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Zastosowane skróty:
 SDK – Stowarzyszenie Dolina Karpia
 LGR – Lokalna Grupa Rybacka
 LSROR – Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
 PO RYBY 2007-2013 – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
 LGD – Lokalna Grupa Działania
 UMWM – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
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I.

Ewaluacja własna funkcjonowania LGR w 2011 r.
1. Ilość członków LGR uczestnicząca w Walnych Zebraniach
Członków

Na dzień 31.12.2011 r. liczba członków SDK wynosiła 145 osób. Dnia
1 września 2011 r. oraz 19 grudnia 2011 r. odbyło się Walne Zebranie
Członków. Uczestniczyło w nich 49 i 49 członków SDK, czyli 1/3 ogólnej
liczby członków.
Liczba osób uczestnicząca w Walnym Zebraniu Członków
Data
Miejsce
Liczba
uczestników
01.09.2011 Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia im.
49
Jana Matejki, Plac Jana Matejki 1, 32-640 Zator
19.12.2011 Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia im.
49
Jana Matejki, Plac Jana Matejki 1, 32-640 Zator
W 2011 r. odbyły się 2 posiedzenia Komitetu. 27 stycznia 2011 r. oraz 07
listopada 2011 r. Uczestniczyło w nich 16 i 15 członków Komitetu.
Liczba osób uczestnicząca w posiedzeniach Komitetu
Data
Miejsce
Liczba
W tym z sektora
uczestników (członków
rybactwa
Komitetu)
27.01.2011 SDK (Zator, ul.
16
6
Rynek 2)
07.11.2011 SDK (Zator, ul.
15
8
Rynek 2)
2. Ilość osób uczestniczących w organizowanych przez LGR
spotkaniach i szkoleniach, w tym ilość osób – przedstawicieli
sektora rybactwa i rybołówstwa
Pierwszym wydarzeniem zorganizowanym przez LGR była konferencja
prasowa pt. "17,7 mln - Nowe perspektywy dla Doliny Karpia", która odbyła
się 6 września 2011r. w siedzibie SDK (ul. Rynek 2, 32-640 Zator).
Uczestniczyły w niej 23 osoby, w tym 2 osoby z sektora rybactwa.
Konferencja prasowa
Data
Miejsce
Liczba uczestników
W tym
z sektora rybactwa
06.09.2011 SDK (Zator, ul.
23
2
Rynek 2)
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Konferencja miała na celu ukazanie nowych perspektyw dla Doliny Karpia
związanych z otrzymaniem dofinansowania w ramach osi 4 PO RYBY 20072013, ukazanie działalności nowo powstałej LGR oraz obszaru realizacji
LSROR w ramach umowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ukazane zostały możliwości rozwoju Doliny Karpia z perspektywy Włodarzy 7
Gmin oraz sektora rybackiego w związku z możliwością finansowania działań
inwestycyjnych na obszarze Doliny Karpia, aktywizacją lokalnej społeczności,
rozwojem lokalnego rynku pracy czy produktów lokalnych. Spotkanie było
też okazją do skosztowania kulinarnych produktów lokalnych Doliny Karpia.
Oddziaływanie przedsięwzięcia miało szeroki zasięg dzięki zaproszonym na
konferencję gościom i dziennikarzom. Informacje na temat konferencji
ukazały się w prasie o zasięgu regionalnym (m.in. w Dzienniku Polskim
„Zastrzyk gotówki dla Doliny Karpia”, w Polaninie „Konferencja prasowa 17,7
mln – nowe perspektywy dla Doliny Karpia” na stronie www.kontakt24.tvn.pl
„Dolina Karpia otrzymała prawie 18 milionów złotych na rozwój obszarów
rybackich”, na stronie www.malopolskie.pl „Ponad 17 mln dla Doliny
Karpia”) co przyczyniło się do rozpowszechniania informacji o działalności
LGR i o obszarze LSROR.
Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele
polegające na:
 poszerzeniu wiedzy na temat szans dla Doliny Karpia,
 wzroście postrzegania atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia,
 ukazaniu zadań jakie będzie realizowała nowo powstała LGR,
 ukazaniu możliwości finansowania działań inwestycyjnych na obszarze
Doliny Karpia,
 aktywizacji lokalnej społeczności,
 ukazaniu możliwości rozwoju lokalnego rynku pracy,
 ukazaniu możliwości rozwoju produktów lokalnych.
Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR:
 rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku
zbytu ryb,
 rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej,
 zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
 zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji
rybactwa.
 rozwój innych mikroprzedsiębiorstw, szczególnie z miejscami pracy dla
osób z sektora rybactwa i kobiet.
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W grudniu 2011 r. odbyły się również spotkania informacyjne, które
przeprowadzone zostały w 7 gminach Doliny Karpia w celu poinformowania
mieszkańców o działalności LGR, o procesie wdrażania LSROR oraz
o warunkach otrzymania pomocy w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013.
Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 77 osób, w tym około 5 rybaków.
Odbyły się one według następującego harmonogramu:
Gmina
Miejsce
Termin
Liczba
W tym
uczestników z sektora
rybactwa
Polanka
Urząd Gminy
01.12.2011
17
0
Wielka
Polanka Wielka
Tomice
Ośrodek Kultury
02.12.2011
8
2
Gminy Tomice
Spytkowice Gminny Ośrodek
05.12.2011
14
0
Kultury
w Spytkowicach
Zator
Regionalny Ośrodek
08.12.2011
10
3
Kultury Doliny
Karpia im. Jana
Matejki w Zatorze
Brzeźnica
Urząd Gminy w
09.12.2011
8
0
Brzeźnicy (sala USC)
Osiek
Gminna Biblioteka
13.12.2011
10
0
Publiczna
w Osieku (Klub
Centrum)
Przeciszów Gminna Biblioteka
14.12.2011
10
0
Publiczna
w Przeciszowie
Łącznie
77
5
Informacja o spotkaniach ukazała się na stronie internetowej SDK oraz na
stronach internetowych poszczególnych 7 gmin Doliny Karpia. Na terenie
każdej z gmin zostały również rozwieszone plakaty z informacją
o spotkaniach. Dodatkowo zaproszenie na spotkania informacyjne ukazało
się w miesięczniku „Życie Zatora” (grudzień 2011 r.).
Oddziaływanie przedsięwzięcia miało zasięg obejmujący obszar Doliny
Karpia, było skierowane do mieszkańców 7 gmin: Zator, Spytkowice, Tomice,
Polanka Wielka, Przeciszów, Osiek, Brzeźnica oraz do potencjalnych
beneficjentów osi 4 PO RYBY 2007-2013.
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Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele
polegające na:
 zapoznaniu mieszkańców 7 gmin Doliny Karpia z działalnością
Stowarzyszenia Dolina Karpia,
 zapoznaniu uczestników spotkania z PO RYBY 2007-2013, 4 oś
priorytetowa,
 zapoznaniu potencjalnych beneficjentów z możliwościami uzyskania
dofinansowania, z formą i wysokością pomocy, poziomami
dofinansowania, zasadami zaliczkowania,
 zapoznaniu uczestników spotkania z dokumentacją konkursową:
wniosek o dofinansowanie, uproszczony plan biznesowy, studium
wykonalności oraz ze sposobami ich wypełniania.
Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR: rozwój
gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby,
a także z założeniami LSROR, które skierowane są na aktywizację lokalnych
społeczności obszaru LSROR.
W dniach 25-26.10.2011r. oraz 02.12.2011r. odbyły się trzy spotkania
w celu opracowania Modelowej „wyprawy odkrywców” – questu. Łącznie
uczestniczyło w nich 55 osób, w tym jedna osoba z sektora rybactwa. Quest
jest
metodą
odkrywania
dziedzictwa
polegającą
na
tworzeniu
nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się
informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne miejsca na
trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie
w terenie odpowiadającego jej miejsca. Na końcu szlaku ukryty jest skarb skrzynka z pieczątką, której przybicie potwierdza odbycie całej wyprawy.
Dzięki aktywnej pracy przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Ziemi
Zatorskiej, Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze, Centrum
Informacji Turystycznej w Zatorze, Towarzystwa na rzecz Ziemi, River Parku,
Urzędów Gmin oraz zatorskich nauczycieli i rękodzielników udało się
wyznaczyć trasę wyprawy, napisać wierszowaną instrukcję questu
zawierającą informacje dotyczące poruszania się w terenie pomiędzy
poszczególnymi punktami i dostarczającą wskazówek niezbędnych do
rozwiązania zagadki. Opracowano również mapkę dającą ogólną orientację
w terenie. Następnie gotowa instrukcja wraz z mapą została przetestowana.
Dzięki questowi zarówno przyjeżdżający turyści jak i mieszkańcy Doliny
Karpia będą
mieli okazję zapoznać się dziedzictwem przyrodniczo –
kulturowym obszaru LSROR.
Oddziaływanie przedsięwzięcia miało szeroki zasięg ponieważ skierowane
było nie tylko do mieszkańców, ale także turystów przyjeżdżających do
Doliny Karpia.
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Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele
polegające na:
 wzroście atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia,
 promowaniu obszaru Doliny Karpia poza jej granicami,
 zwróceniu uwagi turystów na rzeczy „niedostrzegalne”,
 wyznaczeniu trasy wyprawy, napisaniu wierszowanej instrukcji
questu, opracowaniu mapy,
 pokazaniu turystom i mieszkańcom innowacyjnej i niespotykanej
formy zwiedzania i odkrywania ciekawych miejsc,
 pokazaniu turystom i mieszkańcom jak poprzez ciekawą zabawę
można poznawać urokliwe miejsca stolicy Doliny Karpia i uczyć się
historii tych miejsc.
Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR:
 rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej,
 zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
 zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji
rybactwa,
 rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku
zbytu ryb.
Podczas realizacji przedsięwzięcia informowano uczestników o działalności
Lokalnej Grupy Rybackiej, realizacji LSROR oraz o możliwościach uzyskania
dofinansowania.
3. Ilość
osób
korzystających
z
doradztwa
(indywidualnych
konsultacji), w tym ilość osób – przedstawicieli sektora rybactwa
i rybołówstwa
W 2011 r. z doradztwa (indywidualnych konsultacji) łącznie korzystało 39
osób, w tym 3 osoby z sektora rybactwa. Wyraźnie widać tendencję
wzrostową. W październiku 2011 r. zatrudnieni zostali specjaliści ds.
wdrażania LSROR, wówczas z doradztwa korzystały zaledwie 2 osoby.
W listopadzie 2011 r. było już 15 osób, a w grudniu 2011 r. - 23 osoby.
Z kolei w styczniu 2012 r. (w tym miesiącu kończył się I nabór wniosku) było
46 osób korzystających z doradztwa.
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Doradztwo
Miesiąc
Ilość osób korzystających W tym z sektora rybactwa
z doradztwa
Październik
2
0
Listopad
15
3
Grudzień
22
0
Łącznie
39
3
Styczeń
46
4
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4. Ilość zorganizowanych szkoleń
Szkolenia
L.p.

