
PRZYKŁADY OPERACJI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH CELÓW LSROR 
STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA 

 

Cele ogólne 
 

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

2. Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-
historycznych 

 

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

 Budowa pomostów i miejsc do łowienia ryb wraz z drogami dojazdowymi do 
tych miejsc (gminy wraz z kołami wędkarskimi) 

 Przygotowanie  ścieżek spacerowych, wykonanie podestu na stawie 
umożliwiającego wędkowanie, utworzenia terenu rekreacyjnego, utworzenie 
małego ogrodu z ciekawymi roślinami w celu edukacyjnym (osoba z sektora 
rybactwa) 

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

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

 Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego - stworzenie niezbędnej 
infrastruktury sportowej, wypoczynkowej nad Zbiornikiem Piastowski w 
dorzeczu rzeki Skawy;  
w ramach zadania powstanie infrastruktura sportowa, komunikacyjna, 
gastronomiczna i wypoczynkowa służąca turystom i mieszkańcom Doliny 
Karpia (gmina) 

 Europejskie Centrum Wędkarstwa i Aktywnego Wypoczynku – budowa 
infrastruktury turystyczno-sportowej, zagospodarowanie terenu nad rzeką 
Skawą - budowa przystani, niwelacja terenu, budowa zaplecza, parkingu, 
ścieżek (gmina) 

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

 



1.2. Rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i 
rynku zbytu ryb 

 
 
Przykłady: 
 

 Działania związane z promocją Karpia Zatorskiego, w szczególności z 
organizacją wielu wydarzeń kulinarno – kulturalnych na terenie Doliny Karpia, 
podczas których zaprezentowane zostaną rodzime specjały kulinarne w tym: 
Karp Zatorski przyrządzany na 1000 sposobów. Promocja produktu odbywać 
się będzie m.in. podczas Święta Karpia, Zatorskich Żniw Karpiowych, 
Zatorskiego Jarmarku Karpiowego oraz wielu innych imprez regionalnych w 
tym prezentacji i wystaw (gmina) 

 Działania promocyjne związane z opracowywaniem i wydaniem różnych 
materiałów promocyjnych związanych z produktem w tym: foldery, plakaty, 
ulotki, gadżety promocyjne, smycze, koszulki, namiot, flagi, krzesła, stoły itp. 
Kampania promocji produktu w mediach, konferencje poświęcone promocji 
karpia. Wybudowanie pomników Karpia Zatorskiego (gmina) 

 Budowa wędzarni ryb i sprzedaż bezpośrednia wędzonych i świeżych ryb 
(osoby z sektora rybactwa) 

 Smażalnia ryb jako część kompleksowego centrum rekreacji (osoba z sektora 
rybactwa) 

 Remont pomieszczeń pod utworzenie sklepu rybacko-wędkarskiego 
(spółdzielnia rolnicza)  

 Smażalnia i punkt sprzedaży żywych ryb (przedsiębiorca) 
 Remont i modernizacja smażalni ryb w Zatorze (instytucja badawczo-

rozwojowa) 

 Usprawnienie sprzedaży bezpośredniej hurtowej i detalicznej poprzez 
modernizację, mechanizację istniejącego zmechanizowanego punktu 
wydawania ryb na magazynach rybnych w Spytkowicach (instytucja 
badawczo-rozwojowa) 

 
1.3  Rozwój innych mikroprzedsiębiorstw, szczególnie z miejscami pracy 

dla osób  
z sektora rybactwa i kobiet 

 
Przykłady: 
 

 Wybudowanie i wyposażenie nad stawami rybnymi sali weselnej, w której też 
będzie restauracja i noclegi dla osób przyjezdnych, przeznaczenie jednego 
stawu na łowisko dla wędkarzy oraz zrobienie mini plaży i placu zabaw (osoba 
z sektora rybactwa) 

 Przebudowa stodoły - zrobienie murów, kanału, sufitów, okien, drzwi, 
wyłożenie obiektu płytkami, zakup kabiny lakierniczej, kompresora, migomatu, 
i innych maszyn oraz narzędzi potrzebnych w lakiernictwie i mechanice (osoba 
z sektora rybactwa) 

 
 



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

 Zaprojektowanie i wykonanie odpływu wód powodziowych z potoku 
Czarczówka  
w tym wykonanie przepustu pod torami kolejowymi  w Grodzisku (gmina) 

 Modernizacja rowów melioracyjnych służących odprowadzaniu i 
doprowadzaniu wód do stawów rybnych  i zbiorników wędkarskich w Gminie 
Zator 

 Utworzenie użytku ekologicznego dla obszaru cennego przyrodniczo 
 Utworzenie pomnika przyrody dla obiektu cennego przyrodniczo 

 
2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji 

rybactwa 
 
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 regionalna 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 (gmin) 



 
 


