyjne formy działalności rzemieślniczej będące
obecnie na wyginięciu. Dawniej powszechne w tym rejonie było wikliniarstwo na co miały
wpływ duże zasoby surowca tj. liczne nadrzeczne zarośla wierzbowe. Obecnie wytwory
z wikliny przeważnie powstają na własny użytek albo są formą sztuki np. wiklinowe karpie
będące symbolem regionu. Tradycyjnym rzemiosłem na obszarze LGR było kołodziejstwo,
praktycznie nie potrzebne obecnie, ale mogące być ciekawą atrakcją dla turystów. Innym
rzemiosłem głęboko zakorzenionym w kulturze jest koronkarstwo i hafciarstwo – obecnie ze
względu na brak zbytu (związany z substytucyjnymi produktami przemysłowymi) jest to
głównie forma sztuki lub produkt lokalny dla turystów. Inną atrakcyjną turystycznie branżą
jest pszczelarstwo i jego produkty w postaci tradycyjnego miodu i wyrobów z wosku
pszczelego. Istniejące tradycje rzeźbiarskie również są ciekawym elementem w regionie warto tu wspomnieć o galerii „Bałysówka”.
W wielu gminach już obecnie istnieją wytyczone ścieżki rowerowe. Z pewnością sieć takich
ścieżek powinna być rozbudowywana, utwardzona i zabezpieczona - wały wzdłuż rzek
i stawów, mogą zostać zagospodarowane w tym celu. Istniejące trasy biegną wzdłuż Skawy,
Soły i Wisły okalając największe zbiorniki wodne bądź przebiegające poprzez groble
pomiędzy mniejszymi stawami stanowią niespotykaną w kraju i bardzo ciekawą atrakcję dla
wielu amatorów turystyki rowerowej.
Przez region ten - ze względu na jego niezwykłe walory krajobrazowe, przyrodnicze
i kulturowe - przebiega wiele szlaków turystycznych. Są to przede wszystkim: Zielony Szlak
Greenways Kraków–Morawy–Wiedeń, Szlak EuroVelo 11, Szlak Rowerowy Doliny Karpia,
Wiślana Trasa Rowerowa, Pętla rowerowa Kraków-Brzeźnica-Kraków z wioską rowerową
w Brzeźnicy. Ponadto przez Dolinę Karpia przebiega Szlak Zabytków Ziemi Oświęcimskiej,
szlak Maryjny Częstochowa-Mariazzel oraz Szlak Architektury Drewnianej Województwa
Małopolskiego, szlaki turystyczne PTTK. Chociaż sieć szlaków turystycznych jest dosyć
rozwinięta i stale się powiększa brakuje jednej, jasnej koncepcji organizacji ruchu
turystycznego szlaków pieszych i rowerowych. Uzupełniającą atrakcją turystycznokarajoznawczą Doliny Karpia, przeznaczoną szczególnie dla dzieci i młodzieży, są też
przyrodnicze ścieżki dydaktyczne m. in.: Ścieżka przyrodnicza „Górki Bachowskie–
Buczyna”; Ścieżka przyrodnicza „Dolina rzeki Skawy”; Ścieżka przyrodnicza „Zbiorniki
pożwirowe”.
Ważnym element kultury są lokalne jarmarki, zwyczaj ten obecnie jest trochę zaniedbany
i odbywają się one przeważnie przy okazji innych imprez a nie jak wcześniej jako osobne
stałe wydarzenia, ale rozmawia się o wznowieniu tej tradycji będącej idealną okazją
do promocji regionu. Ważnym elementem spajającym tereny objęte LSROR
wykorzystującym wspólnotę materialno-duchową są różnego rodzaju imprezy rekreacyjne,
sportowe, folklorystyczne. Do największych należy Festiwal Doliny Karpia jako cykl imprez
we wszystkich gminach obszaru, w tym najbardziej popularne Święto Karpia w Zatorze.
Wybrane zabytki na terenie LGR:

Zamki w Zatorze i Spytkowicach

Pałace i Dworki wraz z zespołami parkowymi w Polance Wielkiej, Osieku,
Przeciszowie, Paszkówce, Kossowej, Brzeźnicy, Ryczowie.

Budowle sakralne drewniane i murowane datowane od czasów średniowiecza, w tym
m. in.: Sosnowice, Paszkówka, Marcyporęba, Woźniki, Tłuczań, Trzebieńczyce, Palczowice,
Osiek, Głębowice, Polanka Wielka, Graboszyce, Radocza, Zator.
Oprócz wymienionych powyżej istnieje duża liczba budynków mieszkalnych drewnianych
z przełomy XIX/XX wieku oraz budynków użyteczności publicznej np. dworce kolejowe.
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Oprócz zabytków kultury materialnej, charakterystyczne dla wszystkich gmin Doliny Karpia
jest także bogactwo dziedzictwa duchowego, przekazywanego przede wszystkim w postaci
tradycji i zwyczajów ludowych. Ciekawe tradycje są związane np. z Wigilią Bożego
Narodzenia - przez cały dzień wigilijny zachowywano ścisły post, potrawy postne podawano
w jednej glinianej misie. Do zwyczajowych dań wigilijnych należały m. in: żur z grzybami
i ziemniakami, kasza z suszonymi gruszkami, groch z kapustą i przede wszystkim smażony
lokalny karp. Resztki z wieczerzy wigilijnej podawano zwierzętom gospodarskim,
aby chronić je od chorób i uroków. W dzień Bożego Narodzenia wszyscy świętowali
i wychodzili jedynie do kościoła. Nie wolno było wykonywać żadnych prac – zakazane było
nawet mycie naczyń, przynoszenie wody ze studni i odwiedzanie sąsiadów. W drugim dniu
Świąt odbywało się tradycyjne poświęcenie owsa – zwyczaj ten, podobnie jak część
obyczajów opisanych powyżej, jest powszechnie praktykowany w Dolinie Karpia do dziś.
Na uwagę zasługuje również fakt, że część istniejących do dziś stawów hodowlanych została
wybudowana w okresie X-XII wieku.
Stawy są często odwiedzaną atrakcją turystyczną przede wszystkim dla ornitologów,
fotografów oraz uczestników wycieczek szkolnych. Jednym z wielu ptaków zamieszkujących
stawy jest znajdujący się pod ścisłą ochroną ślepowron.
Uwarunkowania historyczno-kulturowe
Częściowo udokumentowane informacje na temat przeszłości tych ziem pochodzą z okresu
średniowiecza, kiedy to tereny te jako zachodnia część Małopolski zostały włączone pod
panowanie pierwszych Piastów. Około 1179 r. w wyniku darowizny Kazimierza
Sprawiedliwego na rzecz Mieszka Plątonogiego - księcia opolskiego i Pana na Raciborzu,
rozległa kasztelania oświęcimska została oderwana od Polski i przyłączona do Śląska pod
panowanie Piastów Śląskich. Okres ich dominacji trwał prawie 300 lat. W 1281 r. powstało
księstwo cieszyńsko-oświęcimskie, którym władał książę Mieszko cieszyński.
Prowadzona tu była od czasów średniowiecza hodowla ryb i gospodarka stawowa. W 1291 r.,
kiedy to w Bachowicach odnowiono zamulone wylewem Wisły jezioro i rozpoczęto w nim
gospodarkę rybacką. W 1493 r. książę zatorski Janusz IV zezwolił mieszczanom na
wykopanie i napełnienie wodą z rzeki Wieprzówki dwóch sadzawek. Wówczas też utworzono
pierwsze „odrostaliszcza” – miejsca do pielęgnowania młodego narybku.
Z rąk Mieszka 10 listopada 1292 r. otrzymał prawa miejskie Zator. W XIV w. z podziału
księstwa cieszyńskiego powstało księstwo oświęcimskie, zaś w XV w. wyodrębniło się
z niego księstwo zatorskie. Część terenów Doliny Karpia pozostała w granicach księstwa
oświęcimskiego, część weszła do utworzonego w 1445 r. zatorskiego. W 1513 r. tereny
zatorszczyzny zostały włączone do ziem krakowskich, prawnej inkorporacji księstwa
do Polski dokonał Sejm Walny w 1564 r.
Usytuowanie przestrzenne stawów (w dużym stopniu zachowane do dziś) ukształtowało
się w XVI wieku. Stawy wybudowano za kasztelanii Myszkowskiego i Seweryna Bonara,
wykorzystując siłę niewolników tatarskich. Wiele z nich do dziś nosi nazwy swych
założycieli: Bonar, Kasztelan, Starosta, Leliwa itp.
Od czasów średniowiecza przez tereny Doliny Karpia przechodził ważny szlak handlowy
z Krakowa na Śląsk, umożliwiający długotrwały rozwój gospodarczy aż do okresu wojen
szwedzkich. W wyniku I rozbioru Polski ziemia zatorska znalazła się w granicach zaboru
austriackiego jako część Galicji. Do czasów II wojny światowej miejscowości Doliny Karpia
pozostawały w rękach rodów: Duninów, Poniatowskich, Potockich, Tyszkiewiczów czy
Larishów. W 1884 r. uruchomiono linię kolejową Skawina-Oświęcim, która przyczyniła się
do ożywienia gospodarczego leżących przy niej terenów.
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Po okresie II wojny światowej (w czasie której zatorszczyzna została włączona do Rzeszy
Niemieckiej) nastąpiła odbudowa zniszczeń i rozwój gospodarczych. Szczególnie dotkliwe
były duże zniszczenia stawów hodowlanych poczynione przez hitlerowców, którzy
np. celowo niszczyli hodowle wrzucając granaty do stawów. Świadectwem bogatej
przeszłości regionu są liczne zamki, pałace i dwory oraz zabytki architektury sakralnej.
Po wcześniejszym okresie stopniowej utraty znaczenia, w XIX w. nastąpił gwałtowny rozwój
hodowli ryb na terenie Doliny Karpia, a gospodarstwo zatorskie zajmowało pod tym
względem pierwsze miejsce w kraju. Hodowany w stawach na terenie LGR karp nazywany
był „karpiem królewskim” - często gościł na stołach króla na Wawelu.
Długa historia rybactwa w Dolinie Karpia może być bezsprzecznie powodem do dumy,
a hodowlę ryb można bez wątpienia uznać za ważną, jak nie najważniejszą część dziedzictwa
kulturowego tego obszaru.
3) ocena społeczno - gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego
i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej
Dane zawarte w tym rozdziale pochodzą przede wszystkim z Banku Danych Regionalnych
Głównego Urzędu Statystycznego. Użyto w większości informacji z 2009 roku z wyjątkiem
sytuacji w których najaktualniejsze dostępne były jedynie dane z lat wcześniejszych.
Ludność
Obszar LGR według danych na dzień 31 XII 2009 zamieszkuje łącznie 55 308 osób. Gęstość
zaludnienia na badanym obszarze wynosi 178,4 osób/km2, średnia gęstość zaludnienia dla
terenów wiejskich w Polsce wynosi 54,4 osób/km2. W prezentowanych gminach mieszka 27
241 mężczyzn i 28 067 kobiet, co daje nam wskaźnik ilości kobiet na 100 mężczyzn
w wysokości 103, który jest minimalnie większy niż wartość średniej dla polskiej wsi tj. 101.
Struktura ludności jest dosyć podobna, zauważalne różnice zachodzą jedynie w strukturze
wiekowej ludności w wieku produkcyjnym. Obecnie jest więcej osób będących przeważnie
w środku kariery zawodowej niż tych, którzy niedługo będą przechodzić na emeryturę.
W najbliższym czasie stosunek ludności produkcyjnej do poprodukcyjnej może być
minimalnie wyższy niż średnia w kraju.
Wskaźnik przyrostu naturalnego, mierzony różnicą liczby urodzeń i zgonów na 1000 osób
w LGR przyjął wartość dodatnią i wynosił w 2009 roku 3,6 co oznacza, że sytuacja
demograficzna na obszarze objętym LSROR jest dwukrotnie lepsza niż obszarów wiejskich
w Polsce, gdzie wskaźnik wyniósł 1,2 (w stosunku do 0,78 w 2007 roku).
Strukturę ludności wg wieku produkcyjnego przedstawiono w tabeli (2009 r.).
Dla porównania podano strukturę w % dla obszarów wiejskich w Polsce. Jak widać wartości
te są bardzo podobne.
Grupa wiekowa
w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat)
w wieku produkcyjnym
w wieku poprodukcyjnym

Ilość
11 779
34 940
8 589

%
21,3
63,2
15,5

Polska
Gm.wiej.
21,6
62,7
15,6

Saldo migracji w 2009 roku dla obszaru LGR było dodatnie i wynosiło 71. Wskaźnik salda
migracji w 2009 roku wynosił 1,28 na 1000 mieszkańców. Dla porównania wskaźnik ten dla
gmin wiejskich w Polsce wyniósł 2,92. Mniej osób przybywa na ten teren niż średnio
w Polskich wsiach ale ważne jest przede wszystkim, że saldo migracji jest i tak dodatnie.
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Gospodarstwa rolne
Na obszarze LGR wg danych GUS z 2009 roku użytki rolne zajmują 20 450 ha, a grunty orne
– 16892 ha, co stanowi 54,5% powierzchni LGR ogółem - jest to trochę więcej niż w polskich
gminach wiejskich, gdzie zajmują one średnio 46,4% powierzchni.
Gospodarstwa rolne na terenie Doliny Karpia (Spis rolny 2002, GUS) są znacznie mniejsze
niż średnio w całym kraju. Znacznie więcej jest gospodarstw do 2 ha a mniej powyżej 5 ha.
Problemem tego regionu jest znaczna fragmentaryzacja rolnictwa, co może negatywnie
wpływać na jego rentowność i możliwości inwestycyjne.
Na użytki rolne (dane z 2005 roku) składają się przede wszystkim grunty orne 16 892 ha,
co stanowi 82,6% użytków rolnych ogółem oraz łąki i pastwiska 3 321 ha, co stanowi 16,2%
użytków rolnych ogółem, pozostały teren zajmują sady (ok 1%). Na terenie LGR więcej
terenów niż średnio w Polsce przeznaczonych jest do celów ornych a mniej na łąki
i pastwiska. W kraju te pierwsze stanowią 75,6% a drugie 23%.
Podmioty gospodarcze
W 2009 roku na obszarze LGR funkcjonowało 3 776 podmiotów gospodarczych. Wskaźnik
przedsiębiorczości – ilość podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców LGR w 2009
roku wyniósł – 68,3. Jest to wartość minimalnie wyższa od średniej dla polskiej wsi – 63,6.
Na badanym obszarze znajduje się 7 spółek z udziałem kapitału zagranicznego, co stanowi
0,19% wszystkich podmiotów (mniej niż to co obserwujemy w całej Polsce – 1,76%).
Widoczne jest mniejsze zainteresowanie tym rejonem przez inwestorów z zagranicy niż
średnio w kraju.
Do głównych sektorów gospodarki na terenie objętym LSROR (dane z 2008 roku,
obowiązujący jeszcze podział PKD-2004) należą handel hurtowy i detaliczny, naprawy
pojazdów samochodów, motocykli itp. (sekcja G), budownictwo (sekcja F) oraz przetwórstwo
przemysłowe (sekcja D). W stosunku do tego co występuje na terenach wiejskich w Polsce
zauważalny jest trochę większy udział przedsiębiorstw z sektora budowlanego, sekcji I
(transport, gospodarka magazynowa i łączność) oraz z sekcji D a mniejszy w rolnictwie,
leśnictwie i łowiectwie (sekcja A) oraz w obsłudze nieruchomości, wynajmie i usługach
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (sekcja K).
Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Na terenie LGR znajduje się według danych GUS na 2009 rok 13 zakładów opieki
zdrowotnej (4254 osób na jedną placówkę), 3 praktyki lekarskie oraz 12 aptek (4609 osób na
jedną placówkę). Wskaźnik jest gorszy od średniej krajowej dla obszarów wiejskich w 2009
roku dla zakładów opieki zdrowotnej, ale lepszy w przypadku aptek.
W 2008 roku z budżetów gmin LGR wydano na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne w ramach opieki społecznej 1 408 840 zł co w przeliczeniu na
jednego mieszkańca daje kwotę 25,5 zł. Na obszarach wiejskich w całym kraju średnio
wydano w przeliczeniu na jednego mieszkańca 52 zł na ten cel. Wniosek jest taki, że w tym
rejonie jest mniej osób, które muszą korzystać z pomocy społecznej.
Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia
Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne na terenie LGR w 2009 roku wyniosła 1888
z czego zdecydowaną większość stanowią kobiety - w niektórych gminach jest ich
dwukrotnie lub prawie dwukrotnie więcej niż bezrobotnych mężczyzn. W całym kraju jest to
bardziej wyrównane – 43,4% stanowią mężczyźni a 56,4% kobiety, podobnie jest również
biorąc pod uwagę jedynie obszary wiejskie. Można powiedzieć, że zdecydowanie więcej jest
bezrobotnych kobiet niż mężczyzn oraz, że odbiega to od normy.
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Na koniec grudnia 2009 roku stopa bezrobocia (wg GUS) w całej Polsce wyniosła 11,9%,
w Województwie małopolskim 9,7% a w powiatach Oświęcimskim oraz Wadowickim
odpowiednio 10,7% oraz 11,4%. Biorąc pod uwagę te wskaźniki widać, że w powiatach do
których należą gminy LGR problem bezrobocia jest porównywalny lub minimalnie mniejszy
niż w całym kraju natomiast większy niż średnio w województwie.
Liczba bezrobotnych w 2009 r. wyniosła 1888 osób, które stanowiły 5,4% osób w wieku
produkcyjnym.
Edukacja i wychowanie
Wg danych GUS na obszarze LGR w 2009 roku było:
 16 przedszkoli z 1090 miejscami, do których uczęszczało 1099 dzieci,
 35 szkół podstawowych, do których uczęszczało 3674 dzieci,
 15 gimnazjów, do których uczęszczało 2204 dzieci.
Wartości te są lepsze niż ogólnie na terenach wiejskich w Polsce: na jedno miejsce
w przedszkolu przypada 54 osoby wobec 88 w całym kraju, na jedną szkołę podstawową
przypada 1 sołectwo wobec 4, a na jedno gimnazjum 3 w stosunku do 11 w całej Polsce.
Poziom wykształcenia mieszkańców obszaru objętego LGR( wg spisu ludności w 2002 roku)
nie odbiega znacząco od tego co obserwujemy ogólnie w polskich wsiach ale jest gorszy od
poziomu wykształcenia biorąc pod uwagę obszar całej Polski.
Turystyka, rekreacja i kultura
W 2009 roku na terenie LGR znajdowały się 2 obiekty udzielających noclegi, oba całoroczne.
Obiekty te dysponowały łącznie 157 miejscami noclegowymi. W tym okresie tereny
te odwiedziło i skorzystało z oferty noclegowej 4472 osób, w tym 906 z zagranicy, łącznie
udzielono im 9136 noclegów (1888 gościom zagranicznym). Oznacza to, że średnio pobyt na
tym terenie trwał około dwóch dni
Na terenie Doliny Karpia sytuacja noclegowa nie jest dobra i wypada nienajlepiej nawet
w porównaniu z polską wsią – jest tu prawie dwa razy mniej ośrodków na km2 powierzchni
oraz pobyt jest prawie dwa razy krótszy. Należy tutaj jednak zaznaczyć, że rzeczywista liczba
miejsc noclegowych może być większa od tego co podaje GUS, gdyż nie są tam
uwzględnione obiekty w których wynajmowane są pokoje gościnne ale nie zmienia to faktu,
że w tej dziedzinie jest gorzej niż w średnio w kraju, gdzie również te obiekty nie były
liczone.
Na obszarze LGR znajdują się łącznie z filiami 22 biblioteki (liczba mieszkańców na
bibliotekę jest podobna do średniej krajowej). Ponadto według danych z GUS znajdują się
tutaj 12 instytucji kultury, 10 kół oraz klubów a poza tym odbyły się 289 imprezy i działa 20
zespoły artystyczne.
Na terenie LGR w roku 2009 funkcjonowało łącznie 105 różnych fundacji i stowarzyszeń,
co daje wskaźnik w wysokości 1,90 na 1000 mieszkańców. Jest to wartość nieznacznie
słabsza niż średniej dla kraju która wynosi 2,60 na 1000 mieszkańców.
4) opis działalności związanej z połowem, chowem, hodowlą, przetwórstwem lub skupem
ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie, na obszarze
objętym LSROR
Różnorodność gatunkowa
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze (wchodzący w skład Instytutu Rybactwa
Śródlądowego w Olsztynie) prowadzi działalność w całości na terenie do LGR w gminach
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Zator, Przeciszów oraz Spytkowice. Zajmuje się jest przede wszystkim hodowlą karpia
zatorskiego ponadto w Obiekcie Doświadczalnym Laskowa utrzymywane są czyste linie
hodowlane karpia (jest tylko jeszcze jedno takie miejsce w Polsce) takie jak: zatorska,
węgierska, jugosłowiańska, izraelska Dor-70 i starzwska. Linie te wykorzystywane są do
kojarzenia między sobą w celu produkcji ryby towarowej wykorzystując efekt heterozji.
Oprócz produkcji karpia RZD jest producentem wielu innych gatunków ryb słodkowodnych.
Są to przede wszystkim takie gatunki jak: szczupak, sandacz, lin, karaś srebrzysty i pospolity,
jaź i sum europejski. Gatunki ryb dodatkowych są sprzedawane na cele zarybieniowe wód
otwartych oraz do przetwórstwa. W Ośrodku Doświadczalnym w Laskowej rozpoczęto także
prace nad chowem i introdukcją jesiotra ostronosego. Działalność Zakładu można
wykorzystać do utworzenia programu zarybiania zbiorników wodnych i rzek.
W Osieku znajduje się Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o. o., który hodowlę (głównie
karpia królewskiego) prowadzi w pełnym cyklu produkcyjnym tj. od tarła poprzez wylęg,
wycier, narybek i kroczek, aż do uzyskania ryby handlowej. Gospodarstwo posiada własne
tarlaki lini osieckiej, węgierskiej, zatorskiej i gołyskiej. Duże znaczenie dla jakości produkcji
ma wykorzystywanie paszy z pszenicy, jęczmienia jarego i łubinu z własnych źródeł. Ten
ośrodek jest kontynuacją hodowli prowadzonej przez rodzinę Rudzińskich. Po II wojnie
światowej dzięki zasobom ośrodka UJ w Mydlnikach udało się odtworzyć linię karpia
osieckiego, która została zniszczona przez hitlerowców.
Wyjątkowe walory smakowe tutejszego karpia potrafili docenić królowie polscy,
sprowadzając go przez lata na swoje stoły. W 1508 roku Księstwo Oświęcimskie i Księstwo
Zatorskie dostarczały na dwór Zygmunta I Starego kilkadziesiąt ton tej ryby. W całym XX
wieku hodowle karpia na tym terenie zdobywały różne wyróżnienia takie jak np. „Wielki
Medal Złoty za karpie selekcjonowane”. Gatunki karpia pochodzące z tego rejonu były
sprzedawane w Europie i USA np. pod nazwami handlowymi „Karp Polski” lub „Karp
Niemiecki”.
Stawy
O specyfice obszaru LGR stanowi na pewno duża ilość stawów, ich łączna powierzchnia
wynosi powyżej 4 tys. ha, większość z nich jest niewielka (30-40 ha) i niezbyt głęboka (do 23 metrów). Główne to Przeręb, Bugaj oraz kompleksy spytkowickie, zatorskie i rudzkie.
Sprzyjające warunki geomorfologiczne, geologiczne (trudno przepuszczalne podłoże
z gruntów gliniastych), łatwość doprowadzania i odprowadzania wody ze stawów sprawiły, że
hodowla ryb na tym terenie prowadzona jest co najmniej od XIII wieku.
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze posiada 1047 ha powierzchni ogroblowanej
stawów karpiowych, z czego 800 – 850 ha to powierzchnia produkcyjna. Zakład obejmuje
cztery gospodarstwa rybackie:
 Gospodarstwo Rybackie Bugaj położone w Gminie Zator o powierzchni 186 ha.
 Gospodarstwo Rybackie Przeręb o powierzchni 461 ha położone w Gminie Zator i
Przeciszów.
 Doświadczalny Obiekt Laskowa składający się z 90 stawów (w tym 56 małych,
doświadczalnych) o łącznej powierzchni 40 h oraz nowoczesnej wylęgarni ryb
słodkowodnych.
 Gospodarstwo Spytkowice o powierzchni 444 ha znajdujące się w Gminie
Spytkowice.
W Osieku jest 307 ha stawów, z czego 193 ha stanowią stawy OHZ.
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Rybactwo
Tereny Doliny Karpia od czasów średniowiecznych należą do najważniejszych w Polsce
miejsc produkcji ryb a przede wszystkim karpia. Gospodarka rybacka, prowadzona jest
najczęściej w sposób tradycyjny – ekstensywnie, z użyciem naturalnych pasz. Bez wątpienia
największym przedsiębiorcą w tej branży jest Rybacki Zakład Doświadczalny, który
zatrudniania 42 pracowników na 38,82 etatach. Ważnym wsparciem dla produkcji karpia na
tym terenie jest współpraca przedsiębiorców z tej branży w ramach Grupy Producenckiej.
Niestety potencjał jaki tkwi w tym regionie nie jest do końca wykorzystywany, przede
wszystkim dotyczy to przetwórstwa wyrobów rybnych – przy odpowiedniej promocji
i organizacji opłacalne stałoby się przetwórstwo ryb na większą skalę. Produkty tutaj
wytwarzane mogłyby być w pełni rozpoznawalne jako pochodzące z Doliny Karpia na
wszystkich szczeblach sprzedaży co przyczyniłoby się do ogólnego rozwoju regionu
a szczególnie tej gałęzi gospodarki.
Dolina Karpia posiada bogate zaplecze dla wędkarzy. W długim sezonie letnim - od marca do
października - stawy i łowiska stają się miejscem wypoczynku dla wędkarzy (miejscowych
i przyjezdnych) oraz ich rodzin. Za połów ryb na części zbiorników pobierana jest opłata za
każdą godzinę oraz dodatkowa opłata za złowione ryby; inne funkcjonują na zasadzie stałych
abonamentów (kart wędkarskich). Często oferowane są tu dodatkowe atrakcje dla rodzin
z dziećmi – place zabaw, możliwość grillowania itp., przy niektórych zbiornikach funkcjonują
także wypożyczalnie sprzętu wędkarskiego. Obszar ten stanowi bezsprzecznie prawdziwy raj
dla wędkarzy, jednak pewnym problemem są odrębne opłaty obowiązujące na każdym
z łowisk komercyjnych. Problem ten dotyka przede wszystkim osób przyjezdnych, ale także
miejscowych wędkarzy. Wartym namysłu rozwiązaniem byłoby wprowadzenie wspólnej
karty wędkarskiej, której wykupienie dawałoby prawo do łowienia ryb na kilku zbiornikach
w różnych gminach Doliny.
5)
wskazanie jaka liczba osób z obszaru objętego LSROR spełnia wymagania,
o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, określenie rodzaju aktywności tych osób i
powiązania z innymi sektorami gospodarki
Liczbę osób z obszaru objętego LSROR, która spełnia wymagania, o których mowa w § 2 ust.
1 rozporządzenia określono na 73,82 osoby, z czego stanowią
a)
uprawnieni do rybactwa - 69,82 osoby,
b)
domownicy w gospodarstwach rolnych ze stawami – 4 osoby.
Niektóry ze wskazanych powyżej osób związanych z gospodarką rybacką zajmują się także
inną działalnością:
a)
rolniczą,
b)
handlową,
c)
turystyczną – wynajem pokoi w gospodarstwie agroturystycznym i pokojach
gościnnych oraz mała gastronomia,
d)
są zatrudnieni w innych sektorach gospodarki.
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Poniższa tabela przedstawia ilość osób w poszczególnych gminach obszaru, które spełniają
warunki §2 ust. 1 rozporządzenia na dzień 31.12.2009 roku:
GMINA
ILOŚĆ OSÓB
Brzeźnica
1
Osiek
15
Polanka Wielka
2
Przeciszów
2
Spytkowice
0
Tomice
7
Zator
46,82
Lokalna Grupa Rybacka
73,82
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3. Wskazanie silnych i słabych stron, szans i zagrożeń
obszaru objętego LSROR (analiza SWOT)
Podczas spotkań warsztatowych nt. budowania LSROR w dniu 6 lutego 2010 r. dokonano
Analizy SWOT.