1.

2.
3.
4.

Data

Tytuł

19.10.2011 Lider jako animator
w środowisku
wiejskim
07.12.2011 Jak napisać dobry
projekt?
28.10.2011 Funkcjonowanie LGR
i wdrażanie LSROR
15.12.2011 Wdrażanie LSROR

Liczba
uczestników
20

W tym
z sektora
rybactwa
0

20

2

11

1

16

8
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Misją LGR jest między innymi aktywna działalność na rzecz lokalnej
społeczności, aktywizacja i integracja mieszkańców dlatego też LGR
zorganizowała dwa szkolenia dla lokalnych liderów: „Lider jako animator w
środowisku wiejskim” oraz „Jak napisać dobry projekt?” 19 października
2011 r. w siedzibie SDK (ul. Rynek 2, 32-640 Zator) odbyło się szkolenia
„Lider jako animator w środowisku wiejskim". Uczestniczyło w nim 20
osób. Szkolenie miało na celu pokazanie roli animatora w procesie wdrażania
zmian społecznych. Zostały przedstawione etapy pracy animatora
w środowisku oraz analiza środowiska – mapa zasobów i potrzeb
społeczności lokalnej. Uczestnicy szkolenia poznali proces funkcjonowania i
elementy budujące grupę. Podczas ćwiczeń nauczyli się strategii
mobilizujących do działania. Szkolenie było w formie warsztatów, dzięki
czemu każdy uczestnik mógł w nim aktywnie uczestniczyć.
Oddziaływanie przedsięwzięcia miało szeroki zasięg, ponieważ było
skierowane do wszystkich zainteresowanych osób, zarówno mieszkańców 7
gmin Doliny Karpia jak i lokalnych aktywistów spoza tego obszaru.
Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele
polegające na:
 aktywizacji lokalnej społeczności,
 integracji lokalnej społeczności,
 wykształceniu grupy lokalnych liderów,
 podniesieniu świadomości społeczności lokalnej,
 wzroście współpracy w środowisku wiejskim,
 zapoznaniu uczestników z etapami pracy animatora w środowisku,
analizą środowiska
 mapą zasobów i potrzeb społeczności lokalnej, ze strategiami
mobilizującymi do działania.
Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR: rozwój
gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby,
a także z założeniami LSROR, które skierowane są na aktywizację lokalnych
społeczności obszaru LSROR.
Podczas szkolenia specjaliści ds. wdrażania LSROR informowali uczestników
o działalności LGR, wdrażaniu LSROR oraz o możliwościach uzyskania
dofinansowania.
Kolejnym szkoleniem dla lokalnych liderów zorganizowanym przez LGR było
„Jak napisać dobry projekt”, które odbyło się 7 grudnia 2011 r.
w siedzibie SDK (Zator, ul Rynek 2). Uczestniczyło w nim 20 osób, w tym 2
z sektora rybactwa.
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Szkolenie miało na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat sposobów
wypełniania wniosków o dofinansowanie. Przyszli wnioskodawcy nauczyli się
jak zaplanować i stworzyć projekt. Poznali, jak formułować cele, planować
działania oraz budżet tak, aby mieć jak największe szanse na zdobycie
dofinansowania. Dowiedzieli się gdzie i kiedy mogą złożyć wniosek
o dofinansowanie. Szkolenie było w formie warsztatów, dzięki czemu każdy
uczestnik mógł w nim aktywnie uczestniczyć.
Oddziaływanie przedsięwzięcia miało szeroki zasięg ponieważ było
skierowane do wszystkich zainteresowanych osób, zarówno mieszkańców 7
gmin Doliny Karpia jak i do potencjalnych beneficjentów PO RYBY 20072013.
Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele
polegające na:
 podniesieniu wiedzy na temat podstaw pisania projektów,
 zapoznaniu potencjalnych beneficjentów z możliwościami uzyskania
dofinansowania,
 zapoznaniu uczestników szkolenia z dokumentacją konkursową:
wniosek o dofinansowanie, uproszczony plan biznesowy, studium
wykonalności oraz ze sposobami ich wypełniania,
 zapoznaniu uczestników szkolenia ze sposobami formułowania celów,
planowania budżetu,
 aktywizacji społeczności.
Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR: rozwój
gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby,
a także z założeniami LSROR, które skierowane są na aktywizację lokalnych
społeczności obszaru LSROR.
Podczas szkolenia specjaliści ds. wdrażania LSROR informowali uczestników
o działalności LGR, wdrażaniu LSROR oraz o możliwościach uzyskania
dofinansowania.
Podczas szkolenia przeprowadzono ankietę oceniającą. Wypełniło ją 9 osób. 7
osób uznało, że szkolenie pod względem organizacyjnym zostało
przeprowadzone bardzo dobrze, 2 osoby, że dobrze. Pod względem
merytorycznym 6 osób określiło, że szkolenie było dobrze przygotowane i 3
osoby, że bardzo dobrze. Wszyscy uczestnicy szkolenia uważają, że
zagadnienia zostały omówione w sposób wystarczający i że nie zabrakło
omówienia żadnego tematu. Wszystkie osoby wypełniające ankietę twierdzą,
że takie szkolenia są potrzebne i wyrażają chęć uczestniczenia w następnych
tego typu szkoleniach. Pojawiły się propozycje tematów kolejnych szkoleń
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m.in. rozliczanie projektów, wypełnianie wniosków oraz pozyskiwania
funduszy z różnych źródeł. Zgodnie z pomysłami szkolenia takie zostały
zaplanowane w 2012 r.
28 października 2011 r. zorganizowane zostało szkolenie dla pracowników
biura oraz dla członków Zarządu pt. „Funkcjonowanie LGR i wdrażanie
LSROR”. Odbyło się ono w siedzibie SDK (Zator, ul. Rynek 2). Uczestniczyło
w nim 5 pracowników biura i 6 członków Zarządu.
Uczestnicy szkolenia mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat
możliwości pozyskiwania środków finansowych na inwestycje w ramach
programu PO RYBY 2007-2013. Zapoznano się również z zasadami
funkcjonowania i bieżącej organizacji pracy w LGR. Uczestnicy szkolenia
poznali wewnętrzne procedury LGR: Statut, Regulamin Biura oraz
Regulamin Zarządu. Poznali także cele ogólne i szczegółowe LSROR oraz
rodzaje wspieranych operacji w ramach budżetu LSROR. Informacje zdobyte
