
ZAKRES OPERCAJI 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 
 
Zakres operacji: 
 

 Budowa pomostów, wiosek wędkarskich, miejsc do łowienia ryb, itp. wraz  
z ścieżkami i drogami dojazdowymi do tych miejsc 

  Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych, miejsc przystankowych, 
punktów widokowych i obserwacyjnych itp. wraz z drogami dojazdowymi do 
tych miejsc 

 Dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

 Promocja obszaru LGR jako atrakcyjnego miejsca turystyki wędkarskiej i 
miejsca atrakcyjnego wypoczynku 

 Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w branży turystycznej prowadzonych przez 
osoby z sektora rybactwa 

 
 
1.2. Rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i 

rynku zbytu ryb 
 
Zakres operacji: 
 

 Organizacja targów i imprez promocyjnych, wydawanie materiałów i publikacji 
związanych z promocją produktów lokalnych, w szczególności produktów 
rybactwa i rynku zbytu ryb  

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

 Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych w 
tym produktów rybactwa 

 
 



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

 
Zakres operacji: 
 

 Inwestycje związane z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw prowadzonych 
przez osoby z sektora rybactwa 

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

 Inwestycje związane z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw prowadzonych 
przez osoby spoza sektora rybactwa w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem 
MRiRW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków  
i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację 
środków objętych osią priorytetową 4 - „Zrównoważony rozwój obszarów 
zależnych od rybactwa” zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

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

 Inwestycje melioracyjne związane z poprawą stanu cieków wodnych 
zasilających stawy i obiekty hodowli ryb, poprawa 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 

 
2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji 

rybactwa 
 
Zakres operacji: 
 

 tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na 
celu zachowanie tradycji rybactwa, 

 tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na 
celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów innych niż 
związane z tradycjami rybactwa, 

 remont, odbudowa lub przebudowa obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków. 

 



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. 
 