MOCNE STRONY
1. Wypromowane produkty turystyczne
2. Dobre warunki dla rozwoju
konkurencyjnego rolnictwa i rybactwa,
wędkarstwa, stawy i rejestracja Karpia
Zatorskiego w UE
3. Niepowtarzalne walory przyrodnicze
i krajobrazowe, NATURA 2000
4. Współpraca społeczności gmin ze sobą
w ramach inicjatywy/LGD Dolina Karpia
(od 7 lat), Grupa Producencka producentów
karpia
5. Aktywne instytucje i organizacje społeczne
działające w obszarze kultury i sportu
6. Wielowiekowe dziedzictwo historyczne
i kulturowe, w tym tradycje rybackie
7. Dobre warunki dla poprawy dynamiki
gospodarki lokalnej – potencjał ludzki
i inne
8. Położenie w pobliżu atrakcyjnych miejsc
turystyki kulturowej i na trasie przejazdu:
KL Auschwitz (turyści żydowscy lubiący jeść
ryby) – Wadowice
9. Obiekt Wylęgarniczo-podchowowy jesiotra
ostronosego w Laskowej

SZANSE
1. Środki pomocowe UE
2. Kampanie ogólnopolskie na rzecz
spożywania ryb
3. Wzrost ruchu turystycznego w Małopolsce
m. in. poprzez beatyfikację Jana Pawła II
4. Wzrost zainteresowania turystyką niszową
(turystyka ornitologiczna, wędkarstwo)
5. Wzrost zainteresowania zdrowym stylem
życia, zdrowym odżywianiem
6. Działania na rzecz rozwoju produktów
lokalnych, tradycyjnych (Małopolski Festiwal
Smaku, rejestr produktów tradycyjnych
MRiRW)

SŁABE STRONY
1. Brak skutecznego wykorzystania
i promocji walorów środowiska
naturalnego
2. Niepełne wykorzystanie potencjału
związanego z tradycją hodowli karpia,
niedostateczne rynki zbytu (brak
przetwórstwa rybnego), sezonowa sprzedaż
3. Niewystarczająco rozwinięta
infrastruktura turystyczna
4. Bardzo zły stan dróg na obszarze
wszystkich gmin Doliny Karpia, co
zasadniczo obniża jakość obsługi ruchu
turystycznego
5. Stopa bezrobocia powyżej średniej
województwa i wysoki odsetek
bezrobotnych kobiet
6. Emigracja zarobkowa osób z sektora
rybactwa

ZAGROŻENIA
1. Promocja, wzrost sprzedaży ryb
z zagranicy (panga)
2. Zwyczaje żywnościowe Polaków,
uwzględniające ryby, szczególnie karpia
tylko w okresie Świąt Bożego Narodzenia
3. Brak wiedzy Polaków o dobrych
przepisach kulinarnych potraw z karpia
4. Oczekiwania klientów w zakresie
gotowych, łatwych do przyrządzenia
produktów - niechęć do sporządzania
potraw z ryb żywych.
5. Działania utrudniające zarybianie rzek
(kormorany, kłusownictwo, remonty
mostów, regulacje rzek)
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4. Wnioski wynikające z opisu obszaru i z analizy SWOT,
ze szczególnym uwzględnieniem problemów i potrzeb
sektora rybactwa
Poniżej zbadano wzajemne powiązania między czterema elementami tej analizy SWOT oraz
wyciągnięto wynikające z tej analizy wnioski.
W tabelach poniżej zawarto odpowiedzi „tak” na zadane powyżej danej tabeli pytanie.
Numeracja elementów analizy SWOT jest zgodna z numeracją w poprzednim rozdziale.
Czy dana mocna strona pozwoli wykorzystać daną szansę?

1
Szanse

1
2
3
4
5
6

2

3

tak
tak
tak
tak
tak

tak
tak
tak

Mocne Strony
4
5
6
tak tak
tak
tak tak

7
tak

8

9
tak

tak
tak
tak
tak

tak
tak

tak

Czy dana mocna strona pozwoli zniwelować dane zagrożenie?

1
Zagrożenie

1
2
3
4
5

2
tak
tak
tak

3

Mocne Strony
4
5
6
tak
tak tak
tak

7

8

9
tak
tak
tak
tak

tak

Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy?

1
Szanse

1
2
3
4
5
6

tak
tak
tak

Słabe Strony
2
3
4
5
tak
tak
tak tak
tak tak
tak
tak

6
tak
tak
tak
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Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem?

1
Zagrożenie

1
2
3
4
5

Słabe Strony
2
3
4
5
tak
tak
tak

6
tak

tak

W oparciu o Analizę SWOT i powyższą analizę można wyciągnąć wnioski dotyczące ogólnej
sytuacji i uwarunkowań obszaru i wnioski dla sektora rybactwa.

Wnioski dotyczące ogólnej sytuacji i uwarunkowań obszaru
1.
Mocne strony takie jak „Wypromowane produkty turystyczne” i „Położenie
w pobliżu atrakcyjnych miejsc turystyki kulturowej i na trasie przejazdu KL
Auschwitz (turyści żydowscy lubiący jeść ryby) – Wadowice” pozwalają na
wykorzystanie szansy jaką jest „Wzrost ruchu turystycznego w Małopolsce”
w kierunku rozwoju turystyki. Mocne strony - „Niepowtarzalne walory przyrodnicze
i krajobrazowe, NATURA 2000” i „Dobre warunki dla rozwoju konkurencyjnego
rolnictwa i rybactwa, wędkarstwa, stawy i rejestracja Karpia Zatorskiego w UE”
wzmacniają szansę „Wzrost zainteresowania turystyką niszową (turystyka
ornitologiczna, wędkarstwo)” wskazują, że rozwój turystyki powinien szczególnie
dotyczyć ekoturystyki i turystyki wędkarskiej. Działania w zakresie turystyki,
a szczególnie ekoturystyki pozwolą zlikwidować „Słabe strony” jakimi są: „Brak
skutecznego wykorzystania i promocji walorów środowiska naturalnego”, „Emigracja
zarobkowa osób z sektora rybactwa” i „Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura
turystyczna”, a także „Bardzo zły stan dróg na obszarze wszystkich gmin Doliny
Karpia, co zasadniczo obniża jakość obsługi ruchu turystycznego”.
2.
Szanse jakimi są „Kampanie ogólnopolskie na rzecz spożywania ryb”, „Wzrost
zainteresowania zdrowym stylem życia, zdrowym odżywianiem” i „Działania na rzecz
rozwoju produktów lokalnych, tradycyjnych (Małopolski Smak, rejestr produktów
tradycyjnych MRiRW)” wzmocnione „Mocnymi stronami” – „Dobre warunki dla
rozwoju konkurencyjnego rolnictwa i rybactwa, wędkarstwa, stawy i rejestracja
Karpia Zatorskiego w UE” i „Współpraca społeczności gmin ze sobą w ramach
inicjatywy/LGD Dolina Karpia (od 7 lat), Grupa Producencka producentów karpia”,
potrzeba likwidacji „Słabych stron” jakimi są „Niepełne wykorzystanie potencjału
związanego z tradycją hodowli karpia, niedostateczne rynki zbytu (brak przetwórstwa
rybnego), sezonowa sprzedaż”, „Emigracja zarobkowa osób z sektora rybactwa” oraz
przeciwdziałania Zagrożeniom - „Promocja, wzrost sprzedaży ryb z zagranicy
(panga)”, „Zwyczaje żywnościowe Polaków, uwzględniające ryby, szczególnie karpia
tylko w okresie Świąt Bożego Narodzenia”, „Brak wiedzy Polaków o dobrych
przepisach kulinarnych potraw z karpia”, „Oczekiwania klientów w zakresie
gotowych, łatwych do przyrządzenia produktów - niechęć do sporządzania potraw
z ryb żywych)” wskazują na szansę i potrzebę rozwoju lokalnych rynków zbytu oraz
promocji potraw z ryb.
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3.
Likwidacja „Słabych stron”, jakimi są „Stopa bezrobocia powyżej średniej
województwa i wysoki odsetek bezrobotnych kobiet” i „Emigracja zarobkowa osób
z sektora rybactwa” odbyć się może poprzez rozwój przedsiębiorczości i tworzenie
tym samym nowych miejsc pracy. Działania w tym mają szanse powodzenia dzięki
Mocnej stronie jaką są „Dobre warunki dla poprawy dynamiki gospodarki lokalnej –
potencjał ludzki i inne”. Te „inne” warunki to m.in. Specjalna Strefa Ekonomiczna
w Zatorze.
4.
„Niepowtarzalne walory przyrodnicze i krajobrazowe, NATURA 2000”
wymagają ochrony, jeśli mają pozostać Mocną stroną.
5.
Także „Wielowiekowe dziedzictwo historyczne i kulturowe, w tym tradycje
rybackie” muszą być chronione i kultywowane, aby pozostać „Mocną stroną” obszaru.

Wnioski dla sektora rybactwa
Wnioski dla sektora wynikające z analizy SWOT rybactwa pozostają w powiązaniu
z wnioskami wynikającymi dla obszaru objętego LSROR:
1. Liczne stawy i rozwinięta gospodarka rybacka mogą by miejscem pobytu
turystów, zarówno zainteresowanych wędkarstwem, jak i lubiących spędzanie
wolnego czasu na łonie natury;
2. Rozwój produktów lokalnych może dotyczyć także czy nawet szczególnie
produktów rybnych; przykładem obecnego produktu jest rejestracja Karpia
Zatorskiego;
3. Rozwój przedsiębiorczości dotyczyć (i będzie to nawet działanie preferowane)
osób związanych obecnie z sektorem rybactwa;
4. Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych dotyczy przede wszystkim
ochrony zasobów wodnych czyli głównie rzeki Soły i cieków ją zasilających
oraz obiektów stawowych będących podstawą gospodarki rybackiej, bowiem
to one stanowią głównie o walorach przyrodniczo-krajobrazowych obszaru
objętego LSROR;
5. Ochrona walorów dziedzictwa kulturowego i historycznego dotyczyć będzie
m.in. tradycji rybackich na obszarze LSROR, bowiem historia i kultura
obszaru objętego LSROR mocno i od lat związana jest z sektorem rybactwa.
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5. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSROR,
środków służących do osiągnięcia zakładanych celów oraz
rodzajów operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach
wdrażania LSROR, a także ich przewidywanego wpływu na
środowisko
Podczas spotkań warsztatowych nt. budowania LSROR w dniu 6 lutego 2010 r. dokonano
Analizy SWOT. Analiza ta i wynikające z niej wnioski stały się podstawą do określenia celów
ogólnych i szczegółowych. Powiązanie tych elementów opisano w rozdziale 6.
Określone cele w pełni potwierdził sondaż przeprowadzony wśród mieszkańców
i partnerów obszaru LGR w formie kart projektów (więcej na ten temat w rozdziale 10).
Poniżej podano przykłady niektórych projektów zgłoszonych na kartach.

5.1 Cele ogólne
1. Rozwój gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby
2. Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych

5.2 Cele szczegółowe
Dla celu ogólnego – 1. Rozwój gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu
o lokalne zasoby
Rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej

1.1.

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:
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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).
Rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku zbytu ryb

1.2.

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);
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 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).

1.3

Rozwój
przedsiębiorstw,
z sektora rybactwa i kobiet

szczególnie

z

miejscami

pracy

dla

osób

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);
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Dla celu ogólnego 2. Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowohistorycznych
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.
Przykłady:






2.2.

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).
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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 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 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 regionalą 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);
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Utworzenie koła dla dzieci i młodzieży pobudzającego aktywność fizyczną (instytucja
kultury);
Utworzenie koła kulturalno – historycznego dla dzieci i młodzieży (instytucja
kultury).

Wybór celów wyraźnie wskazuje, że preferowane będą operacje, które:
a) przyczynią się do utrzymania istniejących lub tworzenia nowych miejsc pracy
w sektorze rybactwa na obszarze objętym LSROR albo przyczynią się do tworzenia
nowych miejsc pracy poza sektorem rybactwa dla osób zatrudnionych do tej pory
w tym sektorze – wszystkie cele, a w największym stopniu 1.1 i 1.3,
b) są związane z wykorzystaniem i pielęgnowaniem tradycji sektora rybactwa na
obszarze objętym LSROR – cel 2.2,
oraz których beneficjentem będą osoby zajmujące się połowem, chowem, hodowlą,
przetwórstwem lub skupem ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących
w wodzie – wszystkie cele szczegółowe celu ogólnego 1.
Preferowanie przez LGR w/w opercaji znajduje także potwierdzenie w kryteriach lokalnych,
gdzie w/w trzy operacje są premiowane możliwością uzyskania 6 punktów za utworzenie
nowego miejsca pracy w sektorze rybactwa lub zatrudnienie osoby reprezentującej sektor
rybactwa poza tym sektorem w przeliczeniu na pełny etat (dotyczy działania polegającego na
restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia
osób majacych pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem oraz podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na
rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa), 3 punkty za wykorzystanie
lub pielęgnowanie tradycji sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR (dla każdego
działania) oraz 3 punkty za reprezentowanie sektora rybackiego (dla każdego działania).