podczas tego szkolenia zostały wykorzystane w dalszej działalności LGR,
a także przy składaniu wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów.
15 grudnia 2011 r. zorganizowane zostało szkolenie dla członków Komitetu
pt. „Wdrażanie LSROR”. Odbyło się ono w siedzibie SDK (Zator, ul. Rynek
2). Uczestniczyło w nim 16 członków Komitetu.
Uczestnicy szkolenia mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie
wdrażania LSROR. Poznali rolę i zadania organu decyzyjnego (Komitetu) we
wdrażaniu LSROR, regulamin funkcjonowania Komitetu – przebieg
posiedzeń, dokumentację (protokoły, uchwały) oraz procedury oceny
i wyboru projektów do dofinansowania przez Komitet (ocena zgodności
operacji z LSROR, ocena według lokalnych kryteriów wyboru, odwołania od
decyzji Komitetu). Szkolenie miało formę warsztatów, dzięki czemu każdy
mógł w nim aktywnie uczestniczyć. Uczestnicy nabyte umiejętności będą
mogli wykorzystać w swojej dalszej działalności na rzecz LGR.
Podczas tych dwóch szkoleń członkowie Zarządu i Komitetu uzyskali
szczegółowe informacje na temat PO RYBY 2007-2013, które będą mogli
przekazać członkom rodziny, znajomym, współpracownikom i innym
zainteresowanym dofinansowaniem osobom.
Ponadto pracownicy biura uczestniczyli w szkoleniach wyjazdowych,
w zależności od pojawiających się ofert:
 spotkanie szkoleniowe dotyczące funkcjonowania LGR (Rytwiany,
06.09.2011 r.),
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aktywna wymiana dobrych praktyk, wiedzy i doświadczeń we
wdrażaniu programów i projektów służących zrównoważonemu
rozwojowi obszarów wiejskich pomiędzy podmiotami z województwa
małopolskiego i śląskiego na przykładzie PROW 2007-2013 i PO RYBY
2007-2013 (Kraków, 10.10.2011 r.),
prawo pracy w aspekcie najnowszych zmian, przepisy prawa pracy, ich
aktualna interpretacja oraz egzekwowanie stosowania tych przepisów
przez organy kontrolne (Wadowice, 12.10.2011 r.),
sprzedaż bezpośrednia oraz warunki uznania działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej (Korytnica, 10.11.2011 r.).

5. Ilość zorganizowanych imprez promocyjnych
Pierwszą imprezą plenerową, w której uczestniczyła LGR, były Wielkie
Zatorskie Żniwa Karpiowe, które odbyły się 8 października 2011 r. na
Łowisku Wędkarskim Podolsze. Podczas imprezy LGR promowała swoją
działalność i obszar objęty LSROR. Uczestnicy imprezy na stoisku LGR mogli
otrzymać komplet materiałów promocyjno – informacyjnych oraz uzyskać
informacje na temat działalności LGR, obszaru objętego LSROR oraz
o możliwościach uzyskania dofinansowania.
Oddziaływanie przedsięwzięcia miało szeroki zasięg, ponieważ było
skierowane do wszystkich zainteresowanych imprezą osób, zarówno
mieszkańców 7 gmin Doliny Karpia jak i turystów, osób występujących na
imprezie i prezentujących swoje wyroby. Przyczyniło się do promocji Doliny
Karpia poza jej granicami. Szacunkowo w imprezie uczestniczyło około 500
osób.
Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele
polegające na:
 wzroście postrzegania atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia,
 promocji i wspieraniu rozwoju produktów lokalnych ze szczególnym
uwzględnieniem potraw i przetworów z karpia oraz produktów
rękodzielniczych,
 zapoznaniu uczestników z działalnością LGR i możliwościami
uzyskania dofinansowania,
 udzielaniu informacji na temat LSROR.
Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR:
 rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku
zbytu ryb,
 rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej,
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zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji
rybactwa.

Kolejnym wydarzeniem promocyjnym było zorganizowane przez LGR
dwudniowe seminarium "Znaczenie Produktów Lokalnych dla Rozwoju
Regionu na przykładzie Karpia Zatorskiego", które odbyło się 2122.10.2011 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia im. Jana
Matejki (Plac Jana Matejki 1, 32-640 Zator). Uczestniczyło w nim 115 osób,
w tym około 20 osób z sektora rybactwa. Pierwszy dzień seminarium
poświęcony został prelekcjom osób zajmujących się badaniem oraz chowem
i hodowlą karpia, a także wprowadzaniem na rynek produktów lokalnych.
W pierwszym dniu odbyła się także wizyta na terenie Rybackiego Zakładu
Doświadczalnego. W drugim dniu seminarium ukazane zostało znaczenie
produktów lokalnych dla rozwoju regionu.
Oddziaływanie przedsięwzięcia miało szeroki zasięg ponieważ zaproszonymi
gośćmi byli nie tylko rybacy, mieszkańcy, przedstawiciele Urzędów Gmin,
Instytucji Kultury Doliny Karpia, ale również osoby spoza tego obszaru np.
przedstawiciele innych Lokalnych Grup Rybackich, osoby zaangażowane
w rozwój produktów lokalnych, przedstawiciele sektora rybackiego spoza
Doliny Karpia, co przyczyniło się do promocji produktów lokalnych Doliny
Karpia poza jej granicami.
Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele
polegające na:
 poszerzeniu wiedzy na temat produktów lokalnych i ich znaczenia dla
rozwoju regionu,
 poszerzeniu wiedzy na temat chowu i hodowli karpia, jego walorów
żywieniowych,
 ukazaniu znaczenia hodowli karpia dla zachowania dziedzictwa
przyrodniczego i ochrony środowiska,
 poznaniu strategii i narzędzi wykorzystywanych w kampaniach
promujących karpia,
 poszerzeniu wiedzy na temat sposobów budowy marki produktów
lokalnych,
 pielęgnowaniu
miejscowych
tradycji,
obrzędów
i
zwyczajów
dotyczących produktów lokalnych Doliny Karpia,
 wzmocnieniu tożsamości i więzi mieszkańców Doliny Karpia
związanych z tradycją i historią produktów lokalnych z tego terenu,
 wzroście zaangażowania mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości
lokalnej,
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wzroście postrzegania atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia.

Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR:
 rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku
zbytu ryb,
 rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej,
 zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
 zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji
rybactwa.
Podczas seminarium wszystkim zainteresowanym osobom udzielano
informacji na temat działalności LGR, wdrażaniu LSROR oraz możliwościach
uzyskania dofinansowania.
W dniach 17-18 grudnia 2011 r. LGR uczestniczyła w kolejnej imprezie
plenerowej jakim był Zatorski Jarmark Karpiowy. Odbył się on na rynku
w Zatorze. Podczas imprezy LGR promowała swoją działalność i obszar objęty
LSROR. Uczestnicy imprezy na stoisku LGR mogli skosztować kulinarnych
produktów:
wędzonego
karpia
zatorskiego,
karpia
zatorskiego
w zalewie octowej, karpia smażonego itp. oraz otrzymać komplet materiałów
promocyjno – informacyjnych oraz uzyskać informacje na temat działalności
LGR i obszaru objętego LSROR.
Oddziaływanie przedsięwzięcia miało szeroki zasięg, ponieważ było
skierowane do wszystkich zainteresowanych imprezą osób, zarówno
mieszkańców 7 gmin Doliny Karpia jak i turystów, osób występujących na
imprezie i prezentujących swoje wyroby. Przyczyniło się do promocji Doliny
Karpia poza jej granicami. Szacunkowo w imprezie uczestniczyło około 500
osób.
Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele
polegające na:
 wzroście postrzegania atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia,
 promocji i wspieraniu rozwoju produktów lokalnych ze szczególnym
uwzględnieniem potraw i przetworów z karpia oraz produktów
rękodzielniczych,
 zapoznaniu uczestników z działalnością LGR i możliwościami
uzyskania dofinansowania,
 udzielaniu informacji na temat LSROR.
Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR:
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rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku
zbytu ryb,
rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej,
zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji
rybactwa.

Podczas realizacji przedsięwzięcia informowano uczestników o działalności
Lokalnej Grupy Rybackiej, wdrażaniu LSROR oraz możliwościach uzyskania
dofinansowania.
6. Ilość informacji w środkach masowego przekazu
W 2011 r. ukazały się następujące artykuły:
„Miliony płyną do Doliny Karpia”, „Dziennik Polski”, 05.08.2011 r.
„Karp na liście", „Życie Zatora”, maj-czerwiec 2011
„17,7 mln – nowe perspektywy dla Doliny Karpia”, „Polanin”, lipiec –
wrzesień 2011 r.
„Miliony złotych płyną do Doliny Karpia”, „Gazeta Krakowska”, 06.09.2011 r.
„Dolina Karpia otrzymała prawie 18 milionów złotych na rozwój obszarów
rybackich”, www.kontakt24.tvn.pl, 06.09.2011 r.
„Ponad 17 mln zł dla Doliny Karpia”, www.malopolskie.pl, 06.09.2011 r.
„Zastrzyk gotówki dla Doliny Karpia", „Dziennik Polski”, 07.09.2011 r.
„Karp lubi ocet”, „Dziennik Polski”, 14.10.2011 r.
„Znaczenie produktów lokalnych”, „Dziennik Polski”, 15.10.2011 r.
„Moc karpia zatorskiego", „Dziennik Polski”, 21.10.2011 r.
„Karp zatorski wiele znaczy”, „Dziennik Polski”, 24.10.2011 r.
„Karp zatorski robi furorę”, „Gazeta Małopolska”, 24.10.2011 r.
„Karp zatorski robi furorę”, „Gazeta Krakowska”, 26.10.2011 r.
„Wigilijny stół bez karpia?”, www.faktyoswiecim.pl, 24.12.2011 r.
Dodatkowo
Malownicza
dotyczące
szkoleniach

w prasie lokalnej: Życie Zatora, Polanin, Echo Osieka, Taka
Gmina, Wieści Gminy Przeciszów ukazywały się liczne artykuły
działania LGR, organizowanych imprezach, spotkaniach,
oraz prowadzonych naborach.