Dla poszczególnych działań w/w kryteria stanowią:
 6 punktów czyli 17% z sumy wszystkich możliwych do zdobycia punktów – 35 dla
działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa” .
 12 punktów czyli 27% z sumy wszystkich możliwych do zdobycia punktów – 44 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”.
 12 punktów czyli 29% z sumy wszystkich możliwych do zdobycia punktów – 41 dla
działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.
 6 punktów czyli 17% z sumy wszystkich możliwych do zdobycia punktów – 36 dla
działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia
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potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej”.
Strukturę celów pokazano na rysunkach poniżej.
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Struktura celów
Ogólny

Szczegółowy

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

Rozwój turystyki , szczególnie
ekoturystyki i turystyki
wędkarskiej

Rozwój produktów
Rozwój przedsiębiorstw,
lokalnych, szczególnie szczególnie z miejscami pracy
produktów rybactwa
dla osób z sektora rybactwa
i rynku zbytu ryb
i kobiet

2. Zachowanie walorów przyrodniczokrajobrazowych i kulturowo-historycznych

Zachowanie walorów
przyrodniczokrajobrazowych

Zachowanie
dziedzictwa
kulturowego
i historycznego,
w tym tradycji
rybactwa
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3) Środki, służące do osiągnięcia zakładanych celów
Cele LSROR, określone powyżej będą osiągnięte przede wszystkim poprzez operacje
realizowane przez partnerów LGR – Beneficjentów Osi 4 PO RYBY.
Beneficjenci Osi 4 PO RYBY określeni zostali bardzo szeroko. Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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” wskazuje tu na art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia
3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem
Europejskiego Funduszu Rybackiego:
„W ramach programu operacyjnego pomoc jest przyznawana:
1)
osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawna albo podmiotowi
organizacyjnie wyodrębnionemu na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich
w strukturze osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej, zwanej dalej „wnioskodawca”;”
Wnioskodawcy występować będą, za pośrednictwem LGR, o wsparcie finansowe operacji,
które przyczynić się mogą do osiągnięcia celów LSROR. Zakres tych operacji określa
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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”, natomiast zasady ubiegania się
o tę pomoc na obszarze LGR zawarto w rozdziale 8 LSROR.
Cele LSROR osiągane będą także poprzez rodzaj środka, jakim jest „funkcjonowanie lokalnej
grupy rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności” (§ 1 pkt.
1 lit. e w/w rozporządzenia). W ramach tego rodzaju środka możliwe będą następujące
działania:
1) administrowanie LGR
2) badania dotyczące obszaru objętego LSROR
3) działania informacyjne dotyczące przygotowania lub realizacji LSROR lub
działalności LGR
4) szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR
5) realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem
objętym LSROR lub działalnością LGR
6) działania aktywizujące lokalne społeczności.
W ramach administrowania LGR konieczne będzie zatrudnienie pracowników, których
zadaniem będzie wspieranie potencjalnych wnioskodawców w przygotowaniu ich wniosków.
Działania aktywizujące, promocyjne i informacyjne służyć będą poinformowaniu jak
najszerszej grupy potencjalnych wnioskodawców o możliwości wsparcia finansowego ich
projektów przy realizacji operacji zbieżnych z celami LSROR.

33

Pracownicy LGR udzielać będą też informacji o innych możliwościach wsparcia
finansowego, szczególnie ze środków PO RYBY. Szczególnie grupą docelową tych działań
będą właściciele gospodarstw rybackich i przetwórcy, którzy mogą się starać o środki
w ramach Osi 2 PO RYBY. Operacje zrealizowane w ramach tej Osi przyczynią się także
do osiągnięcia celów LSROR.
Środkiem, który również przyczyni się do osiągnięcia celów LSROR będą też działania
w ramach „wsparcia na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach
którego mogą być realizowane operacje polegające na promowaniu współpracy
międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR” (§ 1 pkt. 2 w/w rozporządzenia).
W ramach tego środka możliwe będą następujące działania:
1)
organizacja spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych mających na celu
nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymianę informacji i doświadczeń lub realizację
wspólnego przedsięwzięcia
2)
prowadzenie działań mających na celu promocję i rozwój obszarów zależnych
od rybactwa.
Działania w zakresie funkcjonowania LGR oraz nabywania umiejętności i aktywizacji
lokalnych społeczności lub promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej
między LGR prowadzone będą przez LGR „Dolina Karpia”, przy czym LGR współpracować
będzie z innymi partnerami w tym zakresie.

4) Przewidywany wpływ planowanych do wsparcia rodzajów operacji na
środowisko
Część operacji, zwłaszcza przyczyniających do osiągnięcia celu ogólnego 2 – „Zachowanie
walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych” będzie miała pozytywny
wpływ na środowisko czyli przyczyni się do poprawy jego stanu. Natomiast realizacja
większości pozostałych operacji w mniejszym lub większym stopniu przyczyni się do
pewnego obciążenia środowiska naturalnego, zarówno w wyniku działalności docelowej
wynikającej z przeprowadzonej inwestycji czy też okresowo w trakcie realizacji inwestycji –
budowy lub trwania imprezy promocyjnej.
Wszystkie działania inwestycyjne będą musiały być prowadzone zgodnie przepisami
obwiązującymi w zakresie ochrony środowiska – posiadać odpowiednie zezwolenia i oceny
oddziaływania na środowisko. I tak np. zgodnie z pkt 10 lit. b aneksu II dyrektywy Rady
nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne do przedsięwzięć
infrastrukturalnych, które mogą podlegać ocenie oddziaływania na środowisko (tzw. II grupa)
zaliczono „urban development projects”, czyli „przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach
miejskich”, co może dotyczyć miasta Zator. W tym przypadku, a także w innych, które
znajdowałyby się także w tej II grupie inwestycji, zgodnie z krajowym porządkiem prawnym,
powinny być poddane procedurze kwalifikacji (screeningu), w wyniku której zostanie
wskazany obowiązek albo brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
Ze względu na obecność na obszarze LGR miejsc objętych siecią Natura 2000, wszelkie
decyzje o realizacji inwestycji będą musiały uwzględniać opinię w zakresie oddziaływania na
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te miejsca – stosowne zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów
sieci NATURA 2000 – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.
W okresie realizacji budów może dojść do wystąpienia krótkotrwałych oddziaływań
związanych z emisją do powietrza, emisją hałasu oraz powstaniem odpadów. Inwestorzy
powinni być zobowiązani do maksymalnego zmniejszenia tego oddziaływania, jak również
do minimalizacji ryzyka przypadkowego zanieczyszczenia środowiska. Zawsze może dojść
do awarii urządzeń technicznych lub negatywnego dla środowiska wydarzenia na budowie –
chodzi o to, aby negatywny wpływ na środowisko był natychmiast likwidowany,
a powierzchnia ziemi i teren w przypadku zanieczyszczenia będą przywrócone do stanu
pierwotnego.
W trakcie oceny zgodności operacji z LSROR zwracana będzie uwaga na w/w zagadnienia
tzn. czy wnioskodawca posiada stosowne decyzje w zakresie oceny oddziaływania na
środowisko (o ile będzie wymagane charakterem inwestycji) i zaświadczenie organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci NATURA 2000 – Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Krakowie. Brak stosownych zaświadczeń i decyzji (opinii) w zakresie
ochrony środowiska może być podstawą dla Komitetu do wskazania niezgodności danego
wniosku z LSROR.
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6. Wykazanie związku i spójności przyjętych w LSROR
celów i środków z wnioskami wynikającymi z opisu
obszaru i analizy SWOT oraz celami osi priorytetowej 4
zawartymi w programie operacyjnym
Elementy Analizy SWOT są podsumowaniem sytuacji i uwarunkowań rozwojowych obszaru
LGR przedstawionych w opisie obszaru w rozdziale 2.
Powiązanie poszczególnych elementów analizy i opisu obszaru obrazuje tabela poniżej:
Element analizy SWOT

Numer strony

MOCNE STRONY
Wypromowane produkty turystyczne

12-14

Aktywne instytucje i organizacje społeczne działające na obszarze kultury i
sportu

13-14, 17

Dobre warunki dla rozwoju konkurencyjnego rolnictwa i rybactwa, wędkarstwa,
stawy i rejestracja Karpia Zatorskiego w UE

15, 17-19

Niepowtarzalne walory przyrodnicze i krajobrazowe, NATURA 2000

11-12

Współpraca społeczności gmin ze sobą w ramach inicjatywy/LGD Dolina Karpia
(od 7 lat), Grupa Producencka producentów karpia

3-4, 18

Wielowiekowe dziedzictwo historyczne i kulturowe, w tym tradycje rybackie

12-15, 18

Dobre warunki dla poprawy dynamiki gospodarki lokalnej – potencjał ludzki i
inne

15-16

Obiekt wylęgarniczo-podchowowy jesiotra ostronosego w Laskowej

17-18

Położenie w pobliżu atrakcyjnych miejsc turystyki kulturowej i na trasie
przejazdu KL Auschwitz (turyści żydowscy lubiący jeść ryby) – Wadowice

7-8, 14

SŁABE STRONY
Brak skutecznego wykorzystania i promocji walorów środowiska naturalnego

9-12

Niepełne wykorzystanie potencjału związanego z tradycją hodowli karpia,
niedostateczne rynki zbytu (brak przetwórstwa rybnego), sezonowa sprzedaż

18-19
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Bardzo zły stan dróg na obszarze wszystkich gmin Doliny Karpia, co zasadniczo
obniża jakość obsługi ruchu turystycznego

10

Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura turystyczna

17

Stopa bezrobocia powyżej średniej województwa i wysoki odsetek bezrobotnych
kobiet

16

W wyniku przeprowadzonej analizy SWOT wskazano na wnioski dotyczące ogólnej sytuacji
i uwarunkowań obszaru, jak i zbieżne z tymi wnioskami – wnioski dla sektora rybactwa,
z których wynikają z kolei określone cele szczegółowe i priorytetowe operacje, dla
osiągnięcia tych celów szczegółowych. Powiązanie tych wniosków z poszczególnymi celami
przedstawiono w tabeli.
Wniosek z analizy SWOT
Cel szczegółowy LSROR
Mocne strony takie jak „Wypromowane produkty turystyczne” 1.1 - Rozwój turystyki,
i „Położenie w pobliżu atrakcyjnych miejsc turystyki szczególnie ekoturystyki
kulturowej i na trasie przejazdu KL Auschwitz (turyści i turystyki wędkarskiej
żydowscy lubiący jeść ryby) – Wadowice" pozwalają
na wykorzystanie szansy jaką jest "Wzrost ruchu turystycznego
w Małopolsce m. in. poprzez beatyfikację Jana Pawła II"
w kierunku rozwoju turystyki. Mocne strony - „Niepowtarzalne
walory przyrodnicze i krajobrazowe, NATURA 2000” i „Dobre
warunki dla rozwoju konkurencyjnego rolnictwa i rybactwa,
wędkarstwa, stawy i rejestracja Karpia Zatorskiego w UE”
wzmacniają szansę „Wzrost zainteresowania turystyką niszową
(turystyka ornitologiczna, wędkarstwo)” wskazują, że rozwój
turystyki powinien szczególnie dotyczyć ekoturystyki
i turystyki wędkarskiej. Działania w zakresie turystyki,
a szczególnie ekoturystyki pozwolą zlikwidować „Słabe strony”
jakimi są: „Brak skutecznego wykorzystania i promocji
walorów środowiska naturalnego” i „Niewystarczająco
rozwinięta infrastruktura turystyczna”, a także „Bardzo zły stan
dróg na obszarze wszystkich gmin Doliny Karpia,
co zasadniczo obniża jakość obsługi ruchu turystycznego”
Szanse jakimi są „Kampanie ogólnopolskie na rzecz 1.2. - Rozwój produktów
spożywania ryb”, „Wzrost zainteresowania zdrowym stylem lokalnych, szczególnie
życia, zdrowym odżywianiem” i „Działania na rzecz rozwoju produktów rybactwa i rynku
produktów lokalnych, tradycyjnych (Małopolski Festiwal zbytu ryb
Smaku, rejestr produktów tradycyjnych MRiRW)” wzmocnione
„Mocnymi stronami” – „Dobre warunki dla rozwoju
konkurencyjnego rolnictwa i rybactwa, wędkarstwa, stawy
i rejestracja Karpia Zatorskiego w UE” i „Współpraca
społeczności gmin ze sobą w ramach inicjatywy/LGD Dolina
Karpia (od 7 lat), Grupa Producencka producentów karpia”,
potrzeba likwidacji „Słabej strony” jaką jest „Niepełne
wykorzystanie potencjału związanego z tradycją hodowli
karpia, niedostateczne rynki zbytu (brak przetwórstwa
rybnego), sezonowa sprzedaż” oraz przeciwdziałania
37

Zagrożeniom - „Promocja, wzrost sprzedaży ryb z zagranicy
(panga)”, „Zwyczaje żywnościowe Polaków, uwzględniające
ryby, szczególnie karpia tylko w okresie Świąt Bożego
Narodzenia”, „Brak wiedzy Polaków o dobrych przepisach
kulinarnych potraw z karpia”, „Oczekiwania klientów
w zakresie produktów gotowych (niechęć do sporządzania
potraw z ryb żywych)” wskazują na szansę i potrzebę rozwoju
lokalnych rynków zbytu oraz promocji potraw z ryb
Likwidacja „Słabej strony”, jaką jest „Stopa bezrobocia 1.3. - Rozwój przedsiębiorstw,
powyżej średniej województwa i wysoki odsetek bezrobotnych szczególnie z miejscami pracy
kobiet” odbyć się może poprzez rozwój przedsiębiorczości dla osób z sektora rybactwa
i tworzenie tym samym nowych miejsc pracy. Działania w tym i kobiet
mają szanse powodzenia dzięki Mocnej stronie jaką jest „Dobre
warunki dla poprawy dynamiki gospodarki lokalnej – potencjał
ludzki i inne”. Te „inne” warunki to m.in. Specjalna Strefa
Ekonomiczna w Zatorze
„Niepowtarzalne walory przyrodnicze i krajobrazowe, 2. 1.- Zachowanie walorów
NATURA 2000” wymagają ochrony, jeśli mają pozostać Mocną przyrodniczo-krajobrazowych
stroną
„Wielowiekowe dziedzictwo historyczne i kulturowe, 2. 2.- Zachowanie dziedzictwa
w tym tradycje rybackie” muszą być chronione kulturowego o historycznego,
i kultywowane, aby pozostać „Mocną stroną” obszaru
w tym tradycji rybactwa
Osiągnięcie poszczególnych celów
odpowiednich celów ogólnych:

szczegółowych

przyczyni

się

do

osiągnięcia

1. Rozwój gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby
2. Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych
Powiązanie celów ogólnych i szczegółowych pokazano w rozdziale 5 LSROR.
Cele ogólne LSROR są zbieżne z celami osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 –
2013” (PO RYBY). Tymi celami są:




Minimalizacja zaniku sektora rybackiego.
Rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze.
Poprawa jakości życia w społecznościach rybackich.

Cel ogólny 1 LSROR – „Rozwój gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu
o lokalne zasoby” jest zgodny z celami osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 –
2013” (PO RYBY) bowiem poprzez swoje cele szczegółowe przyczynia się do:

rozwoju innego rodzaju gospodarki w regionie niż gospodarka rybacka (rekonwersji
gospodarki lokalnej) poprzez cel szczegółowy 1.1 LSROR - Rozwój turystyki, szczególnie
ekoturystyki i turystyki wędkarskiej
 minimalizacji sektora rybactwa poprzez cel szczegółowy 1.2. LSROR - Rozwój
produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku zbytu ryb
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poprawy jakości życia społeczności obszaru objętego LSROR poprzez zwiększenie
dochodów i tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku realizacji celów
szczegółowych 1.1 i 1.2 oraz 1.3 LSROR - Rozwój przedsiębiorstw, szczególnie z
miejscami pracy dla osób z sektora rybactwa i kobiet.

Cel ogólny 2 LSROR – „Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowohistorycznych” (w tym cel szczegółowy 2.2. - Zachowanie dziedzictwa kulturowego
o historycznego, w tym tradycji rybactwa) jest także zbieżny z celami osi priorytetowej PO
RYBY, bowiem w Programie napisano, że „Dla osiągnięcia tego celu [trzech wskazanych
powyżej] Polska musi zbudować potencjał wśród lokalnych beneficjentów poprzez szkolenia,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwój przedsiębiorczości mający na celu
dywersyfikację zatrudnienia w kierunku działalności poza sektorem rybackim. Ponadto celem
działań jest podniesienie atrakcyjności tych obszarów przez rozwój turystyki ekologicznej
i małej infrastruktury związanej z rybactwem, ochrona i poprawa stanu środowiska, jak
również rozwój i regeneracja osad i wiosek z głęboko zakorzenioną działalnością rybacką
i tradycjami.”
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7. Plan budżetu LSROR, z podziałem na dwuletnie okresy,
uwzględniającego środki finansowe przeznaczone na
finansowanie poszczególnych rodzajów operacji
Liczba osób z obszaru objętego LSROR, które spełniają wymagania, o których w § 2 ust. 1
Rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać strategia rozwoju obszarów rybackich,
kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim
powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach
programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013” wynosi 73,82 co daje wskaźnik 1,33 osoby na 1000
mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. Zgodnie
§ 1 ust. 5 pkt. c) w/w rozporządzenia liczba środków na jednego mieszkańca LGR dla w/w
wskaźnika pomiędzy 0,5 a 1,2 nie może wynieść więcej niż 354 zł. Oznacza to, że przy
liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.
wynoszącej dla obszaru LGR - 55.308, budżet LGR może wynieść 19.579.032 zł.
Poniżej zamieszczono tabelę przedstawiającą środki z osi priorytetowej 4 Programu
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” w podziale na lata, rodzaje operacji i rodzaje beneficjentów
wg sektorów zgodnie z podpisaną umową o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii
rozwoju obszarów rybackich.
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Tab. Podział środków z EFR na lata, rodzaje operacji i beneficjentów wg sektorów (ile środków z osi 4 PO RYBY otrzymają beneficjenci
różnych sektorów)
Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym:
Rodzaj
operacji

Wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymaniu
atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa

Restrukturyzacja i reorientacja
działalności gospodarczej oraz
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 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 lub przemysłowej

3

4

5

2

1

Funkcjonowanie lokalnej
grupy rybackiej, zwanej dalej
„LGR”, oraz nabywanie
umiejętności i aktywizacja
lokalnych społeczności

6
administrowanie
LGR;
badania
obszaru;
szkolenia LGR

Środek 4.2
Wsparcie na
rzecz
współpracy
międzyregio
nalnej i
międzynaro
dowej

Razem oś
priorytetowa
4
„Zrównoważo
ny rozwój
obszarów
zależnych od
rybactwa”

7

8

działania
informacyjne;
promocja;
aktywizacja

Sektor
publiczny

Sektor
gospodarczy
i
sektor
społeczny

Sektor
publiczny

Sektor
gospodarczy i
sektor
społeczny

Sektor
publiczny

Sektor
gospodarczy i
sektor
społeczny

Sektor
publiczny

Sektor
gospodarczy i
sektor
społeczny

20102011

1 248
370,52

126 009,75

0,00

316 612,58

0,00

270 946,55

0,00

0,00

170 610,75

80 971,01

0,00

2 213 521,16

20122013

4 006
065,97

2 417
027,49

0,00

800 000,00

0,00

3 471 302,01

250 000,00

400 000,00

727 253,93

240 940,01

235 952,68

12 548 542,09

20142015

0,00

200 000,00

0,00

86 348,68

0,00

200 000,00

0,00

43 174,04

352 920,44

0,00

82 455,00

964 898,16

Razem

5 254
436,49

2 743
037,24

0,00

1 202 961,26

0,00

3 942 248,56

250 000,00

443 174,04

1 250 785,
12

321 911,02

318 407,68

15 726 961,41

Przyjęto, że co najwyżej 35% środków może być przeznaczone dla wnioskodawców z sektora publicznego.
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8. Opis procedur oceny operacji przez komitet
Komitet Stowarzyszenia Dolina Karpia, zwana dalej Komitetem, działa na podstawie:




ustawy z 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora
rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72 poz 619),
Statutu Stowarzyszenia Dolina Karpia, zwanego dalej Statutem,
Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia.

Komitet jest organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Rybackiej. Do jego wyłącznej
kompetencji Komitetu należy wybór operacji. Wynika to z zapisów § 2 1 u s t . 4 statutu LGR:
Do kompetencji Komitetu należy:
1. wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie
LSROR,
2. opiniowanie projektu LSROR i zmian w LSROR opracowywanych przez Zarząd,
3. opracowanie regulaminu Komitetu,
4. opracowanie procedury oceny zgodności operacji z LSROR,
5. opracowanie kryteriów wyboru operacji przez LGR.
Komitet obraduje zgodnie z potrzebami, a zwoływany jest na wniosek Przewodniczącego
Komitetu, Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej. Komitet swoje uchwały
przyjmuje zwykłą większością głosów. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć
członkowie zarządu, komisji rewizyjnej lub zaproszeni eksperci bez prawa głosowania przy
podejmowaniu uchwał. Członek Komitetu, który jest wnioskodawcą wybieranej przez
Komitet operacji lub zgłosi powiązanie z daną operacją lub, co do którego zachodzi
podejrzenie stronniczości przy wyborze danej operacji, zostaje wykluczony z tego wyboru.
Zgodnie z zapisami w § 21 ust.1 statutu LGR Dolina Karpia:
Komitet składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i od 15 do 19
członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Komitet konstytuuje
się na pierwszym zebraniu po wyborze.
W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: społecznego,
gospodarczego i publicznego.
Zasady i procedury funkcjonowania Komitetu LGR doprecyzowuje Regulamin Komitetu
Stowarzyszenia Dolina Karpia, którego zatwierdzenie jest w kompetencji Walnego Zebrania
Członków – wynika to z § 17 ust. 3 pkt. 9 statutu LGR.
§ 5 Regulaminu Komitetu określa działanie Komitetu :
1. Posiedzenia Komitetu są jawne.
2. Komitet obraduje zgodnie z potrzebami oraz na wniosek Przewodniczącego Komitetu,
Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.
3. Obsługę Komitetu realizuje Biuro.
4. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu.
5. Pierwszy Komitet konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.
6. Pierwsze posiedzenie Komitetu nowej kadencji zwołuje Przewodniczący ustępującego
Komitetu, następne posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu.
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7. Zawiadomienia o posiedzeniu Komitetu, wraz z proponowanym porządkiem obrad
są przekazywane członkom Komitetu, co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.
8. Przekazania dokonuje się za pomocą wszelkich środków porozumiewania się
umożliwiających weryfikacje doręczenia. Dopuszcza się również przekaz telefoniczny
w rozmowie bezpośrednio z członkiem Komitetu, a następnie sporządza się notatkę
z rozmowy, lub mailowo z potwierdzeniem odbioru.
9. Członkowie Komitetu potwierdzają udział w posiedzeniu Komitetu, podpisem na liście
obecności.
10.
W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć członkowie zarządu, komisji
rewizyjnej lub zaproszeni eksperci bez prawa głosowania przy podejmowaniu uchwał.
Istotnym organem działającym w ramach Komitetu jest Prezydium, które stanowi
Przewodniczący Komitetu, Wiceprzewodniczący i Sekretarz. Szczegółowy zakres działania
Prezydium określa § 8 Regulaminu Komitetu w następujący sposób:
1. Prezydium Komitetu czuwa nad zgodnością prac Komitetu z Ustawą, Statutem,
niniejszym Regulaminem oraz innymi obowiązującymi przepisami.
2. Prezydium Komitetu sporządza roczne sprawozdanie z działalności Komitetu.
Przewodniczący Komitetu przedstawia to sprawozdanie na Walnym Zebraniu
Członków.
3. Prezydium Komitetu przygotowuje porządek posiedzeń Komitetu, wraz z
odpowiednimi materiałami, oraz nadzoruje wykonanie uchwał Komitetu.
4. Prezydium Komitetu przekazuje członkom Komitetu, na co najmniej 3 dni przed
posiedzeniem Komitetu, proponowany porządek posiedzenia, wraz z istotnymi
materiałami, w szczególności projekty uchwał.
5. Komitet może upoważnić Prezydium Komitetu do wykonania określonych zadań
w okresie między posiedzeniami Komitetu.
6. W okresie między posiedzeniami Komitetu, Prezydium Komitetu może zasięgać opinii
członków Komitetu w określonej sprawie, zwracając się listownie lub za pomocą
poczty elektronicznej do wszystkich członków Komitetu jednocześnie. Nie zajęcie
stanowiska w przedstawionej sprawie w terminie 3 dni jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody.
7. Przewodniczący Komitetu informuje Komitet o pracy Prezydium Komitetu.
Zmiany składu Komitetu należą do kompetencji Walnego Zebrania Członków, natomiast § 4
ust. 8-11 Regulaminu Komitetu reguluje zasady i sposób w jaki się to dokonuje :
Odwołanie członka Komitetu następuje na wskutek:
 utraty członkostwa zgodnie z zapisem § 12 statutu,
 złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Komitecie do Przewodniczącego
Komitetu,
 dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Komitetu.
Walne Zebranie Członków odwołuje członka Komitetu na wniosek Przewodniczącego
Komitetu lub co najmniej trzech członków Komitetu na najbliższym walnym zebraniu
członków. Zmniejszenie składu Komitetu w trakcie kadencji, do nie mniej niż 15 osób nie
wpływa na ważność podejmowanych przez nią decyzji. Uzupełnienie składu Komitetu
następuje zawsze na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Członek Komitetu nie może być pracownikiem Biura, członkiem Zarządu, Komisji
Rewizyjnej.
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Procedura naboru i wyboru projektów obejmować będzie następujące działania:
1.
Opracowanie przez Zarząd LGR informacji o możliwości realizacji LSROR
poprzez składanie wniosków o dofinansowanie operacji.
2.
Wyznaczenie terminu naboru wniosków w porozumieniu z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
3.
Ogłaszanie treści naboru
Małopolskiego oraz przez LGR.

przez

Urząd

Marszałkowski Województwa

4.
Przyjmowanie wniosków w ciągu od 30 do 60 dni oraz zestawienie wniosków
w zbiorcze listy przez Biuro LGR.
5.

Przedłożenie przez Zarząd pod decyzję Komitetu złożonych wniosków.

6.
Podejmowanie przez Komitet decyzji nt. zgodności wniosków z LSROR oraz
ilości punktów za lokalne kryteria LGR.
7.
Komitet może poprosić pojedynczego eksperta lub zespół ekspertów
o przygotowanie opinii w zakresie rzeczowym wniosków. Ekspert lub zespół
ekspertów powołany jest przez Komitet na wniosek Przewodniczącego.
8.
Powiadamianie wnioskodawców o wynikach oceny Komitetu, w tym
zgodności wniosku z LSROR, ilości uzyskanych punktów i możliwości złożenia
odwołania.
9.

Przyjmowanie przez Biuro LGR odwołań.

10.

Przedłożenie przez Zarząd pod decyzję Komitetu odwołań.

11.
Podejmowanie przez Komitet decyzji nt. zgodności wniosków z LSROR oraz
ilości punktów za lokalne kryteria LGR po uwzględnieniu odwołań.
12.
Komitet może poprosić pojedynczego eksperta lub zespół ekspertów
o przygotowanie opinii w zakresie rzeczowym wniosków uwzględniając odwołania.
Ekspert lub zespół ekspertów powołany jest przez Komitet na wniosek
Przewodniczącego.
13.
Powiadamianie wnioskodawców o wynikach posiedzenia Komitetu, w tym
wyborze lub niewybraniu danej operacji do finansowania wraz z uzasadnieniem.
14.
Przekazywanie przez Zarząd list wybranych i niewybranych operacji wraz
z dokumentacją do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Wszystkie działania realizowane będą zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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” z późn. zm.

44

45

Wprowadzenie do procedury opinii eksperta lub zespołu ekspertów jest nawiązaniem do
dobrych praktyk w podobnych rozwiązaniach, jakie zastosowano w Programie Leader w
krajach „starej” Unii Europejskiej. Zadaniem eksperta lub zespołu ekspertów jest
przygotowanie propozycji oceny dla Komitetu, głównie poprzez zebranie niezbędnej
informacji. Zebranie takiej informacji wymagać może sięgnięcia do zewnętrznych, czasem
trudno dostępnych źródeł informacji czy nawet wizyty w terenie – są to działania, które nie
będą możliwe podczas posiedzenia Komitetu. Wiele operacji, ze względu na pożądany
innowacyjny charakter (jedno z lokalnych kryteriów LGR) może nie być znane członkom
Komitetu, dlatego wymagać może opinii eksperta.
Ekspert lub zespół ekspertów przygotowuje propozycję w sposób niewiążący dla Komitetu
i w żaden sposób nie narusza to wyłączności Komitetu do podejmowania decyzji o wyborze
operacji. Podobną opinię przedstawia Zespół ds. Programu Leader na stronie www
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Poniżej podano w tabeli podmioty odpowiedzialne za poszczególne działania i stosowane
w tych działaniach dokumenty.
Lp.
Działanie
Podmiot
1 Opracowanie informacji
Zarząd
o możliwości realizacji
LSROR poprzez składanie
wniosków o dofinansowanie
2 Wyznaczenie terminów
Zarząd w porozumieniu
naboru wniosków
z Urzędem Marszałkowskim
o dofinansowanie
Województwa Małopolskiego
3 Ogłoszenie treści naboru
Urząd Marszałkowski
wniosków o dofinansowanie Województwa Małopolskiego,
Zarząd
4 Przyjmowanie wniosków
Biuro
o dofinansowanie
5 Dokonanie oceny zgodności
operacji z LSROR oraz
według lokalnych kryteriów
LGR

Komitet

6 Powiadomienie
wnioskodawców
o wynikach oceny Komitetu,
w tym zgodności operacji
z LSROR, ilości uzyskanych
punktów i możliwości
złożenia odwołania
7 Przyjmowanie odwołań

Zarząd z udziałem Biura
(przygotowanie pism i ich
wysłanie)

Dokumenty
Wzór informacji (może być
wzór przygotowany przez
Urząd Marszałkowski)
Wzór informacji (może być
wzór przygotowany przez
Urząd Marszałkowski)
Wzór informacji (może być
wzór przygotowany przez
Urząd Marszałkowski)
Wzór listy przyjmowanych
wniosków, procedura
rejestracji wniosków
Wzór oświadczenia
o bezstronności
Karta oceny zgodności
operacji z LSROR
Karta oceny operacji wg
lokalnych kryteriów LGR
Wzór listy ocenionych operacji
Wzór pisma do
wnioskodawców po pierwszej
ocenie Komitetu

Biuro (przyjmowanie
i rejestrowanie korespondencji)
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8 Dokonanie oceny zgodności
Komitet
Karta oceny zgodności
operacji z LSROR oraz
operacji z LSROR
według lokalnych kryteriów
Karta oceny operacji wg
LGR po uwzględnieniu
lokalnych kryteriów LGR
odwołań.
9 Powiadamianie
Zarząd z udziałem Biura
Wzór pisma do
wnioskodawców
(przygotowanie pism i ich wnioskodawców po decyzji
o wynikach oceny Komitetu,
wysłanie)
Komitetu uwzględniających
w tym o wyborze lub
odwołania
niewybraniu danej operacji
do dofinansowania wraz z
uzasadnieniem
10 Przekazywanie list
Zarząd z udziałem Biura
Wzór listy wybranych operacji
wybranych i niewybranych
(przygotowanie kompletu Wzór listy niewybranych
operacji wraz
dokumentacji i jej dostarczenie) operacji
z dokumentacją do Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Małopolskiego
Podane wyżej wskazanie odpowiedzialności Zarządu i Biura należy traktować umownie,
bowiem Biuro podlega Zarządowi i ten może inaczej wskazywać na obowiązki Biura
w poszczególnych działaniach, za realizację których wskazano w tabeli na odpowiedzialność
Zarządu lub Biura. Wynika to z faktu, że odpowiedzialność za pracę Biura ponosi Zarząd
LGR.
W przypadku zasięgnięcia opinii eksperta lub zespołu ekspertów, realizowane będą
dodatkowo następujące działania:
Lp
Działanie
1 Powołanie eksperta lub
zespołu ekspertów
2 Przygotowywanie opinii dla
członków Komitetu

Podmiot
Dokumenty
Komitet na wniosek
Przewodniczącego Komitetu
Ekspert lub zespół ekspertów Karta oceny zgodności
operacji z LSROR
Karta oceny operacji wg
lokalnych kryteriów LGR
3 Przedstawienie pod decyzję
Zarząd
Karta oceny zgodności
Komitetu propozycji oceny
z ewentualnym udziałem
operacji z LSROR
wniosków
eksperta lub zespołu ekspertów Karta oceny operacji wg
(przedstawiciela zespołu) lokalnych kryteriów LGR

1) ocena zgodności operacji z LSROR wraz z opisem sposobu weryfikacji
wniosku zgodnie z przyjętymi kryteriami
Ocena zgodności z LSROR polegać będzie na stwierdzeniu czy:
a)
przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego, a w ten sposób
przyczyni się także do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego,
b)
czy wnioskodawca posiada stosowne oceny i zaświadczenia w zakresie oddziaływania
na środowisko.
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Jest to decyzja „tak” lub „nie”:
a)
operacje uznane za zgodne z LSROR podlegać będą dalszej ocenie wg lokalnych
kryteriów LGR,
b)
operacje uznane za niezgodne z LSROR nie będą podlegać dalszej ocenie wg
lokalnych kryteriów LGR.
Ocena wg lokalnych kryteriów LGR polegać będzie na przyznawaniu punktów za
poszczególne kryteria.
Poniżej przedstawiono kartę oceny zgodności operacji z LSROR oraz kartę oceny operacji
według lokalnych kryteriów LGR wraz z instrukcją ich wypełniania.
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Karta oceny zgodności operacji z LSROR
KARTA OCENY
zgodności operacji z LSROR

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR

Wniosek nr:…………………… złożony przez………………………………………………..........
Nazwa operacji:………………………………………………………………………………………
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
DZIAŁANIE PO RYBY 2007-2013
W RAMACH WDRAŻANIA LSROR



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:

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA KOMITETU :

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

CZYTELNY
PODPIS:

DATA:

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.

Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGR
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

1. Innowacyjność operacji

Możliwa punktacja

Przyznana
ocena

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

3 – operacja w znacznym stopniu wykorzystuje lub
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Uzasadnienie
przyznanej
oceny

lub pielęgnowanie tradycji sektora
rybactwa na obszarze objętym
LSROR

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

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

3 - wnioskodawca jest podmiotem,
o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia

Nie dotyczy

7. Rodzaj wnioskodawcy

0 – wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa
w § 2 ust. 1 Rozporządzenia
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6 – wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania, siedzibę
lub oddział na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat

Nie dotyczy

8. Miejsce zamieszkania, siedziba
lub oddział wnioskodawcy

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

Nie dotyczy

3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej

9. Doświadczenie wnioskodawcy

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

10. Kwota dofinansowania
operacji

MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW MOŻLIWYCH
DO UZYSKANIA

Nie dotyczy

0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej

SUMA PUNKTÓW
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IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA
KOMITETU:
MIEJSCE:

CZYTELNY
PODPIS:

DATA:

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

Uzasadnienie
przyznanej
oceny
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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. 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
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9. Miejsce zamieszkania,
siedziba lub oddział
wnioskodawcy

6 – wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania, siedzibę
lub oddział na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat

Nie dotyczy

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. Rodzaj wnioskodawcy

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 44
DO UZYSKANIA

Nie dotyczy

3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej
0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej

Nie dotyczy

10. Doświadczenie
wnioskodawcy

Nie dotyczy

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

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
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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

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

Przyznana
ocena

Uzasadnienie
przyznanej
oceny
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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

Nie dotyczy

6. Zasięg oddziaływania

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

6 – wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania, siedzibę
lub oddział na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat

Nie dotyczy

8. Miejsce zamieszkania,
siedziba lub oddział
wnioskodawcy

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

3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

9. Doświadczenie
wnioskodawcy

0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej

3 – wnioskodawca podejmuje nową działalność gospodarczą
i w przeciągu ostatniego roku nie posiadał wpisu w EDG
(CEIDG) ani KRS

Nie dotyczy

10. Promocja lokalnej
przedsiębiorczości

1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już istniejącą
działalność gospodarczą

11. Kwota dofinansowania
operacji

Nie dotyczy

0 – operacja nie jest związana ani z podejmowaniem, ani
rozwijaniem działalności gospodarczej

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

MAKSYMALNA LICZBA
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MOŻLIWYCH
DO UZYSKANIA

SUMA PUNKTÓW

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA
KOMITETU:
MIEJSCE:

DATA:

CZYTELNY
PODPIS:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:
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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, 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

1. Innowacyjność operacji

Możliwa punktacja

Przyznana
ocena

Uzasadnienie
przyznanej
oceny

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. 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

3 - wnioskodawca jest podmiotem,
o którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia

Nie dotyczy

7. Rodzaj wnioskodawcy

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

6 – wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania, siedzibę
lub oddział na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat

Nie dotyczy

8. Miejsce zamieszkania,
siedziba lub oddział
wnioskodawcy

0 – wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania,
siedziby lub oddziału na obszarze działania LGR od co
najmniej 2 lat
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Nie dotyczy

3 – wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej

9. Doświadczenie
wnioskodawcy

0 - wnioskodawca korzystał z dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej
MAKSYMALNA
LICZBA PUNKTÓW
MOŻLIWYCH
DO UZYSKANIA

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.

2) sposób wyboru operacji przez LGR
Sposób wyboru operacji przedstawiono w sposób szczegółowy w Regulaminie Komitetu
Stowarzyszenia Dolina Karpia w § 9–20. Poniżej przedstawiono wybrane fragmenty tego
Regulaminu.
I.

Posiedzenia Komitetu

§ 3 Regulaminu Komitetu- Do prawomocności obrad Komitetu, na posiedzeniu Komitetu
zwołanym zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu, wymagana jest obecność co najmniej połowy
ogólnej liczby członków Komitetu.
§ 5 pkt.1 Regulaminu Komitetu- Posiedzenia Komitetu są jawne.
§ 5 pkt.2 Regulaminu Komitetu- Komitet obraduje zgodnie z potrzebami oraz na wniosek
Przewodniczącego Komitetu, Zarządu Stowarzyszenia lub komisji Rewizyjnej.
§ 5 pkt.7 Regulaminu Komitetu- Zawiadomienia o posiedzeniu Komitetu, wraz z
proponowanym porządkiem obrad, są przekazywane członkom Komitetu, co najmniej 3 dni
przed terminem posiedzenia.
§ 5 pkt.10 Regulaminu Komitetu- W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć członkowie
zarządu, komisji rewizyjnej lub zaproszeni eksperci bez prawa głosowania przy
podejmowaniu uchwał.
Po otwarciu posiedzenia, Przewodniczący Komitetu podaje liczbę obecnych członków
Komitetu na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza prawomocność
posiedzenia (kworum).W razie braku kworum Przewodniczący Komitetu zamyka obrady
wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia.
W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie nie odbyło się.
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§ 10 ust.1 Regulaminu Komitetu- Po stwierdzeniu kworum Przewodniczący Komitetu
przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej, której powierza się obliczanie wyników głosowań,
kontrolę kworum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
§ 10 ust.2 Regulaminu Komitetu- Po wyborze komisji skrutacyjnej posiedzenia
Przewodniczący Komitetu przedstawia porządek posiedzenia i poddaje go pod głosowanie
Komitetu.
§ 10 ust.4 Regulaminu Komitetu- Przewodniczący obrad prowadzi posiedzenie zgodnie
z porządkiem przyjętym przez Komitet.
§ 10 ust.6 Regulaminu Komitetu- Z każdego posiedzenia Komitetu sporządza się protokół.
Protokół powinien zawierać: przyjęty porządek obrad, listę obecności jako załącznik oraz
treść podjętych uchwał z zaznaczeniem wyników głosowania nad poszczególnymi
uchwałami. Nadto protokół powinien odzwierciedlać przebieg posiedzenia Komitetu a więc
zawierać wypowiedzi z posiedzenia Komitetu – o ile wskazują na motywy podjęcia uchwał
bądź uzasadniają konieczność odrzucenia projektu uchwały albo też zmierzają do jego
wykładni.
§ 10 ust.12 Regulaminu Komitetu- Decyzja w sprawie wyboru projektów do finansowania
jest podejmowana w formie uchwały Komitetu.
Komitet może powołać Zespoły Opiniujące, określając zakres ich działania i kompetencje,
oraz wybierając ich skład spośród członków Komitetu lub też może zasięgać opinii
ekspertów nie będących członkami Komitetu. Ostateczny skład Zespołu Opiniującego określa
Zarząd LGR.
Przedmiotem dyskusji nad danym wnioskiem jest po pierwsze: czy
a)
przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego, a w ten sposób
przyczyni się także do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego,
b)
wnioskodawca posiada stosowne oceny i zaświadczenia w zakresie oddziaływania na
środowisko.
tzw. oceny zgodności operacji z LSROR
a po drugie ocena wniosku pod kątem lokalnych kryteriów LGR.
tzw. oceny operacji według lokalnych kryteriów LGR
Członkowie Komitetu mając propozycję przedstawioną przez Zespół Opiniujący (eksperta)
mogą zgodzić się z przedstawioną propozycją lub zgłosić swoją propozycję punktacji.
Następuje dyskusja nad poszczególnymi wnioskami.
Po pierwszej części dyskusji (ocena zgodności operacji z LSROR) i po drugiej części dyskusji
(ocena operacji wg lokalnych kryteriów LGR) Przewodniczący Komitetu poddaje pod
głosowanie przedstawione w dyskusji propozycje.
Zasady głosowania określa § 13 i § 14 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia.
Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie Przewodniczący Komitetu rozpoczyna procedurę
głosowania i zarządza głosowanie zgodnie z postanowieniami wynikającymi ze statutu
Stowarzyszenia oraz Regulaminu Komitetu. Przed zarządzeniem głosowania Przewodniczący
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Komitetu może wyjaśnić sposób głosowania oraz zasady obliczania wyników głosowania.
Wszystkie głosowania Komitetu są jawne. Głosowania Komitetu mogą, w zależności od
potrzeb, odbywać się w następujących formach:
- przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Komitetu,
- przez wypełnienie i oddanie sekretarzowi posiedzenia kart do oceny operacji
I etap oceny Komitetu – zgodność operacji z LSROR
Sposób oceny oraz głosowania nad zgodnością operacji z LSROR określa § 16 Regulaminu
Komitetu poprzez zapisy:
§ 16 ust.1 pkt. a Regulaminu Komitetu – Głosowanie odbywające się przez wypełnienie kart
do oceny operacji obejmuje: głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSROR,
przeprowadzane przy użyciu „Karty oceny zgodności operacji z LSROR”, której wzór jest
przedstawiony w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego.
W głosowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart do oceny operacji członek Komitetu
oddaje głos za pomocą odpowiedniej karty oceny operacji, wydanej przez komisję
skrutacyjną. Karta oceny operacji musi być opieczętowana pieczęcią Stowarzyszenia
i podpisana przez sekretarza Komitetu.
§ 17 ust. 1 Regulaminu Komitetu- Oddanie głosu w sprawie uznania operacji za zgodną z
LSROR polega na skreśleniu jednej z opcji zaznaczonych gwiazdką w zawartym na „Karcie
oceny zgodności operacji z LSROR” sformułowaniu: „Głosuję za uznaniem, że operacja
jest* nie jest* zgodna z LSROR”. Pozostawienie lub skreślenie obu opcji uważa się za głos
nieważny.
W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny zgodności
operacji z LSROR komisja skrutacyjna wzywa członka Komitetu, który wypełnił tę kartę do
złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków.
§ 17 ust. 5 Regulaminu Komitetu –Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Komitetu.
Zgodnie z § 21 ust 6 statutu stowarzyszenia- Komitet swoje uchwały przyjmuje zwykłą
większością głosów.
natomiast
§ 11 ust. 2 Regulaminu Komitetu- „Wybór operacji, o których mowa w ust.1 dokonywany jest
w formie uchwały Komitetu, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowania są jawne.
II etap oceny Komitetu- ocena wg. lokalnych kryteriów LGR
§ 18 ust. 1 Regulaminu Komitetu- Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych
kryteriów polega na wypełnieniu tabeli zawartej na „Karcie oceny operacji według lokalnych
kryteriów LGR”. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym
razie głos uważa się za nieważny.
Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGR dokonuje się
w taki sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących ważnie
oddane głosy w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów.
§ 18 ust.6 Regulaminu Komitetu – Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Komitetu..
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Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Komitetu:
Wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie
LSROR dokonywany jest w formie uchwały Komitetu, podjętej zwykłą większością głosów
przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowania są
jawne.
Niezwłocznie po dokonaniu oceny operacji pod względem zgodności z LSROR oraz
spełniania kryteriów wyboru operacji, LGR sporządza listę ocenionych operacji, ustalając ich
kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny, i przekazuje ją
wnioskodawcom informując ich na piśmie w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia, w
którym Komitet dokonał oceny operacji, o:
1. zgodności operacji z LSROR albo jej niezgodności z LSROR – wskazując przyczyny
niezgodności;
2. liczbie punktów uzyskanych w ramach tej oceny oraz miejscu na liście ocenionych
operacji;
3. możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną
w LSROR.