Przed każdym spotkaniem, szkoleniem i imprezą promocyjną na stronie
internetowej Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz na stronach wszystkich 7
gmin Doliny Karpia ukazywały się informacje oraz zaproszenie do
uczestnictwa.
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7. Pozostałe działania w ramach funkcjonowania LGR
W 2011 r. przeprowadzone zostało badanie dotyczące obszaru objętego
LSROR. Zbadane zostały obiekty o znaczeniu turystycznym, przyrodniczym,
kulturowym i historycznym obszaru LSROR m.in. stawy i łowiska, ścieżki
dydaktyczne, szlaki rowerowe, atrakcje turystyczne, zabytki, obiekty
sakralne, restauracje i hotele, obiekty użyteczności publicznej, istniejące
i rozpoczęte inwestycje realizowane z funduszy europejskich, w tym
programu PO RYBY 2007-2013 (łącznie ok. 430 obiektów punktowych, 380
km szlaków i ścieżek rowerowych). Dla każdego obiektu została opracowana
dokumentacja fotograficzna, jak i szczegółowy opis obiektu oraz podane
zostały współrzędne geograficzne. Badanie prowadzono w ścisłej współpracy
z poszczególnymi gminami wchodzącymi w skład Doliny Karpia.
Biorąc pod uwagę działania informacyjne stworzony został serwis
internetowy, który oprócz niezbędnych informacji dotyczących LGR
i realizacji LSROR, planowanych i już zrealizowanych przedsięwzięciach,
imprezach promocyjnych, wiadomościach o spotkaniach czy szkoleniach
organizowanych przez LGR, zawiera dodatkowo: kalendarz wydarzeń, galerię
zdjęć, moduł video, baner interaktywnej mapy Doliny Karpia, wyszukiwarkę,
banery innych współpracujących z LGR organizacji czy wydarzeń z obszaru
realizacji LSROR. Strona jest przejrzysta i czytelna. Informacje oraz
komunikaty pojawiające się na stronie są aktualne. Formularze wniosków
i innych dokumentów są obowiązujące. Komunikaty o składaniu wniosków
o
dofinansowanie
są
zamieszczane
z
wyprzedzeniem
(zgodnie
z rozporządzeniem) i utrzymywane do momentu zakończenia naboru.
Kolejnym etapem działań informacyjnych było wydanie materiałów
informacyjnych (ulotek), zawierających informacje o działalności LGR
i procesie wdrażania LSROR. Materiały te były dystrybuowane przez
partnerów lokalnych (samorządy, ośrodki kultury), podczas imprez
kulturalno-społecznych i rekreacyjno-sportowych, szkoleń i warsztatów
kierowanych dla mieszkańców Doliny Karpia, jak i były dostępne dla
potencjalnych beneficjentów w siedzibie LGR.
Wydano również materiały promocyjne, w tym ulotkę dotyczą walorów
historycznych, przyrodniczych i kulturowych Doliny Karpia, jak i ulotkę
z questem. Zaprojektowano i wykonano baner promocyjny, banerki
promocyjne, roll-up (7 z nich przekazano do gmin Doliny Karpia) oraz
witacze (tablice promocyjne witające w Dolinie Karpia, ustawione przy
drogach krajowych i powiatowych). Zamówiono również materiały
promocyjne w postaci gadżetów, takich jak: smycze, torby ekologiczne, torby
papierowe oraz długopisy, które były rozdawane podczas wydarzeń
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promocyjnych odbywających się w Dolinie Karpia. Celem promocji rękodzieła
z Doliny Karpia zamówione zostały gabloty wystawiennicze, które
usytuowano w sali reprezentacyjnej SDK. Dodatkowo w celu prezentacji
materiałów promocyjnych (ulotek, folderów) zakupiono wolnostojące stojaki
na ulotki (7 z nich przekazano do gmin Doliny Karpia).
W ramach promocji obszaru LSROR została wykonana przez firmę
zewnętrzną interaktywna mapa Doliny Karpia będąca wynikiem zbadania
obiektów
o
znaczeniu
turystycznym,
przyrodniczym,
kulturowym
i historycznym obszaru LSROR m.in. stawy i łowiska, ścieżki dydaktyczne,
szlaki rowerowe, atrakcje turystyczne, zabytki, obiekty sakralne, restauracje
i hotele, obiekty użyteczności publicznej, istniejące i rozpoczęte inwestycje
realizowane z funduszy europejskich, w tym programu PO RYBY 2007-2013.
Na mapie widoczna jest dokumentacja fotograficzna, szczegółowy opis oraz
współrzędne geograficzne. Interaktywna mapa została zamieszczona na
serwisie internetowym LGR.
8. Koszty funkcjonowania LGR
Porównano koszty funkcjonowania SDK z kosztami funkcjonowania innych
lokalnych grup rybackich wybranych w II naborze w 2011 r.
Do wszystkich 21 grup został wysłano e-mail z prośbą o informację nt. ich
funkcjonowania. Ostatecznie zebrano informacje z 7 LGR:
 Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
 Lokalna Grupa Rybacka Sieja
 Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Jezior
 Lokalna Grupa Rybacka Drwęca
 Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba
 Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka
 Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie
Zebrane informacje zostały podzielone na kilka grup:

a)
b)
c)
d)

1. Koszty funkcjonowania LGR z podziałem na zadania, zgodnie
z umową na funkcjonowanie na 2011 r. lub ostatnim aneksem
dotyczącym umowy z 2011 r.:
Przygotowanie LSROR
Administrowanie LGR
Badania dotyczące obszaru objętego LSROR
Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności
LGR
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e)
f)
g)

Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków
Komitetu LGR
Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych
z obszarem
objętym LSROR lub działalnością LGR
Działania aktywizujące lokalne społeczności

2. Liczba pracowników LGR w 2011 r., w tym liczba doradców
w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie.
Przeciętna miesięczna liczba spotkań doradczych odbywających się w biurze
LGR.
3. Łączna kwota środków przeznaczona na realizację LSROR
w ramach PO RYBY 2007-2013.
Łączna kwota środków przeznaczona na funkcjonowanie LGR na lata 20072013.
4. Liczba złożonych wniosków i kwota ich dofinansowania w ramach
naborów ogłoszonych w 2011 r. (w podziale na 4 działania).
5. Liczba mieszkańców obszaru objętego LSROR, powierzchnia
obszaru objętego LSROR, liczba gmin wchodzących w skład LGR.
Każda

grupa

informacji

została

przedstawiona

w

oddzielnej

tabeli.
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Tabela 1 Koszty funkcjonowania LGR
Stowarzyszenie
Dolina Karpia
Lokalna Grupa
Rybacka

Przygotowanie LSROR

0,00 zł

29 399,99 zł

40 000,00 zł

21 108,80 zł

Lokalna
Grupa
Rybacka
Wielkie
Jeziora
Mazurskie
0,00 zł

Administrowanie LGR

141 130,62 zł

94 388,40 zł

97 615,34 zł

217 783,95 zł

24 900,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

24 793,35 zł

50 983,53 zł

4 580,13 zł

Badania dotyczące
obszaru objętego
LSROR
Działania
informacyjne
dotyczące realizacji
LSROR lub
działalności LGR
Szkolenia
pracowników LGR,
członków zarządu oraz
członków komitetu
LGR
Realizacja wydarzeń
promocyjnych lub
kulturalnych
związanych z
obszarem objętym
LSROR lub
działalnością LGR
Działania aktywizujące
lokalne społeczności
RAZEM
2011 ROK

Lokalna
Grupa
Rybacka
Drwęca

Lokalna
Grupa
Rybacka
Partnerstwo
Jezior

Lokalna
Grupa
Rybacka
Sieja

KrośnieńskoGubińska
Grupa
Rybacka

Lokalna
Grupa
Rybacka
Dorzecza
Zgłowiączki

Lokalna
Grupa
Rybacka
Jędrzejowska
Ryba

15 000,00 zł

40 000,00 zł

20 000,00 zł

286 370,00 zł

135 299,66 zł

32 925,97 zł

60 564,14 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

18 918,00 zł

42 614,28 zł

18 270,00 zł

55 094,47 zł

26 929,22 zł

4 222,62 zł

2 023,92 zł

4 940,00 zł

10 363,28 zł

6 420,00 zł

1 685,29 zł

0,00 zł

4 275,74 zł

53 137,66 zł

54 752,40 zł

101 426,00 zł

4 121,99 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

25 145,59 zł

3 040,00 zł

0,00 zł

398,79 zł

3 859,48 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6 023,05 zł

251 581,76 zł

231 548,24 zł

171 998,13 zł

299 851,78 zł

311 060,00 zł

207 079,42 zł

99 855,19 zł

120 231,14 zł
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Tabela 2 Informacje dotyczące pracowników biura LGR
Stowarzyszenie
Dolina Karpia
Lokalna Grupa
Rybacka

Liczba pracowników
biura LGR
W tym liczba doradców

Przeciętna miesięczna
liczba spotkań
odbywających się w
biurze LGR

Lokalna
Grupa
Rybacka
Drwęca

Lokalna
Grupa
Rybacka
Partnerstwo
Jezior

Lokalna
Grupa
Rybacka
Sieja

Lokalna
Grupa
Rybacka
Wielkie
Jeziora
Mazurskie

5

2

4

6

2

0

1

2

12

5

12

0

KrośnieńskoGubińska
Grupa
Rybacka

5
pracownicy to
jednocześnie
doradcy
30

Lokalna
Grupa
Rybacka
Dorzecza
Zgłowiączki

Lokalna
Grupa
Rybacka
Jędrzejowska
Ryba

4,5

1

5

3

0

0

7

-

7
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Tabela 3 Środki przeznaczone na realizację LSROR

Kwota ogółem
z umowy na
lata 2010-2015
Kwota
przeznaczona
na
funkcjonowani
e LGR na lata
2010-2015
%
dofinansowani
a
funkcjonowani
a LGR

Stowarzyszenie
Dolina Karpia
Lokalna Grupa
Rybacka

Lokalna
Grupa
Rybacka
Drwęca

Lokalna Grupa
Rybacka
Partnerstwo
Jezior

Lokalna Grupa
Rybacka Sieja

Lokalna Grupa
Rybacka
Wielkie Jeziora
Mazurskie

KrośnieńskoGubińska
Grupa Rybacka

Lokalna Grupa
Rybacka
Dorzecza
Zgłowiączki

Lokalna Grupa
Rybacka
Jędrzejowska
Ryba

17 726 961,41zł

8 887 845,87zł

13 167 879,41zł

20 811 021,89zł

27 341 671,46zł

11 909 256,96zł

16 168 328,83zł

19 335 315,32zł

1 772 696,12 zł

888 784,00 zł

1 300 000,00 zł

2 079 000,00 zł

2 734 002,00 zł

1 190 925,70 zł

1 618 623,88 zł

1 933 531,54 zł

10%

10%

9,87%

9,99%

10%

10%

10,01%

10%
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Tabela 4 Nabory w 2011 r.
Stowarzyszenie
Dolina Karpia
Lokalna Grupa
Rybacka

Liczba złożonych wniosków
w naborach ogłoszonych w
2011 roku
Wzmocnienie
konkurencyjności i
utrzymanie 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
przywróceniu potencjału
produkcyjnego sektora

25

14

Lokalna Grupa
Rybacka
Drwęca

Lokalna Grupa
Rybacka
Partnerstwo
Jezior

4

konkurs
ogłoszony w
2011 roku,
przyjmowanie
wniosków do
27 marca 2012
roku

Lokalna
Grupa
Rybacka
Sieja

-

Lokalna
Grupa
Rybacka
Wielkie
Jeziora
Mazurskie

nabór
ogłoszony od
01 marca
2012 roku

KrośnieńskoGubińska Grupa
Rybacka

Lokalna
Grupa
Rybacka
Dorzecza
Zgłowiączki

Lokalna Grupa
Rybacka
Jędrzejowska
Ryba

13

-

-

-

-

-

11

-

-

-

2

0

-

-

1

-

-

-

8

0

-

-

1

-

-

-

1

4

-

-

0

-

-

-

Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia
rybactwa, w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski
żywiołowej
Łączna kwota
dofinansowania złożonych
wniosków
Wzmocnienie
konkurencyjności i
utrzymanie 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
przywróceniu potencjału
produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski
żywiołowej

6 355 956,13zł

608 432,97 zł

-

-

795 983,69zł

-

-

-

4 898 105,47zł

0,00 zł

-

-

578 808,00zł

-

-

-

595 903,63 zł

0,00 zł

-

-

74 165,69 zł

-

-

-

529 663,23 zł

0,00 zł

-

-

143 010,00zł

-

-

-

332 283,80 zł

608 432,97 zł

-

-

0,00 zł

-

-

-
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Tabela 5 Dane dotyczące obszaru LSROR
Stowarzyszenie
Dolina Karpia
Lokalna Grupa
Rybacka
Liczba
mieszkańców
obszaru LSROR
Powierzchnia
obszaru
objętego
LSROR
Liczba gmin
wchodzących w
skład LSROR

Lokalna
Grupa
Rybacka
Drwęca

Lokalna Grupa
Rybacka
Partnerstwo
Jezior

Lokalna Grupa
Rybacka Sieja

Lokalna Grupa
Rybacka
Wielkie Jeziora
Mazurskie

KrośnieńskoGubińska
Grupa Rybacka

Lokalna Grupa
Rybacka
Dorzecza
Zgłowiączki

Lokalna Grupa
Rybacka
Jędrzejowska
Ryba

55 308

40 076

61 774

97 630

54 707

56 607

75 157

89 800

310 km²

853 km²

1 774 km²

2 193 km²

1 993 km²

138 991 ha

1 246 km²

1 257 km²

7

7

8

12

9

7

10

9
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Wszystkie porównywane LGR, największą część kosztów funkcjonowania
przeznaczyły na Administrowanie LGR. Wyjątkiem jest Lokalna Grupa
Rybacka Partnerstwo Jezior, która największą część kosztów funkcjonowania
przeznaczyła na Realizację wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych
związanych z obszarem LSROR lub działalnością LGR. Pozostałe koszty
rozkładały się już różnie, w zależności od LGR. Na drugim miejscu
w większości grup znalazły się koszty Realizacji wydarzeń promocyjnych lub
kulturalnych związanych z obszarem LSROR lub działalnością LGR,
a następnie Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub
działalności LGR. Tylko SDK w 2011 r. zrealizowało zadanie Badania
dotyczące obszaru LSROR. Prawie wszystkie LGR (oprócz Lokalnej Grupy
Rybackiej Wielkie Jeziora Mazurskie, Krośnieńsko-Gubińskiej Grupy
Rybackiej oraz Lokalnej Grupy Rybackiej Dorzecza Zgłowiączki) zrealizowały
zadania Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych
z obszarem LSROR lub działalnością LGR oraz Działania aktywizujące lokalne
społeczności. Jednocześnie Lokalna Grupa Rybacka Dorzecza Zgłowiączki nie
realizowała zadania Szkolenia dla pracowników LGR, członków Zarządu oraz
członków Komitetu LGR.
Pod względem przyznanych środków na realizację LSROR w 2007-2013 r.
SDK zajęło 4 miejsce wśród 8 analizowanych LGR. Najwięcej środków
otrzymała Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie, następnie
Lokalna Grupa Rybacka Sieja, Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba
oraz Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka.
Wśród tych grup prawie wszystkie przeznaczyły na funkcjonowanie LGR 10%
otrzymanych środków. Wyjątkami są: Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo
Jezior (9,87%), Lokalna Grupa Rybacka Sieja (9,99%) oraz Lokalna Grupa
Rybacka Dorzecza Zgłowiączki (10,01%).
Większość LGR od których udało się zebrać informacje na temat naborów,
nie ogłaszała konkursów w 2011 r. Wynikało to z tego, że grupy te nie
zaplanowały przeprowadzenia naboru w pierwszym roku działalności, czyli
w 2011 r. Jedynie 2 grupy rybackie: Lokalna Grupa Rybacka Drwęca oraz
Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie przeprowadziły nabór
w 2011 r. Z tych grup SDK przyjęła najwięcej wniosków i na najwyższą kwotę
dofinansowania.
9. Podsumowanie
W 2011 r. LGR funkcjonowała zaledwie 4 miesiące. Pomimo tak krótkiego
czasu osiągnięte zostały cele polegające na:
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zapoznaniu mieszkańców 7 gmin Doliny Karpia i potencjalnych
beneficjentów z działalnością LGR,
zapoznaniu potencjalnych beneficjentów z PO RYBY 2007-2013, 4 oś
priorytetowa, z możliwościami uzyskania dofinansowania, z formą
i wysokością pomocy, poziomami dofinansowania, zasadami
zaliczkowania,
zapoznaniu potencjalnych beneficjentów z dokumentacją konkursową:
wniosek o dofinansowanie, uproszczony plan biznesowy, studium
wykonalności oraz ze sposobami ich wypełniania,
ukazaniu możliwości finansowania działań (inwestycyjnych i miękkich)
na obszarze Doliny Karpia,
ukazaniu możliwości rozwoju lokalnego rynku pracy,
poszerzeniu wiedzy na temat szans dla Doliny Karpia,
wzroście zaangażowania mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości
lokalnej,
wzroście postrzegania atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia,
ukazaniu możliwości rozwoju produktów lokalnych,
wzroście atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia,
promowaniu obszaru Doliny Karpia poza jej granicami,
aktywizacji lokalnej społeczności,
integracji lokalnej społeczności,
wykształceniu grupy lokalnych liderów,
podniesieniu świadomości społeczności lokalnej,
wzroście współpracy w środowisku wiejskim,
promocji i wspieraniu rozwoju produktów lokalnych ze szczególnym
uwzględnieniem potraw i przetworów z karpia oraz produktów
rękodzielniczych,
poszerzeniu wiedzy na temat produktów lokalnych i ich znaczenia dla
rozwoju regionu,
pielęgnowaniu
miejscowych
tradycji,
obrzędów
i
zwyczajów
dotyczących produktów lokalnych Doliny Karpia.