3) sposób odwołania się od decyzji Komitetu
1.

Każdemu wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania od oceny Komitetu
po jego pierwszym posiedzeniu.

2.

Wnioskodawca może złożyć odwołanie od oceny Komitetu w terminie 7 dni od daty
otrzymania pisma informującego o wynikach oceny. Pismo niepodjęte przez adresata
uważa się za doręczone.

3.

Pismo w sprawie odwołania należy skierować do Zarządu LGR, który przekazuje je do
rozpatrzenia Komitetowi wraz z ewentualną opinią ekspertów.

4.

Komitet rozpatruje odwołania podczas kolejnego posiedzenia, lecz nie później niż w
terminie 7 dni od upływu terminu, o którym mowa w punkcie 2. Jeżeli w wyniku oceny
przeprowadzonej wskutek rozpatrzenia odwołania wnioskodawca uzyskał mniejszą liczbę
punktów, wiążąca jest ocena pierwotna.

5.

Decyzja Komitetu w sprawie odwołania jest ostateczna.

Informacja o wynikach pierwszego posiedzenia Komitetu będzie zamieszczona na stronie
internetowej LGR. Wnioskodawca będzie też mógł uzyskać w Biurze LGR informację
o ocenie Komitetu, jak i terminie wysyłki pisma. Wysłanie pisma odbędzie się w ciągu trzech
dni roboczych liczonych od dnia, w którym Komitet dokonał oceny operacji (co podano także
wyżej). Wydaje się, że zainteresowany wnioskodawca będzie miał wystarczająco czasu na
przygotowanie treści odwołania. Możliwe będzie również indywidulane dostarczenie pism do
wnioskodawców za potwierdzeniem odbioru.
O przygotowanie opinii, o której mowa w pkt. 3, Zarząd może wystąpić do innego eksperta
lub zespołu ekspertów, niż ten który przygotowywał opinię na pierwsze posiedzenie
Komitetu, ale może też poprosić tego samego eksperta lub zespół ekspertów
o ustosunkowanie się do informacji zawartej w odwołaniu. Zarząd może zebrać dwie opinie –
od „starego” i „nowego” eksperta (zespołu ekspertów).
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Zarząd może też sam przygotować opinię dla Komitetu, jeśli sprawa (zestaw informacji) nie
wymaga angażowania ekspertów. Podobnie jak stwierdzono to wcześniej, przygotowywana
opinia ma dla Komitetu charakter dokumentu pomocniczego i nie uchybia jego wyłączności
do podejmowania decyzji.

4) tryb i sposób wyłączenia członka komitetu od udziału
w dokonywaniu wyboru operacji, w razie wystąpienia okoliczności,
które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności członka komitetu
Zgodnie z § 4 ust.7 Regulaminu Komitetu:
Członek Komitetu zostaje wykluczony z dyskusji i głosowania w przypadku:
 ubiegania się o dofinansowanie tej operacji przez: tego członka komitetu, jego
krewnego, powinowatego do drugiego stopnia pokrewieństwa lub małżonka, osobę
związaną z członkiem komitetu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, osobę,
której pełnomocnikiem jest członek komitetu, i przez korporacyjna osobę prawną,
której członkiem jest członek komitetu,
 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,
 gdy o wybór operacji ubiega się osoba, która jest z członkiem Komitetu w
konkubinacie,
 w innych przypadkach, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności,
które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności członka komitetu.
Natomiast § 13 ust.3 Regulaminu Komitetu wyraźnie wskazuje na konieczność złożenia przez
członków Komitetu ważnego oświadczenia:
Każdy Członek Komitetu, przed uczestnictwem w pierwszym posiedzeniu Komitetu składa
oświadczenie o bezstronności stanowiące załącznik nr 2 do LSROR, że w razie zaistnienia
sytuacji, o której mowa w § 4 ust 7 poinformuje o tym Przewodniczącego Komitetu.
W praktyce oznacza to, że każdy członek Komitetu (lub osoba go zastępująca) podpisuje
oświadczenie o bezstronności (Załącznik nr 2 do LSROR) na początku pierwszego swojego
posiedzenia Komitetu, w którego porządku jest ocena zgodności z LSROR i ocena wniosków,
a wykluczenie z dyskusji i głosowania nad danym wnioskiem następuje przed rozpoczęciem
dyskusji nad danym wnioskiem. Nad zachowaniem tej procedury czuwa prowadzący
posiedzenie Komitetu poprzez stosowne zapytanie skierowane do członków Komitetu. Fakt
wykluczenia jest odnotowywany w protokole z posiedzenia Komitetu.
Zgodnie z § 17 ust. 3 pkt. 9 statutu LGR zatwierdzanie Regulaminu Komitetu należy do
kompetencji Walnego Zebranie Członków.
„….zatwierdzanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
oraz innych
regulaminów, w szczególności regulaminu zarządu, regulaminu rady i regulaminu
Komitetu”
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9. Wskazanie kryteriów oceny operacji
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 20072013” 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
Innowacyjność
operacji

Wykorzystanie
lub pielęgnowanie
tradycji sektora
rybactwa na obszarze
objętym LSROR

Opis

Punkty

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 przyrodniczokrajobrazowych 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

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.

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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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
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 informacyjnokomunikacyjnych.
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

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).

Maksymalna liczba punktów wynosi 3.
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.
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.
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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.

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

Wykorzystanie
lokalnych zasobów
w operacji

Opis

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory
przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę

Punkty
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
Utworzenie nowego
miejsca pracy
w przeliczeniu na
pełny etat

Opis
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.

Punkty
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
Utworzenie nowego
miejsca pracy
w przeliczeniu na
pełny etat

Opis
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.

Punkty
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
Oddziaływanie
operacji na
środowisko naturalne

Opis
Preferuje operacje wpływające pozytywnie
w aspekcie:
- zachowania różnorodności biologicznej lub,
- ochrony przyrody lub,
- ochrony przeciwpowodziowej lub,
- poprawy warunków melioracyjnych.

Punkty
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.

Wszystkie wyżej wymienione kryteria są mierzalne tzn. mierzalnym wartościom przypisano
określone punkty.
Wszystkie informacje niezbędne do oceny operacji przez Komitet powinny być zawarte we
wniosku o dofinansowanie bądź załącznikach dołączonych do wniosku. Członkowie
Komitetu, jako przedstawiciele trzech sektorów reprezentujących mieszkańców Doliny
Karpia, weryfikują informacje przedstawione przez wnioskodawcę i przyznają punkty
zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą dotyczącą obszaru objętego LSROR, znajomością potrzeb
mieszkańców i swoim posiadanym doświadczeniem we wdrażaniu LSROR.
Przyjmuje się, że w interesie wnioskodawcy jest przedstawić we wniosku wszystkie
informacje i dowody, które mogą przyczynić się do uzyskania jak największej liczby
punktów. Pracownicy LGR w ramach doradztwa będą na to zwracać szczególną uwagę
potencjalnym wnioskodawcom. W szczególności dotyczy to dokumentów świadczących
o tym, że dana osoba lub podmiot są tymi, o których mówi w § 2 ust. 1 Rozporządzenia.
Przewiduje się, że ze względu na szczególne zorientowanie Programu na te osoby i podmioty,
wymóg przedstawienia stosownych dokumentów zawarty będzie we wniosku
o dofinansowanie. Podobnie jak dla przygotowania wniosku o wybór LGR do realizacji
LSROR, LGR będzie posiadać i stale aktualizować bazę osób i podmiotów, o których mowa
w § 2 ust. 1 Rozporządzenia.
Większość kryteriów jest zgodna z analizą SWOT. Zgodność z analizą SWOT wybranych
kryteriów podano w tabeli.
Kryterium
Utworzenie nowego miejsca
pracy w przeliczeniu na pełny
etat

Wykorzystanie
lub pielęgnowanie tradycji
sektora rybactwa na obszarze
objętym LSROR
Wykorzystanie lokalnych

Element Analizy SWOT
Mocne strony - Dobre warunki dla rozwoju konkurencyjnego
rolnictwa i rybactwa, wędkarstwa, stawy i rejestracja Karpia
Zatorskiego w UE;
Słabe strony - Niepełne wykorzystanie potencjału
związanego z tradycją hodowli karpia, niedostateczne rynki
zbytu (brak przetwórstwa rybnego), sezonowa sprzedaż;
Stopa bezrobocia powyżej średniej województwa i wysoki
odsetek bezrobotnych kobiet, Emigracja zarobkowa osób
z sektora rybactwa
Szanse - Wzrost zainteresowania turystyką niszową
(turystyka ornitologiczna, wędkarstwo)
Mocne strony - Dobre warunki dla rozwoju konkurencyjnego
rolnictwa i rybactwa, wędkarstwa, stawy i rejestracja Karpia
Zatorskiego w UE; Wielowiekowe dziedzictwo historyczne
i kulturowe, w tym tradycje rybackie
Mocne strony - Niepowtarzalne walory przyrodnicze
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zasobów w operacji
Promocja lokalnej
przedsiębiorczości

Oddziaływanie operacji na
środowisko naturalne
Poprawa jakości życia
mieszkańców

Rodzaj wnioskodawcy

Promocja produktu lokalnego

Zasięg oddziaływania

i krajobrazowe, NATURA 2000; Wielowiekowe dziedzictwo
historyczne i kulturowe, w tym tradycje rybackie
Mocne strony – Dobre warunki dla poprawy dynamiki
gospodarki lokalnej – potencjał ludzki i inne;
Słabe strony – Stopa bezrobocia powyżej średniej
województwa i wysoki odsetek bezrobotnych kobiet;
Emigracja zarobkowa osób z sektora rybactwa
Mocne strony – Niepowtarzalne walory przyrodnicze
i krajobrazowe, NATURA 2000;
Słabe strony – Brak skutecznego wykorzystania i promocji
walorów środowiska naturalnego;
Słabe strony – Brak skutecznego wykorzystania i promocji
walorów środowiska naturalnego; Bardzo zły stan dróg na
obszarze wszystkich gmin Doliny Karpia, co zasadniczo
obniża jakość obsługi ruchu turystycznego; Stopa bezrobocia
powyżej średniej województwa i wysoki odsetek
bezrobotnych kobiet;
Szanse – Środki pomocowe UE; Wzrost ruchu turystycznego
w Małopolsce m. in. Poprzez beatyfikację Jana Pawła II;
Mocne strony - Współpraca społeczności gmin ze sobą
w ramach inicjatywy Dolina Karpia (od 7 lat), Grupa
Producencka producentów karpia; Dobre warunki dla rozwoju
konkurencyjnego rolnictwa i rybactwa, wędkarstwa, stawy
i rejestracja Karpia Zatorskiego w UE
Słabe strony - Niepełne wykorzystanie potencjału
związanego z tradycją hodowli karpia, niedostateczne rynki
zbytu (brak przetwórstwa rybnego), sezonowa sprzedaż,
emigracja zarobkowa osób z sektora rybactwa
Mocne strony - Dobre warunki dla rozwoju konkurencyjnego
rolnictwa i rybactwa, wędkarstwa, stawy i rejestracja Karpia
Zatorskiego w UE;
Słabe strony - Niepełne wykorzystanie potencjału
związanego z tradycją hodowli karpia, niedostateczne rynki
zbytu (brak przetwórstwa rybnego), sezonowa sprzedaż
Szanse - Kampanie ogólnopolskie na rzecz spożywania ryb;
Działania na rzecz rozwoju produktów lokalnych,
tradycyjnych (Małopolski Smak, rejestr produktów
tradycyjnych MRiRW)
Zagrożenia - Promocja, wzrost sprzedaży ryb z zagranicy
(panga); Zwyczaje żywnościowe Polaków, uwzględniające
ryby, szczególnie karpia tylko w okresie Świąt Bożego
Narodzenia; Brak wiedzy Polaków o dobrych przepisach
kulinarnych potraw z karpia; Oczekiwania klientów
w zakresie produktowo gotowych (niechęć do sporządzania
potraw z ryb żywych)
Mocne strony - Współpraca społeczności gmin ze sobą
w ramach inicjatywy/LGD Dolina Karpia (od 7 lat), Grupa
Producencka producentów karpia

Dodatkowe warunki wyboru operacji:
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Aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 25% z ogólnej
liczby punktów możliwych do zdobycia dla poszczególnych działań:
- Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa – minimum 9 z 35 pkt.
- Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – minimum 11 z 44 pkt.
- Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – minimum 10 z 41 pkt.
- 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 – minimum 9 z 36 pkt.



W przypadku równej ilości punktów dla dwóch i więcej operacji, członkowie
Komitetu rozstrzygają o kolejności w dodatkowym głosowaniu.

Efekty realizacji operacji
Lokalne kryteria LGR preferują konkretne efekty operacji takie jak nowe rozwiązania na
obszarze LSROR, tworzenie nowych miejsc pracy, pielęgnowanie tradycji rybactwa,
promocję produktu lokalnego oraz poprawę jakości życia mieszkańców.
1.

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 tj. np. budowa drewnianego galaru jak 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.

2.

Utworzenie nowego miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat – przyznaje
punkty za utworzenie nowego miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat
(punktowane jest również samozatrudnienie), przy założeniu że wyżej punktowane
są operacje generujące nowe miejsce pracy w sektorze rybactwa albo powodujące
zatrudnienie dla osoby reprezentującej sektor rybactwa poza tym sektorem tj.
operacje związane z rozwojem turystyki wędkarskiej, rozwojem rynku zbytu ryb
(smażalnie, sklepy rybne i inne systemy sprzedaży ryb) czy zachowaniem tradycji
rybactwa (multimedialne Muzeum Karpia).

3.

Wykorzystanie lub pielęgnowanie tradycji sektora rybactwa na obszarze
objętym LSROR - preferuje operacje związane z wykorzystaniem lub
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pielęgnowaniem tradycji sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR tj. jak np.
propozycja utworzenia multimedialnego Muzeum Karpia czy adaptacja części
stodoły na mały skansen z wykorzystaniem własnych starych narzędzi rolniczych
i rybackich.
4.

Promocja produktu lokalnego - preferuje operacje promujące produkty lokalne
tj. np. nowe produkty lub potrawy z ryb.

5.

Poprawa jakości życia mieszkańców – preferuje operacje pozytywnie wpływające
na poprawę jakości życia mieszkańców tj. poprawę bezpieczeństwa (np. remont
chodników, przystanków komunikacji miejskiej, przejść dla pieszych), szerszy
dostęp do usług (np. tworzenie sklepów, rozwój działalności usługowej – biura
księgowe, geodezyjne, opieka zdrowotna), możliwość samodoskonalenia
i samorealizacji (organizowanie kół zainteresowań, budowa placów zabaw),
zwiększenie walorów krajobrazowych i estetycznych obszaru Doliny Karpia poprzez
realizację operacji takich jak między innymi: zagospodarowywanie przestrzeni
publicznej, elewacje budynków, remont zabytków.
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Wpływ planowanej operacji na osiągnięcie zakładanych celów LSROR
Prawie wszystkie kryteria przyczynią się, choć w różnym stopniu, do osiągnięcia celów
LSROR. Poniżej przedstawiono wybrane:
Wpływ operacji na osiągnięcie zakładanych celów
LSROR
Innowacyjność operacji
Przyczyni się do osiągnięcia wszystkich celów poprzez
wprowadzenie nowych, a tym samym bardziej
skutecznych i konkurencyjnych rozwiązań
Utworzenie nowego miejsca pracy
Przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego - 1. Rozwój
w przeliczeniu na pełny etat
gospodarczy i związanego z nim rynku pracy
w oparciu o lokalne zasoby i związanych z nim celów
szczegółowych
Wykorzystanie lub pielęgnowanie
Przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu
tradycji sektora rybactwa na obszarze szczegółowego – 2.2. Zachowanie dziedzictwa
objętym LSROR
kulturowego i historycznego, w tym tradycji rybactwa
Wykorzystanie lokalnych zasobów
Przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu
w operacji
ogólnego - 2. Zachowanie walorów przyrodniczokrajobrazowych i kulturowo-historycznych
i związanych z nim celów szczegółowych
Promocja produktu lokalnego
Przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu
szczegółowego – 1.2. Rozwój produktów lokalnych,
szczególnie produktów rybactwa i rynku zbytu ryb
Promocja obszaru LGR poza jego
Przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu
granicami
szczegółowego – 1.1. Rozwój turystyki, szczególnie
ekoturystyki i turystyki wędkarskiej
Rodzaj wnioskodawcy
Przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego - 1. Rozwój
gospodarczy i związanego z nim rynku pracy
w oparciu o lokalne zasoby i związanych z nim celów
szczegółowych
Promocja lokalnej przedsiębiorczości Przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego - 1. Rozwój
gospodarczy i związanego z nim rynku pracy
w oparciu o lokalne zasoby i związanych z nim celów
szczegółowych
Poprawa jakości życia mieszkańców Przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego - 1. Rozwój
gospodarczy i związanego z nim rynku pracy
w oparciu o lokalne zasoby, a w szczególności celu
szczegółowego – 1.1. Rozwój turystyki, ekoturystyki
i turystyki wędkarskiej” oraz celu ogólnego – 2.
Zachowanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych
i kulturowo – historycznych oraz wszystkich
związanych z nim celów szczegółowych
Kryterium

73

Znaczenie operacji dla rozwoju sektora rybactwa lub ograniczenia zjawiska
zaniku tego sektora na obszarze objętym LSROR.
Większość kryteriów, a dokładnie takie jak:
a)
Utworzenie nowego miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat - preferuje
operacje generujące nowe miejsce pracy w przeliczeniu na pełny etat, jednak wyżej
punktowane są operacje tworzące nowe miejsce pracy w sektorze rybactwa albo
powodujące zatrudnienie dla osoby reprezentującej sektor rybactwa poza tym
sektorem tj. operacje związane z rozwojem turystyki wędkarskiej, rozwojem rynku
zbytu ryb (smażalnie, sklepy rybne i inne systemy sprzedaży ryb) czy zachowaniem
tradycji rybactwa (multimedialne Muzeum Karpia).
b)
Wykorzystanie i pielęgnowanie tradycji sektora rybactwa na obszarze
objętym LSROR - preferuje operacje związane z wykorzystaniem i pielęgnowaniem
tradycji sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR tj. jak np. propozycja
utworzenia multimedialnego Muzeum Karpia czy adaptacja części stodoły na mały
skansen z wykorzystaniem własnych starych narzędzi rolniczych i rybackich.
c)
Rodzaj wnioskodawcy - preferuje wprost podmioty, o których mowa w § 2
ust. 1 Rozporządzenia czyli osoby związane z sektorem rybactwa.
przyczynia się do rozwoju sektora rybactwa lub ograniczenia zjawiska zaniku tego sektora na
obszarze objętym LSROR.
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10. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSROR
W celu przygotowania LSROR odbyły się szkolenia i warsztaty oraz przeprowadzono
sondaż w formie kart projektów.
Szkolenia nt. osi priorytetowej 4 PO RYBY zrealizowało Stowarzyszenie Agrolinia.
Szkolenia przeprowadzili trenerzy: Andrzej Biderman i Krzysztof Kwatera.
Informację o spotkaniach podano poniżej.
Tab. Szkolenia nt. osi priorytetowej 4 PO RYBY i budowania LSROR
Liczba
osób

Lp

Dzień/dni

1

14.08.2009

Zator

35

2

21.08.2009

Zator

25

3

9.09.2009

Zator

18

4

16.09.2009

Zator

17

Miejsce

Liczba osób
z sektora
Tematyka szkolenia
rybactwa
Spotkanie informacyjne o osi
8
priorytetowej 4 PO RYBY
Partnerstwo, zakładanie Lokalnej
5
Grupy Rybackiej, statut nowej
organizacji – dyskusja nt.
utworzenia nowej organizacji,
a pozostania w strukturze LGD
Budowanie LSROR –
6
przygotowanie diagnozy,
identyfikacja zasobów, określanie
celów i priorytetowych operacji,
określanie budżetu
Budowanie LSROR – zasady
8
określania procedura i kryteriów
wyboru operacji, zasady wdrożenia
i oceny własnej, komplementarność
z innymi dokumentami
strategicznymi, zasady realizacji
programów z innych środków

Ponadto odbyło się szkolenie przeprowadzone pt. „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich PO ryby 2007 – 2013)”. Przedmiotem
szkolenia były: oś priorytetowa 4 PO RYBY, zasady zakładania LGR i przygotowania
LSROR. W szkoleniu uczestniczyło20 osób w tym upoważnionych do rybactwa 13 osób.
Informacja o budowaniu LSROR umieszczona została na stronach internetowych:
Stowarzyszenia „Dolina Karpia” i gmin objętych jego działaniem oraz na tablicach
ogłoszeniowych biura Stowarzyszenia.
W celu przygotowania LSROR odbyły się spotkania warsztatowe. W tabeli poniżej
informację o tych spotkaniach.
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Tab. Warsztaty nt. budowania LSROR

Lp

Dzień

Miejsce

Liczba
osób

Liczba osób
z sektora
rybactwa

1

11.01.2010

Zator

42

27

2

06.02.2010

Zator

10

7

3

06.02.2010

Zator

11

9

4

17.02.2010

Zator

9

6

5

17.02.2010

Zator

15

11

Temat spotkania
Przypomnienie znaczenia budowy
LSROR, informacja ze strony Inspekcji
Weterynaryjnej w Oświęcimiu
o zasadach uzyskiwania zaświadczeń,
diagnoza gospodarki rybackiej
i preferowane operacje
Warsztaty nt. budowania Lokalnej
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
dla Doliny Karpia dla podmiotów
z obszaru gmin Przeciszów, Polanka
Wielka, Osiek; analiza SWOT, określenie
celów, kryteria oceny projektów
Warsztaty nt. budowania Lokalnej
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
dla podmiotów z Doliny Karpia dla
obszaru gmin Brzeźnica, Zator,
Spytkowice, Tomice; analiza SWOT,
określenie celów, kryteria oceny
projektów
Warsztaty nt. budowania Lokalnej
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
dla Doliny Karpia dla podmiotów
z obszaru gmin Przeciszów, Polanka
Wielka, Osiek; procedura wyboru
projektów, określenie budżetu, zasady
wdrażania i oceny własnej;
komplementarność z innymi
dokumentami strategicznymi; zasady
realizacji programów
z innych środków
Warsztaty nt. budowania Lokalnej
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
dla Doliny Karpia dla podmiotów
z obszaru gmin Brzeźnica, Zator,
Spytkowice, Tomice; procedura wyboru
projektów, określenie budżetu, zasady
wdrażania i oceny własnej;
komplementarność z innymi
dokumentami strategicznymi; zasady
realizacji programów z innych środków
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Ponowne warsztaty
W związku z brakiem wybrania LGR do realizacji LSROR przystąpiono do aktualizacji
wykonanej wcześniej strategii. Odbyło się 7 spotkań warsztatowych w tym celu,
we wszystkich siedmiu gminach stanowiących obszar LGR. W tabeli poniżej podano daty
spotkań i ilość uczestników.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7

Gmina

Data

Liczba obecnych

Zator
Przeciszów
Tomice
Osiek
Brzeźnica
Spytkowice

18.01.2011
18.01.2011
18.01.2011
19.01.2011
19.01.2011
20.01.2011

21
6
11
11
13
13

Polanka Wielka

21.01.2011

11

Uczestnikami spotkań byli w większości przedstawiciele sektora rybactwa. Zgłaszane przez te
osoby postulaty i uwagi dotyczyły zakresu projektów w ramach zaproponowanych w strategii
celów i znalazły swój wyraz głównie w przekazanych kartach projektów.
Sondaż w formie kart projektów
Sondaż wśród mieszkańców i podmiotów obszaru LGR w formie kart projektów. Wzór karty
podano w załącznikach.
Zebrano 50 kart, w których zgłoszono projekty na łączną kwotę ponad 35,5 mln zł. Ponad
50% wartości zgłoszonych projektów dotyczyło rozwoju turystyki. Wstępne propozycje
projektów zgłosiły zarówno podmioty publiczne – Urzędy Gmin i podległe im jednostki, jak
również mieszkańcy, w tym przede wszystkim przedstawiciele sektora rybactwa.
Osoby związane z sektorem rybactwa zgłosiły głównie dwa rodzaje projekty:
a) związane z budową małej infrastruktury turystycznej wokół stawów – budowę
pomostów, stanowisk dla wędkarzy, pół kempingowych, ścieżek turystycznych
b) związane z podjęciem innej działalności gospodarczej, częściowo związanej
z rybactwem, jak utworzenie smażalni, wędzarni czy sklepu sprzedaży ryb, jak
również utworzeniem i rozwojem bazy gastronomicznej i noclegowej czy
utworzeniem zakładu lakierniczego.
Osoby z sektora rybactwa zgłosiły także projekty związane z zachowaniem tradycji rybactwa
na
obszarze
LGR
adaptację
części
stodoły
na
mały
skansen
z wykorzystaniem własnych starych narzędzi rolniczych i rybackich czy rekonstrukcję
drewnianego galaru na nabrzeżu wiślanym.
Podmioty publiczne zgłosiły głównie projekty budowy małej infrastruktury turystycznej
w rejonie stawów dla potrzeb turystyki wędkarskiej wraz z drogami dojazdowymi do tych
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miejsc oraz rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej i drogowej, która może być częścią
zintegrowanych projektów rewitalizacji miejscowości. Zgłoszono także projekty związane
z promocją obszaru, jak i ochroną środowiska – głównie prace melioracyjne cieków wodnych
zasilających obiekty stawowe.
Podmioty zarówno społeczne, jak i publiczne zgłosiły projekty związane z ochroną zabytków
i zachowaniem tradycji rybactwa, takie jak opisane wcześniej opracowanie i budowa
nowoczesnego w pełni multimedialnego Muzeum Karpia.
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11.
Planowane działania LGR związane z wdrażaniem
LSROR, w tym podanie terminów konkursów na wybór
operacji do realizacji, w ramach wdrażania LSROR
LSROR
będzie
wdrażana
głównie
poprzez
operacje
realizowane
przez
Beneficjentów Osi 4 PO RYBY. Podstawowe warunki wsparcia finansowego tych projektów
określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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”.

Terminy konkursów
Planowane terminy ogłaszania informacji o możliwości składania wniosków o wsparcie z osi
priorytetowej 4 Po RYBY za pośrednictwem LGR Dolina Karpia zaznaczono znakiem „X”
w tabeli poniżej.
Tab. Harmonogram konkursów na wybór operacji do realizacji, w ramach wdrażania
LSROR

Lp.

Środek 4.1 Rozwój obszarów
zależnych od rybactwa, w
tym:

1

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

3

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

X

X

X

X

X

X

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 lub
przemysłowej

X

X

X

X

X

X

2010

2011

2012

2013

2014

2015

kwartały
IIII II
IV

kwartały
IIII II
IV

kwartały
IIII II
IV

kwartały
IIII II
IV

kwartały
IIII II
IV

kwartały
IIII II
IV

Upowszechnianie informacji dotyczących procesu wdrażania LSROR
Jednym z warunków sprawnego procesu wdrażania LSROR będzie odpowiednia akcja
informacyjno-promocyjna wśród potencjalnych Beneficjentów.
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Do promocji LSROR oraz poinformowania mieszkańców, instytucji, organizacji
i przedsiębiorstw działających na obszarze LGR o możliwościach przedstawiania projektów
dla realizacji LSROR, wykorzystane zostaną 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
 Plakaty informujące o LGR i możliwości wsparcia finansowego, dystrybuowane
poprzez partnerów lokalnych, głównie samorządy lokalne, ośrodki kultury (po ok. 100
szt. na gminę)
 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
 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
 Artykuły sponsorowane w gazetach i wydawnictwach lokalnych.
 Strona internetowa LGR
 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
 Radio i telewizja lokalne i regionalne, gazety codzienne o zasięgu regionalnym
głównie jako publicity (poprzez przesyłanie do redakcji informacji o wydarzeniach
realizowanych przez LGR).
Informacja w telewizji, radiu i gazetach regionalnych będzie się ukazywała poprzez
przygotowane artykuły i współpracę z dziennikarzami telewizji, radia i gazety. Okazją do tzw.
„newsów” będą spotkania Zarządu i Komitetu LGR, decyzje o zakwalifikowaniu do realizacji
LSROR, ogłoszenia o naborach projektów, organizacja imprez promocyjnych, spotkań
i szkoleń.
Stowarzyszenie współpracować będzie z następującymi redakcjami:












„Echa Osieka”
„Wieści Gminy Przeciszów”
„Polanin”
„Taka Malownicza Gmina” (Gmina Brzeźnica)
„Życie Zatora”
„Głos Spytkowic”
Wiadomości Powiatowe (powiat wadowicki)
Gazeta Krakowska (wkładka regionalna)
Radio Kraków
Telewizja Kraków
Oświęcimskie Fakty

Informacja zostanie skierowana do ogółu mieszkańców, instytucji publicznych – urzędów
gmin, szkół, domów i ośrodków kultury, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych,
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szczególnie do tych, którzy swoją działalnością mogą przyczynić się do osiągnięcia celów
LSR – przedsiębiorstw i organizacji branży turystycznej oraz instytucji zajmujących się
promocją przedsiębiorczości, organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży itp.
Realizacja zadań informacyjno-promocyjnych zostanie przeprowadzana zgodnie z przepisami
rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych
dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130
z 30.05.2000).

Działania aktywizujące społeczność lokalną i zapewniające jej udział we
wdrażaniu strategii, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk związanych z
sektorem rybactwa
W celu aktywizacji społeczności lokalnych organizowane będą spotkania i szkolenia dla
mieszkańców obszaru objętego realizacja LSROR, szczególnie dla osób z sektora rybactwa
i rybołówstwa.
Przewiduje się, w całym okresie realizacji LSROR tj. w latach 2011-2015, organizację
6 cyklów spotkań lub szkoleń, obejmujących 7 spotkań lub szkoleń - w terenie każdej gminy,
zrealizowanych przed terminem ogłoszenia naboru projektów.
Tematyka spotkań i szkoleń ustalana będzie na podstawie potrzeb, niemniej należy
przypuszczać że dotyczyć będą one głównie:
 przygotowania wniosków o pomoc finansową z PO RYBY, ze szczególnym
uwzględnieniem osi priorytetowej 4,
 zarządzania projektem,
 sposobów realizacji LSROR.
W celu zapewnienia udziału osób reprezentujących sektor rybactwa, spotkania i szkolenia
realizowane będą przy udziale organizacji społeczno-zawodowych, działających na terenie
LGR takich jak:
 Zatorskie Towarzystwo Wędkarskie, 32-640 Zator, ul. Parkowa 7,
 Stowarzyszenie Wędkarskie "Szczupak" w Rudzach, 32-640 Zator, ul. Księcia
Kazimierza 6,
 Polski Związek Wędkarski - Koło Podolsze Nr 25, 32-640 Zator, ul. Starowiejska 6,
 Niezależne Towarzystwo Wędkarskie „Rybodar”, 34-103 Witanowice, Woźniki 17
(gmina Tomice), Koło Polskiego Związku Wędkarskiego, 34-116 Spytkowice, ul. Jana
Pawła II 33.
Ponadto w celu dotarcia do jak większej liczby osób z obszaru objętego realizacją LSROR
przewiduje się ustawienie punktów informacyjnych w namiotach wystawienniczych podczas
wybranych imprez kulturalno-społecznych i rekreacyjno-sportowych organizowanych
corocznie na terenie każdej gminy albo wykreowanie imprezy o takim charakterze np. Dzień
Unii Europejskiej w danej gminie. Przewiduje się organizację 7 cyklów ustawienia punktów
informacyjnych, obejmujących 7 organizacji punktów - w terenie każdej gminy,
zrealizowanych przed terminem ogłoszenia naboru projektów.
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Punkty informacyjne organizowane byłyby podczas imprez typu:









„Festiwal Doliny Karpia”
Międzynarodowe Zawody Karpiowe
Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie
Dni (święta) gmin takie jak „Święto Karpia” (święto gminy Zator) „Dni Osieka” czy
„Święto Gminy Przeciszów”
Wielkie Żniwa Karpiowe
Dożynki
Festyny strażackie
Gminne spartakiady i festyny organizowane przez Rady Rodziców.

Misją LGR jest aktywna działalność na rzecz lokalnej społeczności, aktywizacja i integracja
mieszkańców dlatego LGR w okresie wdrażania LSROR przewiduje organizację szkoleń dla
lokalnych liderów przyczyniających się rozwoju aktywności społecznej i współpracy w
środowisku wiejskim (m.in. „Lider jako animator w środowisku wiejskim”, „Diagnoza
zasobów i potrzeb lokalnych”, „Współpraca w środowisku wiejskim”). Dodatkowo w celu
zaktywizowania mieszkańców w kierunku wykonywania rękodzieła artystycznego LGR
planuje zorganizować Akademię Rękodzieła Artystycznego – cykl warsztatów dla
mieszkańców Doliny Karpia prowadzonych przez rękodzielników z terenu Doliny Karpia,
która przysłuży się niewątpliwie do realizacji celu LSROR jakim jest rozwój produktów
lokalnych.
LGR będzie też świadczyć pomoc doradczą dla osób zainteresowanych pomocą ze środków
PO RYBY. W Biurze LGR zatrudnione zostaną osoby o odpowiednich kwalifikacjach, które
kierowane będą na odpowiednie szkolenia w celu podniesienia swoich kwalifikacji.
W przypadku braku odpowiednich szkoleń, planuje się organizację doradztwa ze strony
różnych specjalistów dla pracowników Biura LGR, jak również organizację bezpłatnych dla
„klientów” Biura, konsultacji ze strony tych specjalistów.
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12. Zasady i sposób dokonywania oceny własnej
funkcjonowania LGR
Elementy funkcjonowania LGR podlegające ocenie
Pod kątem funkcjonowania LGR podlegać będą ocenie następujące sprawy:









uczestnictwo członków LGR w działalności organizacji
uczestnictwo społeczności obszaru objętego realizacją LSROR w organizowanych
przez LGR spotkaniach i szkoleniach, szczególnie ze strony przedstawicieli sektora
rybactwa i rybołówstwa
korzystanie przez przedstawicieli społeczności lokalnych, w tym szczególnie
przedstawicieli sektora rybactwa i rybołówstwa, z doradztwa i konsultacji,
uczestnictwo społeczności w organizowanych przez LGR imprezach promocyjnych,
uczestnictwo członków Komitetu w jego posiedzeniach,
działania promocyjne organizowane przez LGR,
działania informacyjne LGR,
koszty funkcjonowania LGR.

Elementy wdrażania LSROR podlegające ocenie
Pod kątem wdrażania LSROR podlegać będzie ocenie realizacja celów LSROR:



celów głównych,
celów szczegółowych.

Ocenie podlegać będą też:






ilość operacji dla każdego rodzaju operacji,
stopień wykorzystania środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje operacji,
zaangażowanie poszczególnych grup beneficjentów w realizację LSROR,
współpraca partnerów z różnych sektorów ze sobą,
innowacyjność podejmowanych działań.

Informacje te będą miały istotne znaczenie dla corocznej weryfikacji budżetu LSROR.
Szczególnie monitorowana będzie ilość środków wykorzystana przez podmioty sektora
publicznego, która nie może przekroczyć 35% całości budżetu.

Kryteria, na podstawie których będzie przeprowadzana ewaluacja i ocena
funkcjonowania LGR
Dla oceny funkcjonowania LGR zastosowane zostaną następujące kryteria oceny:


ilość członków LGR uczestnicząca w Walnych Zebraniach Członków
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ilość osób uczestniczących w organizowanych przez LGR spotkaniach i szkoleniach,
w tym ilość osób - przedstawicieli sektora rybactwa i rybołówstwa
ilość osób korzystających z doradztwa (indywidualnych konsultacji), w tym ilość osób
- przedstawicieli sektora rybactwa i rybołówstwa
ilość zorganizowanych szkoleń,
ilość zorganizowanych imprez promocyjnych,
ilość informacji w środkach masowego przekazu.

Koszty funkcjonowania LGR porównywane będą z kosztami funkcjonowania innych LGR
(benchmarking).
Dane zbierane będą przez pracowników Biura LGR.

Kryteria, na podstawie których będzie przeprowadzana ewaluacja i ocena
realizacji LSROR
W tabeli podano kryteria pomiaru stopnia osiągnięcia – wskaźniki dla poszczególnych celów.
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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.
Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w branży
turystycznej, w szczególności prowadzonych
przez osoby z sektora rybactwa.
Poprawa warunków funkcjonowania lokalnego
transportu publicznego.
Dostosowanie obiektów turystycznych i
rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Zakres operacji
Promocja obszaru LGR jako miejsca
atrakcyjnego turystycznie.
Organizacja targów i imprez promocyjnych,
wydawanie materiałów i publikacji związanych z
promocją produktów lokalnych, w szczególności
produktów rybactwa i rynku zbytu ryb.

CEL OGÓLNY 1. ROZWÓJ GOSPODARCZY I ZWIĄZANEGO Z NIM RYNKU PRACY W OPARCIU O LOKALNE ZASOBY
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. ROZWÓJ TURYSTYKI, SZCZEGÓLNIE EKOTURYSTYKI I TURYSTYKI WĘDKARSKIEJ
Wartość
Wartość
Wartość
Wartość
Wskaźnik
Wskaźnik
Źródło
Wskaźnik
Źródło
bazowa
docelowa
bazowa
docelowa
oddziałyproduktu
informacji
rezultatu
informacji
(2010)
(2015)
(2010)
(2015)
wania
Wzrost
wskaźnika
intensywn
ości ruchu
turystyczn
ego,
Liczba
wyrażoneg
osób
o liczbą
Liczba
korzystają
turystów
nowych/z
ca z
korzystają
modernizo
nowych/
cych z
wanych
Ankieta
Ankieta
0
10
zmoderniz
0
75 000
noclegów,
produktów
ewaluacyjna
ewaluacyjna
owanych
przypadają
i atrakcji
beneficjenta
beneficjenta
produktów
cą na
turystyczn
i atrakcji
1000
ych
turystyczn
mieszkańc
ych
ów stałych
(Wskaźnik
Schneidera
), dane w
układzie
powiatowy
m
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2. ROZWÓJ PRODUKTÓW LOKALNYCH, SZCZEGÓLNIE PRODUKTÓW RYBACTWA I RYNKU ZBYTU RYB
Wartość
Wartość
Wartość
Wartość
Wskaźnik
Wskaźnik
Źródło
Wskaźnik
Źródło
bazowa
docelowa
bazowa
docelowa
oddziałyproduktu
informacji
rezultatu
informacji
(2010)
(2015)
(2010)
(2015)
wania
Liczba
Liczba
Wzrost
imprez/wy
osób
wskaźnika
Ankieta
Ankieta
darzeń/prz
biorąca
intensywn
0
15
ewaluacyjna
0
30 000
ewaluacyjna
edsięwzięć
udział w
ości ruchu
beneficjenta
beneficjenta
/publikacji
imprezach,
turystyczn
promujący
wydarzeni
ego,

Wartość
bazowa
(2010)

Wartość
docelowa
(2015)

Źródło
informacji

330,83 w
powiecie
wadowicki
m, 861,79
w
powiecie
oświęcims
kim

363,92 w
powiecie
wadowickim,
947,96 w
powiecie
oświęcimski
m (tj. wzrost
o 10%)

Dane
statystyczne
GUS (BDL
kategorii:
wskaźnik
intensywnoś
ci ruchu
turystyczne
go,
wyrażony
liczbą
turystów
korzystający
ch z
noclegów,
przypadając
ą na 1000
mieszkańcó
w

Wartość
bazowa
(2010)
330,83 w
powiecie
wadowicki
m, 861,79
w
powiecie

Wartość
docelowa
(2015)
363,92 w
powiecie
wadowickim,
947,96 w
powiecie
oświęcimski
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Źródło
informacji
Dane
statystyczne
GUS (BDL
kategorii:
wskaźnik
intensywnoś

Popularyzacja rybactwa związana z obszarem
objętym LSROR.