Wyżej wymienione cele zostały osiągnięte dzięki zorganizowanym przez LGR
spotkaniom, szkoleniom, imprezom promocyjnym i informacjom ukazującym
się w środkach masowego przekazu. Dużą rolę odegrało również ponad
dwuletnie
doświadczenie
czerpane
z
Lokalnej
Grupy
Działania.
Zainteresowanie i skuteczność w/w działań sprawia, że będą one realizowane
również w 2012 r. i z pewnością przyniosą jeszcze lepsze efekty.
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II.

Ewaluacja własna funkcjonowania LGR w 2012r.
1. Ilość członków LGR uczestnicząca w Walnych Zebraniach
Członków

Na dzień 30.06.2012 r. liczba Członków SDK wynosiła 150 osób. W 2012
roku odbyły się 4 Walne Zebrania Członków. W dwóch pierwszych
zebraniach uczestniczyła 1/3 ogólnej liczby członków, w dwóch kolejnych
1/5 ogólnej liczby członków.
Liczba osób uczestnicząca w Walnym Zebraniu Członków
Termin
Miejsce
Liczba
uczestników
12.03.2012 Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia im.
54
Jana Matejki, Plac Jana Matejki 1, 32-640 Zator
25.04.2012 Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia im.
50
Jana Matejki, Plac Jana Matejki 1, 32-640 Zator
26.07.2012 Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia im.
31
Jana Matejki, Plac Jana Matejki 1, 32-640 Zator
04.10.2012
29
Stowarzyszenie Dolina Karpia
(Zator, ul. Rynek 5)
W 2012 roku odbyło się 12 posiedzeń Komitetu (Komitet składał się z 20
osób). Frekwencja zawsze wynosiła ponad 50%.
Liczba osób uczestnicząca w posiedzeniach Komitetu
Termin
Miejsce
W tym
L.p.
Liczba
uczestników
z sektora
(członków
rybactwa
Komitetu)
12
4
1. 05.01.2012
SDK
(Zator, ul. Rynek 2)
Regionalny Ośrodek
14
6
2. 30.01.2012
Kultury Doliny Karpia
im. Jana Matejki
(Plac Jana Matejki 1)
3. 06.02.2012
SDK
19
10
(Zator, ul. Rynek 2)
3. 09.02.2012
SDK
18
9
(Zator, ul. Rynek 2)
3. 13.02.2012
SDK
17
9
(Zator, ul. Rynek 2)
4. 27.02.2012
SDK
15
6
(Zator, ul. Rynek 2)
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5.

05.03.2012

6.

12.03.2012

7.

25.04.2012

8.

25.07.2012

8.

30.07.2012

8.

01.08.2012

9.

14.08.2012

10.

19.09.2012

11.

20.11.2012

11.

22.11.2012

12.

03.12.2012

SDK
(Zator, ul. Rynek 2)
Regionalny Ośrodek
Kultury Doliny Karpia
im. Jana Matejki
(Plac Jana Matejki 1)
Regionalny Ośrodek
Kultury Doliny Karpia
im. Jana Matejki (Plac
Jana Matejki 1)
SDK
(Zator, ul. Rynek 2)
SDK
(Zator, ul. Rynek 2)
SDK
(Zator, ul. Rynek 2)
SDK
(Zator, ul. Rynek 2)
SDK
(Zator, ul. Rynek 5)
SDK
(Zator, ul. Rynek 5)
SDK
(Zator, ul. Rynek 5)
SDK
(Zator, ul. Rynek 5)

14

7

12

6

12

5

19

10

16

7

16

9

14

8

13

6

14

5

12

3

13

5

2. Ilość osób uczestniczących w organizowanych przez LGR
spotkaniach i szkoleniach, w tym ilość osób – przedstawicieli
sektora rybactwa i rybołówstwa
Od lutego do listopada 2012 r. w siedzibie SDK odbyły się spotkania
w ramach Akademii Rękodzieła Artystycznego. Był to cykl warsztatów
prowadzonych przez rękodzielników z terenu z Doliny Karpia. W każdym
miesiącu odbywały się dwa spotkania z danej dziedziny rękodzielniczej.
Łącznie uczestniczyło w nich 209 osób, w tym 2 z sektora rybactwa.
Warsztaty

Termin

Bibułkarstwo
Bibułkarstwo
Jaja wielkanocne
Jaja wielkanocne
Szydełkowe
biżuterie
Szydełkowe
biżuterie

16.02.2012
23.02.2012
08.03.2012
15.03.2012
12.04.2012
19.04.2012

ARA
Liczba
uczestników
12
11
10
10
13
11

W tym z sektora
rybactwa
1
1
0
0
0
0

Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia

Hafciarstwo
17.05.2012
Hafciarstwo
24.05.2012
Origami
14.06.2012
Origami
21.06.2012
Robótki na
12.07.2012
drutach
Robótki na
19.07.2012
drutach
Garncarstwo
23.08.2012
Garncarstwo
30.08.2012
Ceramika
13.09.2012
Ceramika
20.09.2012
Malarstwo
11.10.2012
Malarstwo
18.10.2012
Wikliniarstwo
15.11.2012
Wikliniarstwo
22.11.2012
Łącznie

10
10
10
10
10

0
0
0
0
0

11

0

10
10
11
10
10
10
10
10
209

0
0
0
0
0
0
0
0
2

Oddziaływanie przedsięwzięcia miało szeroki zasięg, ponieważ było
skierowane do wszystkich zainteresowanych osób m.in. do mieszkańców 7
gmin Doliny Karpia.
Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele
polegające na:
 aktywizacji lokalnej społeczności,
 integracji lokalnej społeczności,
 podniesieniu świadomości społeczności lokalnej,
 wzroście współpracy w środowisku wiejskim,
 nabyciu umiejętności rękodzielniczych,
 poznaniu i zidentyfikowaniu rękodzielniczych produktów lokalnych
Doliny Karpia.
Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR: rozwój
gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby
(w szczególności z celem szczegółowym: rozwój produktów lokalnych), a także
z założeniami LSROR, które skierowane są na aktywizację lokalnych
społeczności obszaru LSROR.
W celu poinformowania jak największej liczby mieszkańców o prowadzonych
warsztatach w ramach Akademii Rękodzieła Artystycznego opracowano
graficznie i wydrukowano składany plakat, który za pośrednictwem
partnerów lokalnych (gmin i instytucji kultury) został rozdystrybuowany na
terenie gmin wchodzących w skład Doliny Karpia. Pozostały nakład dostępny
był w siedzibie LGR oraz rozdawany podczas imprez promocyjnych.
Podczas warsztatów specjaliści ds. wdrażania LSROR informowali
uczestników o działalności LGR, realizacji LSROR oraz o możliwościach
uzyskania dofinansowania.
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W maju i w czerwcu 2012 r. LGR podjęła szereg działań zmierzających do jak
najlepszego wykorzystania środków przewidzianych na I nabór w 2012 r.
Zorganizowane zostały spotkania tematyczne, spotkania informacyjne
w gminach oraz dyżury doradcze w gminach.
Spotkania tematyczne odbyły się w siedzibie SDK
grupach:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Termin

w następujących

Spotkania tematyczne
Dla kogo
Liczba
uczestników

22.05.2012 Szkoły
23.05.2012 Organizacje
pozarządowe
29.05.2012 Przedsiębiorcy
30.05.2012 Parafie
05.06.2012 Gminy i Instytucje
Kultury
Łącznie