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

ch obszar
LGR,
produkty
lokalne, w
tym
produkty
rybne

ach/przeds
ięwzięciac
h oraz
odbiorców
publikacji
promujący
ch obszar
LGR,
produkty
lokalne, w
tym
produkty
rybne

wyrażoneg
o liczbą
turystów
korzystają
cych z
noclegów,
przypadają
cą na
1000
mieszkańc
ów stałych
(Wskaźnik
Schneidera
), dane w
układzie
powiatowy
m

oświęcims
kim

Liczba
osób
korzystają
ca z
nowych
inwestycji
Liczba
związanyc
przedsięwz
hz
ięć
szeroko
związanyc
rozumiany
hz
Ankieta
Ankieta
m
komercjali
0
6
ewaluacyjna
0
35 000
ewaluacyjna
Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży
systemem
zacją
beneficjenta
beneficjenta
bezpośredniej produktów lokalnych (w tym
sprzedaży
produktów
produktów rybactwa) lub działalności
bezpośred
lokalnych,
marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
niej
w tym
lokalnych
rybackich
produktów
(w tym w
szczególno
ści
produktów
rybactwa)
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.3. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW, SZCZEGÓLNIE Z MIEJSCAMI PRACY DLA OSÓB Z SEKTORA RYBACTWA I KOBIET
Wartość
Wartość
Wartość
Wartość
Wskaźnik
Wartość
Wskaźnik
Źródło
Wskaźnik
Źródło
Zakres operacji
bazowa
docelowa
bazowa
docelowa
oddziałybazowa
produktu
informacji
rezultatu
informacji
(2010)
(2015)
(2010)
(2015)
wania
(2010)
Liczba
Liczba
Wzrost
1899
Inwestycje związane z tworzeniem i rozwojem
wspartych
Ankieta
nowych/ut
liczby
(w tym
Ankieta
przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby z
przedsiębi
0
35
ewaluacyjna
rzymanych
0
30
zarejestro
pow.
ewaluacyjna
sektora rybactwa.
orstw
beneficjenta
miejsc
wanych
oświęcims
beneficjenta
(istniejący
pracy w
przedsiębi
ki: 899,

m (tj. wzrost
o 10%)

ci ruchu
turystyczneg
o, wyrażony
liczbą
turystów
korzystający
ch z
noclegów,
przypadając
ą na 1000
mieszkańcó
w

Wartość
docelowa
(2015)

Źródło
informacji

Utrzymanie
stanu

Dane
statystyczne
GUS (BDL
kategoria:
podmioty
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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:.

ch i
nowotworz
onych)

wyniku
realizacji
projektów,
w tym w
szczególno
ści
dotycząca
osób z
sektora
rybactwa

orstw na
10.000
osób
mieszkańc
ów wg
danych w
układzie
powiatowy
m

CEL OGÓLNY 2. ZACHOWANIE WALORÓW PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH I KULTUROWO-HISTORYCZNYCH
CEL SZCZEGÓŁOWY 2. 1. ZACHOWANIE WALORÓW PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH
Wartość
Wartość
Wartość
Wartość
Wskaźnik
Wskaźnik
Źródło
Wskaźnik
Źródło
Zakres operacji
bazowa
docelowa
bazowa
docelowa
oddziałyproduktu
informacji
rezultatu
informacji
(2010)
(2015)
(2010)
(2015)
wania
Powierzch
nia
Liczba
użytków
Inwestycje melioracyjne związane z poprawą
inwestycji
gruntowyc
stanu cieków wodnych zasilających stawy i
melioracyj
Ankieta
h, na
Ankieta
obiekty hodowli ryb, ochroną
nych na
0
3
ewaluacyjna
których
0
3 500
ewaluacyjna
przeciwpowodziową, poprawą stanu wałów itp.
obszarze
beneficjenta
nastąpiła
beneficjenta
Doliny
regulacja
Karpia
stosunków
wodnych
Utrzymani
(m2)
e klasy
Liczba
czystości
nowych/le
wód
piej
(niepogars
zabezpiecz
zająca się
Powierzch
onych
jakość
nia
obszarów
wód)
nowych/le
Wyznaczanie i zabezpieczenie nowych obszarów
chronionyc
Ankieta
piej
Ankieta
ochrony przyrody, pomników przyrody lub lepsze
h oraz
0
3
ewaluacyjna
zabezpiecz
0
3 500 000
ewaluacyjna
zabezpieczenie obszarów i miejsc już
pomników
beneficjenta
onych
beneficjenta
wyznaczonych.
przyrody
obszarów
na
chronionyc
obszarze
h (m2)
działania
LGR

pow.
wadowicki
: 1000)

Wartość
bazowa
(2010)

gospodarcze
)

Wartość
docelowa
(2015)

Źródło
informacji

Utrzymanie
stanu co
najmniej
niepogorszo
nego

Informacja
WIOS z
punktu
pomiaroweg
o Rzyki
PLRW20001
22134849
na rzece
Wieprzówce,
w km. 22,7

Stan
czystości
rzeki
Wieprzówk
i

wskaźniki
fizykochemiczne
: Kategoria
A3
wskaźniki
bakteriolo
giczne:
Kategoria
A3
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Przywracanie potencjału produkcyjnego
gospodarstwa rybackiego, wód śródlądowych i
środowiska, zniszczonych w wyniku klęski
żywiołowej.

Liczba
gospodars
tw
rybackich,
w którym
przywróco
ne zostały
zdolności
produkcyj
ne po
wystąpieni
u klęski
żywiołowej

Operacje przyczyniające się do edukacji
przyrodniczej i wzrostu świadomości
ekologicznej.

Liczba
inicjatyw
edukacyjn
ych
podnosząc
ych
świadomo
ść
ekologiczn
ą

Zakres operacji
Rewitalizacja miejscowości, remont, odbudowa,
przebudowa bądź wyposażenie obiektów
pełniących funkcje społeczno-kulturalne,
sportowe i rekreacyjne oraz turystyczne.
Dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych obiektów, w których
prowadzona jest podstawowa działalność
kulturalna.

0

1 pod
warunkiem
wystąpienia
klęski
żywiołowej

Ankieta
ewaluacyjna
beneficjenta

0

2

Ankieta
ewaluacyjna
beneficjenta

Powierzch
nia wód
śródlądow
ych i
terenów
zniszczony
ch w
wyniku
klęski
żywiołowej
, na
których
przywróco
ny został
potencjał
produkcyjn
y (ha)
Liczba
osób
biorących
udział w
inicjatywac
h
edukacyjn
ych
podnosząc
ych
świadomo
ść
ekologiczn
ą

0

6

Ankieta
ewaluacyjna
beneficjenta

0

100

Lista
obecności
uczestników

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO, W TYM TRADYCJI RYBACTWA
Wartość
Wartość
Wartość
Wartość
Wskaźnik
Źródło
Wskaźnik
Źródło
bazowa
docelowa
bazowa
docelowa
produktu
informacji
rezultatu
informacji
(2010)
(2015)
(2010)
(2015)
Liczba
Liczba
zmoderniz
osób
owanych
korzystają
obiektów
ca ze
Ankieta
Ankieta
pełniących
zmoderniz
0
15
ewaluacyjna
0
30 000
ewaluacyjna
funkcje
owanych
beneficjenta
beneficjenta
społecznoobiektów
kulturalne,
pełniących
sportowe i
funkcje
rekreacyjn
społeczno-

Wskaźnik
oddziaływania
Wzrost
wskaźnika
intensywn
ości ruchu
turystyczn
ego,
wyrażoneg
o liczbą
turystów
korzystają

Wartość
bazowa
(2010)

Wartość
docelowa
(2015)

Źródło
informacji

330,83 w
powiecie
wadowicki
m, 861,79
w
powiecie
oświęcims
kim

363,92 w
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Remont, odbudowa, przebudowa bądź
wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru
zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją
zabytków.

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.
Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i
młodzieży pobudzających do aktywnych form
wypoczynku i przyczyniających się do rozwoju
turystyki na terenie Doliny Karpia.
Aktywizacja i integracja mieszkańców,
wzmacnianie tożsamości lokalnej, promocja
i wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych.
Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i
młodzieży, w szczególności z zakresu kultury i
historii obszaru LSROR.
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Kultywowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i
obyczajów, w szczególności rybackich.

i
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Kryterium oceny będą też:



wyrażony w procentach stopień wykorzystania środków przeznaczonych na
poszczególne rodzaje operacji,
wyrażony w procentach stopień wykorzystania środków przez podmioty sektora
prywatnego.

Czas, sposób i okres pomiaru
Ewaluacja przeprowadzana będzie każdego roku. Jej wyniki będą miały wpływ zarówno na
aktualizację strategii, jak i pracę LGR. Każdorazowo decyzją Walnego Zebrania Członków
powoływany będzie zespół ewaluacyjny, inny w składzie od Komisji Rewizyjnej, od której
oczekuje się wypełnienia standardowych obowiązków organu nadzorczego organizacji.
Zadaniem Zespołu ewaluacyjnego będzie:

weryfikacja analizy SWOT,

analiza aktualności celów strategicznych w stosunku do analizy SWOT

zebranie uwag od członków Zarządu i pracowników LGR nt. funkcjonowania LGD,
szczególnie w trakcie naboru oraz uwag zgłaszanych przez Beneficjentów,

zebranie uwag od członków LGR nt. funkcjonowania partnerstwa.
Do oceny zastosowana zostanie karta ewaluacyjna, która rozprowadzana będzie wśród osób
zainteresowanych realizacją LSROR, w szczególności członków LGR.
Zespół ewaluacyjny będzie upoważniony do zastosowania innych odpowiednich
instrumentów ewaluacyjnych, o ile okaże się to zasadne i uzasadnione, włącznie
z koniecznością wyasygnowania odpowiednich środków na ten cel (badania).
Zespół ewaluacyjny swoje uwagi i wnioski prezentuje na Walnym Zebraniu Członków
organizowanym w II połowie roku (zespół przygotuje uwagi odpowiednio wcześniej).
Uczestnicy Zebrania, po dyskusji, podejmują uchwałę w sprawie ich wykorzystania do
aktualizacji LSROR, usprawnienia pracy Biura LGR, jak i funkcjonowania całego
partnerstwa.
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13. Spójność LSROR z działaniami i operacjami
planowanymi do realizacji na obszarze objętym LSROR
w ramach innych programów i strategii
Spójność z Lokalnymi Strategiami Rozwoju na obszarze LGR
Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dolina Karpia obejmuje ten sam obszar
gmin.
LSR powstała dla osiągnięcia następujących celów:
Cel ogólny 1.: Poprawa jakości życia na obszarze Doliny Karpia
Cel szczegółowy 1.1.:
Rozwój infrastruktury publicznej ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury turystycznej
oraz poprawa jakości życia mieszkańców
Cel szczegółowy 1.2.:
Rozwój spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej i kulturalnej na obszarze Doliny Karpia
Cel szczegółowy 1.3.:
Zagospodarowanie potencjału zbiorników wodnych wraz ze wzmocnieniem podstawowej
infrastruktury technicznej
Cel szczegółowy 1.4.:
Wspieranie i promocja efektywnej, nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki, w tym rybackiej,
turystycznej, opartej na tradycyjnych i naturalnych zasobach
Cel ogólny 2.: Zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrody i kultury
w celu różnicowania lokalnej gospodarki oraz rozwoju lokalnego rynku pracy.
Cel szczegółowy 2.1.:
Ochrona zabytków architektury, wykorzystanie zasobów wykopaliskowych wraz z promocją
tak ukierunkowanej przedsiębiorczości
Cel szczegółowy 2.2.:
Zapewnienie przetrwania tradycji stawiarstwa, wikliniarstwa oraz innych ginących zawodów
i rzemiosła wraz z promocją tak ukierunkowanej przedsiębiorczości
Cel szczegółowy 2.3.:
Ochrona i promocja środowiska naturalnego wraz z promocją rozwiązań i zachowań
proekologicznych wraz z promocją tak ukierunkowanej przedsiębiorczości
Cel ogólny 3.:
Wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego Doliny Karpia – aktywizacja
mieszkańców, poprawa samoorganizacji oraz zarządzania zasobami lokalnymi.
Cel szczegółowy 3.1.:
Wzmocnienie instytucjonalne oraz merytoryczne zasobów Lokalnej Grupy Działania
– Stowarzyszenia Dolina Karpia
Cel szczegółowy 3.2.:
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Skuteczna informacja i promocja, a także efektywne kreowanie środowiska lokalnych liderów
na obszarze Doliny Karpia
Cel szczegółowy 3.3.:
Wzmocnienie potencjału LGD oraz lokalnych liderów poprzez wykorzystanie doświadczeń
innych organizacji i Lokalnych Grup Działania
Na Działania związane z rozwojem przedsiębiorczości („Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”) przeznaczono 22,5 %
środków przeznaczonych na operacje wnioskodawców.
Wnioski
1.
LSR jest w ogromnej mierze spójna z LSROR. W ramach LSR promowane są
podobne działania jak w LSROR, tyle że np. działania związane z turystyką dotyczą szerzej
pojętej turystyki, nie tylko związanej ze zbiornikami wodnymi. W zakresie produktowo
lokalnych w LSR promowane jest np. wikliniarstwo, nie tylko produkty rybne (preferowane
w LSROR). Więcej też uwagi w LSR poświęcono poprawie jakości życia w sferze społecznokulturalnej.
2.
Zarówno w LSR jak i LSROR promowany jest rozwój przedsiębiorczości. Biorąc pod
uwagę środki przeznaczone w LSR na Działania „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej” oraz „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” - wydaje się, że środki te są
procentowo (w stosunku do całości budżetu) mniejsze niż w LSROR. Ponadto w LSROR
promuje osoby związane z sektorem rybactwa, czego nie ma w LSR oraz środki dla sektora
publicznego w LSROR są ograniczone do 35% budżetu (w LSR nie ma takiego ograniczenia
i teoretycznie mogą osiągnąć pułap ponad 80%).

Spójność ze strategiami i programami województwa Małopolskiego
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007- 2013 została przyjęta
30 stycznia 2006 roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego.
Zgodność celów LSROR z celami i priorytetami w/w dokumentu podano w tabeli poniżej.
Cele Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich

Cele Pośrednie oraz Kierunki Polityki
Województwa Małopolskiego

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój turystyki,
szczególnie ekoturystyki i turystyki
wędkarskiej
Celu ogólny 2. Zachowanie walorów
przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowohistorycznych

II. Konkurencyjna, otwarta i innowacyjna
gospodarka
II.5. Rozwój przemysłów czasu wolnego
VII. Wysoka jakość środowiska przyrodniczokulturowego i przestrzeni regionalnej
VII.3. Opieka nad regionalnym dziedzictwem
kulturowym
Cele szczegółowe: 1.2. Rozwój produktów
I. Lepiej wykształceni, twórczy
lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i i przedsiębiorczy mieszkańcy
rynku zbytu ryb oraz 1.3 Rozwój
I.3. Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości
przedsiębiorstw, szczególnie z miejscami pracy II. Konkurencyjna, otwarta i innowacyjna
dla osób z sektora rybactwa i kobiet
gospodarka
II.4. Przyciąganie bezpośrednich inwestycji do
regionu
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Spójność z innymi Osiami Priorytetowymi Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007 – 2013” (PO RYBY)
LSROR jest spójna (komplementarna) z innymi, niż oś priorytetowa 4, osiami PO RYBY, jak
pokazano to w tabeli poniżej. Zasadnicza różnica pomiędzy LSROR a działaniami w ramach
osi priorytetowych 1-3 PO RYBY polega na tym, że środki osi 1-3 skierowane są głównie do
sektora rybactwa, natomiast LSROR, choć preferująca osoby z sektora rybactwa, skierowana
jest na działania, których efekty dotyczyć będą całej społeczności obszaru objętej LSROR.
Cele szczegółowe LSROR
Cel szczegółowy 1.1. Rozwój
turystyki, szczególnie
ekoturystyki i turystyki
wędkarskiej

Środki Osi 1-3 PO RYBY
Oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo
śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa
i akwakultury
Środek 2.4. Rybołówstwo śródlądowe
Oś priorytetowa 3. Środki służące wspólnemu interesowi
Środek 3.6. Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków
rybackich
Cel szczegółowy 1.3 Rozwój Oś priorytetowa 1. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej
przedsiębiorstw, szczególnie z Środek 1.1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania
działalności połowowej
miejscami pracy dla osób
Środek 1.5. Rekompensaty społeczno - gospodarcze w celu
z sektora rybactwa i kobiet
zarządzania krajową flotą rybacką
Cel szczegółowy 1.2. Rozwój Oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo
śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa
produktów lokalnych,
i akwakultury
szczególnie produktów
Środek 2.5. Inwestycje w przetwórstwo i obrót
rybactwa i rynku zbytu ryb
Oś priorytetowa 3. Środki służące wspólnemu interesowi
Środek 3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne
Cel szczegółowy 2. 1.
Oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo
śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa
Zachowanie walorów
przyrodniczo-krajobrazowych i akwakultury
Środek 2.1. Chów i hodowla ryb
Środek 2.4. Rybołówstwo śródlądowe
Środek 2.5. Inwestycje w przetwórstwo i obrót
Oś priorytetowa 3. Środki służące wspólnemu interesowi
Środek 3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej

Spójność z innymi Programami Operacyjnymi w ramach NSRO 2007-2013
LSROR jest komplementarna z innymi, niż Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego, programami w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia:
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Cel szczegółowy 1.3 Rozwój
przedsiębiorstw, szczególnie z miejscami pracy dla osób z sektora rybactwa i kobiet)
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 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorstw,
szczególnie z miejscami pracy dla osób z sektora rybactwa i kobiet)
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (Cel szczegółowy LSROR - 2. 1.
Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych)

Spójność ze strategiami rozwoju powiatów i gmin
LGR obejmuje obszar należący do dwóch powiatów: oświęcimskiego i wadowickiego.
Dokumenty strategiczne dotyczące ich rozwoju to:

Strategia Powiatu Oświęcimskiego na lata 2007-2013 przyjęta przez Radę Powiatu
uchwałą Nr XII/87/99 z dnia 10 listopada 1999 r.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wadowickiego przyjęta
uchwałą nr XXVIII/195/09 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 18 czerwca 2009 r.
LSROR jest także spójna ze strategiami gmin, których obszar obejmuje. Są to następujące
dokumenty:

"Strategia Rozwoju Gminy Osiek w Powiecie Oświęcimskim na lata 2007 - 2020"
przyjęta uchwałą Nr XI/79/2007 Rady Gminy Osiek z dnia 27 września 2007 r.

„Strategia rozwoju gminy Przeciszów” przyjęta uchwałą Nr XV/72/04 Rady Gminy
w Przeciszowie z dnia 19 lutego 2004 r.

„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2007-2015”

„Strategia Rozwoju Gminy Polanka Wielka na lata 2007-2015” przyjęta uchwałą
Nr XI/80/07 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 grudnia 2007 roku

„Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Spytkowice na lata 2007 –
2015” przyjęta uchwałą Nr XVI / 131 / 08 Rady Gminy w Spytkowicach z dnia 28 lutego
2008 roku

„Strategia Rozwoju Gminy Tomice” przyjęta uchwałą Nr 66/11/III/99 Rady Gminy
Tomice dnia 10 grudnia 1999 r.

„Strategia Rozwoju Gminy Zator 2005 – 2013” przyjęta uchwałą Nr XXXII/202/05
Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2005r.
Wszystkie dokumenty strategiczne lokalnych jednostek samorządu terytorialnego przewidują
rozwój turystyki, rozwój przedsiębiorczości, ochronę środowiska i lokalnego dziedzictwa
kulturowego. Działania te w pełni są spójne z działaniami w LSROR z tą różnicą, że LGR
preferuje:
a)
działania w zakresie rozwoju turystyki wędkarskiej i ekoturystyki,
b)
dziedzictwo kulturowe związane głównie z kultywowaniem tradycji rybactwa
i rybołówstwa na obszarze LGR,
c)
rozwoju przedsiębiorczości wśród osób związanych z sektorem rybactwa
(lub miejscami pracy dla osób z sektora rybactwa), osób młodych i kobiet.
Strategie powiatowe i gminne, w odróżnieniu do LSROR, skierowane są do szerokiej rzeszy
społeczności tych obszarów i zasadniczo nie preferują grup zawodowych i społecznych,
a jeśli to głównie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym takie jak osoby
niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby ubogie.
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14. Określenie zasad postępowania uniemożliwiających
nakładanie się pomocy w przypadku, gdy LGR planuje
realizację operacji i działań w ramach innych programów
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
Stowarzyszenie „Dolina Karpia” uczestniczy jako Lokalna Grupa Działania w Osi 4 PROW –
Leader.

1) obowiązki i zadania wykonywane przez pracowników LGR na rzecz
poszczególnych programów współfinansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz czasu przeznaczonego na wykonywanie tych
obowiązków i zadań
Stowarzyszenie Dolina Karpia działając jednocześnie w dwu programach operacyjnych –
PROW - Leader oraz PO RYBY zamierza rozdzielić funkcjonowanie w nich na dwa odrębne
biura- biuro LGD oraz biuro LGR. Jednocześnie przyjęci będą odrębni pracownicy do pracy
w ramach tych projektów, ich koszty/ działania nie będą się pokrywać.
Siedziby biur będą znajdowały się w odrębnych pomieszczeniach, ale koszty mediów będą
wspólnie płacone, będą dzielone proporcjonalnie. Będą również osobno prowadzone zakupy,
np. materiałów biurowych.
Wszystkie działania i koszty dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia jako takiego (poza
projektem) będą leżały, tak jak i teraz leżą, po stronie Programu Leader - nie będą
finansowanie z osi priorytetowej 4 PO RYBY.
Regulamin Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia określa zasady
funkcjonowania , zakres działania i kompetencji biura i służb księgowo - finansowych
Stowarzyszenia oraz inne postanowienia związane z działalnością Biura.
Regulamin Biura LGR Stowarzyszenia Dolina Karpia został przyjęty na zebraniu Walnym
w dniu 27.01.2011r.
Biurem kieruje Kierownik LGR zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia,
który może z upoważnienia Zarządu reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz w granicach
umocowania.
Na wniosek Kierownika LGR, Zarząd zatrudnia pozostałych pracowników, określa ich
kompetencje, obowiązki, odpowiedzialność oraz czas pracy i wynagrodzenie.
Zarząd udziela pełnomocnictwa Kierownikowi LGR do prowadzenia spraw bieżących
Stowarzyszenia związanych z realizacją LSROR.
Struktura organizacyjna Biura LGR planowana jest następująco:




Kierownik LGR,
Specjalista ds. Administracji,
Specjalista ds. Wdrażania LSROR,
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Pracownik

Specjalista ds. Rozliczeń LGR
Księgowy Biura LGR.
Data zatrudnienia
(planowana data
zatrudnienia)

Wymiar czasu pracy
(planowany wymiar
czasu pracy)

Kierownik LGR

1 września 2011 r.

40 h / tydzień
(pełny etat)

Specjalista ds.
administracji

1 września 2011 r.

40 h / tydzień
(pełny etat)

Specjalista ds.
Rozliczeń LGR *

1października
2011 r.

40 h / tydzień
(pełny etat)

Specjalista ds.
wdrażania LSROR *

1 października
2011 r.

40 h / tydzień
(pełny etat)

Specjalista ds.
wdrażania LSROR *

1 października
2011 r.

40 h / tydzień
(pełny etat)

Księgowy Biura LGR 1 października
2011 r.

20 h / tydzień
(pół etatu)

Obowiązki
pracownika
Zgodnie
z informacją podaną
poniżej
Zgodnie
z informacją podaną
poniżej
Zgodnie
z informacją podaną
poniżej
Zgodnie
z informacją podaną
poniżej
Zgodnie
z informacją podaną
poniżej
Zgodnie
z informacją podaną
poniżej

Czas pracy, który
Program,
dany pracownik
z którym związany
poświęca na realizacje
jest dany obowiązek
danego obowiązku
PO RYBY 2007 - 2013 40 h / tydzień
(pełny etat)
PO RYBY 2007 - 2013 40 h / tydzień
(pełny etat)
PO RYBY 2007 - 2013 40 h / tydzień
(pełny etat)
PO RYBY 2007 - 2013 40 h / tydzień
(pełny etat)
PO RYBY 2007 - 2013 40 h / tydzień
(pełny etat)
PO RYBY 2007 - 2013 20 h / tydzień
(pół etatu)

* - zgodnie z Regulaminem Biura LGR pracownicy ci mogą pełnić swoje obowiązki również
na podstawie umowy cywilno – prawnej.
"Specjalista ds. Wdrażania LSROR, Specjalista ds Rozliczeń LGR oraz Księgowy Biura
mogą funkcjonować na zasadzie umowy o pracę jak również umowy zlecenia dla zewnętrznej
osoby fizycznej lub prawnej posiadającej odpowiednie przygotowanie. Ilości pracowników
na poszczególnych stanowiskach wynikać będą z potrzeb i możliwości finansowych LGR".
Koszty księgowości w przypadku udziału stowarzyszenia w kilku projektach będą
odpowiednio, proporcjonalnie dzielone między programami.
Dokumenty związane z zatrudnieniem będą przechowywane w siedzibie stowarzyszenia na
wypadek kontroli.
Kierownik LGR jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie sprawami Stowarzyszenia w ramach posiadanych uprawnień:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia oraz
Komitetu,
2. Nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju Obszarów Rybackich Doliny Karpia,
3. Prowadzenie działalności wydawniczej, oraz współpraca z mediami, wydawanie
wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych związanych z realizacją
LSROR,
4. Ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny
bank danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne, doradztwo,
5. Opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych,
6. Opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych
i finansowych,
7. Udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach,
8. Utrzymywanie stałego kontaktu z członkami wspierającymi i honorowymi
Stowarzyszenia,
9. Prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji w ramach realizacji LSROR,
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10. Koordynowanie realizacji LSROR.
Do obowiązków Specjalisty ds. Administracji należy przede wszystkim:
1. Zapewnienie profesjonalnej obsługi administracyjnej LGR,
2. Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia związanych z realizacją LSROR,
3. Gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia przy
realizacji LSROR,
4. Obsługa Zarządu oraz Komitetu, prowadzenie rejestru uchwał Komitetu,
5. Przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków, zebrania Zarządu
Stowarzyszenia oraz Komitetu,
6. Sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Komitetu,
i wydawanie ich uprawnionym organom,
7. Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego
konserwacji lub naprawy,
8. Prowadzenie czynności biurowych, w tym przygotowanie, ewidencja
i archiwizowanie dokumentacji, prowadzenie korespondencji,
9. Obsługa interesantów, w tym w zakresie podstawowych informacji dotyczących
działalności LGR,
10. Koordynacja obiegu dokumentów i zapewnienie właściwego przepływu informacji,
11. Współpraca z członkami LGR oraz odpowiednimi Urzędami,
12. Koordynowanie kalendarza, organizacja i koordynacja spotkań, wizyt studyjnych itp.,
13. Koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem dokumentacji LGR,
14. Wsparcie Kierownika LGR w realizacji bieżących działań,
15. Tworzenie pozytywnego wizerunku LGR poprzez odpowiednią organizację pracy oraz
w kontaktach z beneficjentami i partnerami.
Do obowiązków Specjalisty ds. Wdrażania LSROR należy przede wszystkim:
1. Obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju obszarów rybackich Doliny Karpia,
2. Pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie,
3. Organizacja pracy Komitetu oceniającego projekty,
4. Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGR i realizację
przedsięwzięć,
5. Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań dla IW,
6. Monitorowanie realizacji umów,
7. Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSROR dla Zarządu,
8. Koordynowanie projektów współpracy,
9. Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów;
10. Wykonywanie innych poleceń Kierownika LGR,
11. Wydawanie opinii w zakresie objętym zakresem obowiązków i przedkładanie ich
Kierownikowi LGR,
12. Planowanie i organizowanie spotkań z wnioskodawcami po uzgodnieniu
z Kierownikiem LGR,
13. Przygotowywanie korespondencji i przedkładanie do akceptacji Kierownikowi LGR,
14. Podejmowanie decyzji dotyczących przebiegu przygotowania projektów, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i procedurami po uprzedniej akceptacji Kierownika
LGR.
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Do obowiązków Specjalisty ds. Rozliczeń LGR należy przede wszystkim:
1. Wspieranie działań Koordynatora projektu w aspekcie księgowym, w odniesieniu do
poszczególnych zadań objętych projektem, a także okresowe dokonywanie
przeglądów realizacji projektu.
2. Sporządzenie sprawozdań okresowych.
3. Prowadzenie dokumentacji księgowej projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami
finansowymi, w tym opisywanie faktur.
4. Współpracę w zakresie księgowania i realizacji płatności projektu z Kierownikiem
LGR oraz Księgowym Biura,
5. Współpraca w zakresie księgowości z Instytucją Pośredniczącą i Zarządzającą,
6. Współpraca w zakresie księgowości z partnerami projektu.
7. Kontrola poprawności formalnej księgowych i finansowych dokumentów projektu,
8. Odpowiednie opisywanie dokumentów związanych z realizacją projektu, zgodnie
z wytycznymi,
9. Kontrola poprawności dokonanej klasyfikacji dokumentów z uwagi na: nazwę
projektu, wielkość budżetowania a wielkość zrealizowaną, źródło finansowania,
pozycje budżetowe projektu, podział na wydatki kwalifikowane, kategorie dodatkowe
(zależnie od potrzeb projektu),
10. Dokonywanie kontroli księgowania kosztów projektu pod kątem spełnienia kryteriów
dla tzw. wydatków kwalifikowanych, a w szczególności sprawdzenia czy są:
konieczne dla wykonania zadań określonych projektem; związane z finansowaniem
umów zawartych przez zamawiającego w celu osiągnięcia zadań wynikających
z opisu projektu i są związane z realizacją projektu; udokumentowane odpowiednimi
i prawidłowo sporządzonymi dokumentami źródłowymi,
11. Comiesięczna kontrola zgodności bilansu finansowanego projektu,
12. Przygotowanie we współpracy z Kierownikiem LGR projektu harmonogramu
płatności wg zasad określonych w dokumentach programowych,
13. Sporządzanie
zestawień
dokumentów
rozliczeniowych
przedstawiających
wykorzystanie środków realizowanego projektu,
14. Przygotowanie raportów o finansowym postępie realizacji projektu,
15. Zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości finansowych i raportowanie ich
ewentualnego wystąpienia,
16. Rejestracja faktur i rachunków wpływających,
17. Weryfikację faktur pod względem formalno-rachunkowym i prawidłowości rozliczeń
finansowych uwzględniających wszystkie źródła finansowania,
18. Wykonywanie płatności dla kontrahentów,
19. Współpraca z organami kontrolującymi,
20. Przekazywanie dokumentacji rozliczeniowej do partnera projektu,
21. Przygotowania wniosków o płatności pośrednie i płatność końcową wraz z wszystkimi
wymaganymi umową załącznikami,
22. Regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,
23. Wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie, rozliczanie kosztów podróży,
24. Regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,
25. Odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych,
26. Wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów,
27. Opracowywanie projektu preliminarza budżetowego LGR,
28. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia
w zakresie LGR,
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29. Wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu
budżetowym,
30. Prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa,
31. Prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników
majątkowych,
32. Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu
realizacji umów,
33. Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności
z warunkami Umów o pomoc.
Do obowiązków Księgowego Biura LGR należy:
1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
2. Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd
Statystyczny,
3. Tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej
Stowarzyszenia,
4. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg
rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,
5. Bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej
organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,
6. Rejestracja operacji gospodarczych - finansowych,
7. Sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych,
8. Dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami
rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS,
9. Sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów
podatkowych i ZUS,
10. Udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez
uprawnione organa kontrolne,
11. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
12. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
13. Sporządzanie list płac,
14. Prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,
15. Sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac,
16. Wystawianie rachunków,
17. Prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,
18. Sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowoksięgową Stowarzyszenia.

2) Rachunki bankowe LGR
Obecnie stowarzyszenie posiada dwa rachunki bankowe w tym w Banku Spółdzielczym
w Zatorze o numerze 63 8136 0000 0014 7486 2000 0010, oraz rachunek bankowy
obsługujący PROW 2007-2013 oś 4 Leader w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w
Wadowicach o numerze 56 8111 1019 2002 2003 5543 0001.
Po podpisaniu umowy na realizowanie osi priorytetowej 4 PO RYBY zostanie założony
odrębny rachunek bankowy dla realizacji tego programu.
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3) Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za realizację operacji z zakresu
środków objętych osią priorytetową 4
Obecnie nikt nie jest zatrudniony w Biurze LGR. Wszelkimi sprawami zajmują się
członkowie Zarządu LGR. Osobą odpowiedzialną za realizację operacji z zakresu środków
objętych osią priorytetową 4 PO „RYBY” będzie Pan Jan Fajczyk z Zarządu Stowarzyszenia.

4) Kryterium i tryb określania przez LGR, w ramach którego programu będzie
realizowana dana operacja
Nie opracowano kryteriów ani trybu, w ramach którego programu (Oś 4 PROW - Leader czy
oś priorytetowa 4 PO RYBY) będzie realizowana dana operacja.
Wnioskodawcy będą mieli obowiązek składania oświadczenia o niefinansowaniu operacji
z innych środków publicznych.
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Lista załączników
1. Wzór informacji o możliwości składania, za pośrednictwem LGR „Dolina Karpia”,
wniosków o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt. 1 lit. a-d
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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, zawarta w programie
operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007—2013”
2. Wzór oświadczenia o bezstronności
3. Wzór pisma do wnioskodawców po pierwszym posiedzeniu Komitetu
4. Wzór pisma do wnioskodawców po decyzji Komitetu uwzględniających odwołania
5. Wzór rejestru przyjmowanych wniosków
6. Wzór listy ocenionych projektów
7. Wzór listy wybranych operacji
8. Wzór listy niewybranych operacji
9. Wzór karty projektu
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Załącznik nr 1. Wzór informacji o możliwości składania wniosków o dofinansowanie
operacji w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY za pośrednictwem LGR
Stowarzyszenie Dolina Karpia

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na operacje
w ramach osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od
rybactwa”, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”
wdrażanych za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia
działającej na terenie gmin:
Brzeźnica, Przeciszów, Osiek, Polanka Wielka, Tomice, Spytkowice, Zator
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: ………………………
[od 30 do 60 dni]
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie
Stowarzyszenia Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 2.

Lokalnej

Grupy

Rybackiej

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz
z wymaganymi załącznikami, które są dostępne na stronach internetowych: Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego
www.fundusze.malopolska.pl,
Lokalnej
Grupy
Rybackiej
……………………… lub w siedzibie LGR.
Wysokość dostępnych środków dla poszczególnych rodzajów operacji wynosi:

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa - ……………… 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 - ………………… zł

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - ………………… 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 lub
przemysłowej - …………… zł
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej oraz pod numerem tel. ………………..
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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
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Załącznik nr 3. Wzór pisma do wnioskodawców po pierwszym posiedzeniu Komitetu
Pieczątka

……………., dn. ……..
……………………………….
……………………………….

Szanowny Panie (Pani, Państwo),
Pragnę poinformować, że Pani (Pana, Państwa) wniosek zatytułowany ……………………….
…………………………………………………………………………………………………...
(Nr rejestracji ………………) złożony w ramach działania………………….Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, oś 4
został uznany przez Komitet Stowarzyszenia Dolina Karpia za zgodny (niezgodny) z Lokalną
Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich.
(Przyczyna niezgodności to …) [w przypadku niezgodności wskazuje się przyczyny niezgodności].
[w przypadku wniosków uznanych za zgodne z LSROR:]
W ocenie Komitetu Pani (Pana, Państwa) projekt uzyskał ….. punktów, plasując się na …. miejscu
listy ocenionych operacji, która stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Karty oceny dostępne są do wglądu w Biurze LGR od pn. do pt. w godzinach od 9.00 – 17.00.
Informujemy, że limit dostępnych środków w naborze trwającym od …. do … w ramach działania ….
dla sektora …. wynosił … zł. Należy jednak zaznaczyć, że aby projekt został wybrany do
dofinansowania musi otrzymać minimum ….% punktów czyli … z … możliwych punktów do
zdobycia.
Od decyzji Komitetu przysługuje Pani (Panu, Państwu) odwołanie, które należy złożyć do Biura LGR
w terminie do dnia ……………..do godz. …. Formularz odwołania od wyników oceny dostępny jest
na stronie internetowej www.dolinakarpia.org w zakładce Loklana Grupa Rybacka – Dokumenty.
W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt z Biurem LGR.
Dziękujemy za złożenie wniosku w naborze trwającym od …. do ….. i zapraszamy do ponownego
składania wniosków w kolejnych naborach.
Z poważaniem,

[Podpis]
Załączniki:
1 x Lista ocenionych operacji
Otrzymują:
1 x adresat
1 x aa
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Załącznik nr 4. Wzór pisma do wnioskodawców po decyzji Komitetu uwzględniających
odwołania
Pieczątka

……………., dn. ……..

……………………………….
……………………………….

Szanowny Panie (Pani, Państwo),
Pragnę poinformować, że Pani (Pana, Państwa) wniosek zatytułowany ……………………….
…………………………………………………………………………………………………...
(Nr rejestracji ………………) złożony w ramach działania………………….Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, oś 4
został uznany przez Komitet Stowarzyszenia Dolina Karpia za zgodny (niezgodny) z Lokalną
Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich.

(Powodem niewybrania ….) [dotyczy wniosków niewybranych].
Niniejsza decyzja Komitetu jest ostateczna.
W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt z Biurem LGR.
Dziękujemy za złożenie wniosku w naborze trwającym od …. do ….. i zapraszamy do ponownego
składania wniosków w kolejnych naborach.

Z poważaniem,

[Podpis]
Załączniki:
1 x Uchwała ws. wyboru operacji
1 x Lista wybranych/niewybranych operacji
Otrzymują:
1 x adresat
1 x aa
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Załącznik nr 5. Wzór rejestru przyjmowanych wniosków
Rejestr prowadzony jest dla każdego rodzaju operacji.
Lp Nr rejestracji

Data Godz. Wnioskodawca

Tytuł operacji

Liczba
dokumentów

Imię i nazwisko osoby
Podpis
przyjmującej
Wnioskodawcy
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Załącznik nr 6. Wzór listy ocenionych operacji
Listę ocenionych operacji przygotowuje się dla każdego rodzaju operacji osobno.

Lp

Nr rejestracji

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Liczba
punktów

Wnioskowana
kwota (PLN)

Narastająca suma
kwot
wnioskowanych
(PLN)

Operacje poniżej minimalnej liczby punktów - ….

Limit środków:

……………

Operacje uznane za niezgodne z LSROR

Położenie obu linii granicznych względem siebie może się różnić w zależności od jakości wniosków i wielkości limitu tzn. przy wysokiej ocenie
wielu wniosków, linia limitu może znajdować się powyżej linii minimalnej ilości punktów.
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Załącznik nr 7. Wzór listy wybranych operacji
Listę wybranych operacji przygotowuje się dla każdego rodzaju operacji osobno.

Lp

Nr rejestracji

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Miejsce operacji
(województwo,
powiat, gmina:
miejscowość)

Liczba
punktów

Wnioskowana kwota
(PLN)

Limit środków: ………………………..
Operacje od … do … mieszczą się w limicie dostępnych środków
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Załącznik nr 8. Wzór listy niewybranych operacji
Listę niewybranych operacji przygotowuje się dla każdego rodzaju operacji osobno.

Lp

Nr rejestracji

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Miejsce
operacji
Wnioskowana kwota
(województwo, Liczba punktów
(PLN)
powiat, gmina:
miejscowość)

Operacje uznane za zgodne z LSROR, ale nie uzyskały minimalnej liczby punktów

Operacje uznane za niezgodne z LSROR
-
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Załącznik nr 9. Wzór karty projektu

KARTA PROJEKTU
DO OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH
I. Tytuł projektu

II. Wnioskodawca (nazwa lub imię i nazwisko, adres)

III. Rodzaj wnioskodawcy (zaznacz stawiając obok w kratce znak X)
Przedsiębiorca lub osoba zatrudniona
Przedsiębiorca w innych sektorach niż sektor rybactwa
w rybołówstwie
Rolnik lub domownik w gospodarstwie ze
Organizacja pozarządowa, związek kościelny
stawami
Jednostka samorządu terytorialnego
Inny: ……………………………………………….......
IV. Cele projektu

V. Krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć)

VI. Na ile ten projekt przyczynia się do utrzymania istniejących lub stworzenia nowych miejsc pracy w sektorze
rybactwa

VII. Na ile ten projekt przyczynia się do zachowania tradycji rybactwa

VIII. Czy projekt wykorzystuje w sposób innowacyjny lokalne zasoby? Jeśli tak, to jak?
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IX. Czy jest to nowe rozwiązanie w obszarze gmin LGR

X. Planowane rezultaty – wymierne np. ilość miejsc pracy, zwiększona ilość turystów, podwyższony dochód,
ilość powstałych organizacji, podmiotów gospodarczych, ilość uczestników projektu, przeszkolonych osób itp.

XI. Partnerzy projektu

XII. Powiązanie z innymi projektami. W jaki większy projekt można by włączyć Państwa projekt.

XIII. Termin (czas realizacji) – prosimy podać lata i miesiące oraz czas trwania w miesiącach

XIV. Budżet (kwoty netto – bez VAT, chyba że VAT nie może być odzyskany)
Najważniejsze koszty
Kwota razem [zł] Kwota dotacji [zł]
1

Własne [zł]

2
3
4
5
ŁĄCZNIE
XV. Kontakt
Imię i nazwisko
Stanowisko
Adres
E-mail
Telefon

Kartę prosimy przesłać mailem na adres: biuro@dolinakarpia.org albo dostarczyć osobiście.
Dodatkowych informacji udziela Zarząd Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 33/8410584.
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