24
7

Ilość
wysłanych
pism
36
62

18
4
9

54
19
14

62

185

Spotkania skierowane były do szkół, organizacji pozarządowych, parafii,
przedsiębiorców, instytucji kultury oraz gmin z terenu Doliny Karpia.
Uczestniczyły w nich 62 osoby. W celu poinformowania o w/w spotkaniach
wysłane zostały pisma z zaproszeniem do wszystkich szkół z terenu Doliny
Karpia, do wszystkich parafii z terenu Doliny Karpia, do wszystkich Urzędów
Gmin i Instytucji Kultury, do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń,
Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Klubów Sportowych itp.) oraz do
przedsiębiorców. Łącznie wysłano 185 pism. Największy oddźwięk wystąpił
wśród przedstawicieli szkół (67%), Gmin i Instytucji Kultury (64%) oraz
przedsiębiorców (33%). Z kolei najmniejszy wśród parafii (21%) i organizacji
pozarządowych (11%). Ponadto informacje o spotkaniach ukazały się na
stronie LGR SDK i na stronach 7 gmin Doliny Karpia. Na terenie każdej
z gmin zostały również rozwieszone plakaty z informacją o spotkaniach.
Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele
polegające na:
 zapoznaniu uczestników z działalnością SDK,
 zapoznaniu uczestników z PO RYBY 2007-2013, 4 oś priorytetowa,
 zapoznaniu przedstawicieli szkół, gmin, Instytucji Kultury, organizacji
pozarządowych, parafii oraz przedsiębiorców z możliwościami
uzyskania dofinansowania, z formą i wysokością pomocy, poziomami
dofinansowania, zasadami zaliczkowania,
 zapoznaniu uczestników spotkania z dokumentacją konkursową:
wniosek o dofinansowanie, uproszczony plan biznesowy, studium
wykonalności oraz ze sposobami ich wypełniania.
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Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR: rozwój
gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby,
a także z założeniami LSROR, które skierowane są na aktywizację lokalnych
społeczności obszaru LSROR.
W czerwcu 2012 r. odbyły się również spotkania informacyjne, które
przeprowadzone zostały w 7 gminach Doliny Karpia w celu poinformowania
mieszkańców o działalności LGR, o procesie wdrażania LSROR oraz
o warunkach otrzymania pomocy w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013.
Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 36 osób. Odbyły się
następującego harmonogramu:
Spotkania informacyjne
Gmina
Miejsce
Termin
Liczba
uczestników
Zator

Stowarzyszenie Dolina
Karpia
Tomice
Ośrodek Kultury Gminy
Tomice
Osiek
Gminna Biblioteka
Publiczna w Osieku
Przeciszów Gminna Biblioteka
Publiczna w
Przeciszowie
Brzeźnica
Centrum Kultury
i Promocji w Brzeźnicy
Spytkowice Urząd Gminy
Spytkowice
Polanka
Gminne Centrum
Wielka
Kultury w Polance
Wielkiej
Łącznie

one

wg

11.06.2012

5

W tym
z
sektora
rybactwa
0

12.06.2012

4

0

12.06.2012

3

0

13.06.2012

5

0

13.06.2012

6

0

18.06.2012

5

0

18.06.2012

8

0

36

0

Kolejny cykl spotkań informacyjnych odbył się we wrześniu i październiku
2012 r. przed kolejnym naborem wniosków. Łącznie w spotkaniach
uczestniczyło 51 osób w tym 6 z sektora rybactwa Odbyły się one wg.
następującego harmonogramu:

Gmina
Tomice

Spotkania informacyjne
Miejsce
Termin
Urząd Gminy
w Tomicach

24.09.2012

Liczba
uczestników
6

W tym
z sektora
rybactwa
0
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Osiek

Gminna Biblioteka
Publiczna w Osieku
Przeciszów Gminna Biblioteka
Publiczna
w Przeciszowie
Zator
Stowarzyszenie Dolina
Karpia
Spytkowice Gminny Ośrodek
Kultury w
Spytkowicach
Brzeźnica
Centrum Kultury
i Promocji w Brzeźnicy
Polanka
Gminne Centrum
Wielka
Kultury w Polance
Wielkiej
Łącznie

24.09.2012

7

0

25.09.2012

6

0

26.09.2012

10

5

27.09.2012

8

0

02.10.2012

7

0

02.10.2012

7

1

51

6

Informacja o spotkaniach ukazała się na stronie internetowej SDK, na
stronach internetowych poszczególnych 7 gmin Doliny Karpia. Na terenie
każdej z gmin zostały również rozwieszone plakaty z informacją
o spotkaniach.
Oddziaływanie przedsięwzięcia miało zasięg obejmujący obszar Doliny
Karpia, było skierowane do mieszkańców 7 gmin: Zator, Spytkowice, Tomice,
Polanka Wielka, Przeciszów, Osiek, Brzeźnica oraz do potencjalnych
beneficjentów osi 4 PO RYBY 2007-2013.
Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele
polegające na:
 zapoznaniu mieszkańców 7 gmin Doliny Karpia z działalnością SDK,
 zapoznaniu uczestników spotkania z PO RYBY 2007-2013, 4 oś
priorytetowa,
 zapoznaniu potencjalnych beneficjentów z możliwościami uzyskania
dofinansowania, z formą i wysokością pomocy, poziomami
dofinansowania, zasadami zaliczkowania,
 zapoznaniu uczestników spotkania z dokumentacją konkursową:
wniosek o dofinansowanie, uproszczony plan biznesowy, studium
wykonalności oraz ze sposobami ich wypełniania.
Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR: rozwój
gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby,
a także z założeniami LSROR, które skierowane są na aktywizację lokalnych
społeczności obszaru LSROR.
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W czerwcu i październiku 2012 r. odbyły się również dyżury doradcze
w każdej z gmin Doliny Karpia. W czerwcu uczestniczyło w nich łącznie 25
osób. Odbyły się one według następującego harmonogramu:

Gmina
Tomice
Brzeźnica

Osiek

Polanka
Wielka
Przeciszów

Spytkowice
Zator

Miejsce
Ośrodek Kultury
Gminy Tomice
Centrum
Kultury i
Promocji w
Brzeźnicy
Gminna
Biblioteka
Publiczna w
Osieku
Gminne
Centrum
Kultury w
Polance Wielkiej
Gminna
Biblioteka
Publiczna w
Przeciszowie
Urząd Gminy
Spytkowice
SDK

Dyżury doradcze
Termin
Godzina
19.06.2012 8.0010.00
19.06.2012 11.0013.00

3

W tym
z sektora
rybactwa
0

4

0

20.06.2012 8.0010.00

5

0

20.06.2012 10.3012.30

4

0

20.06.2012 13.0015.00

5

0

20.06.2012 13.3015.30
pon-pt
9.0017.00

4

0

-

-

25

0

Łącznie

Liczba
uczestników

W październiku w dyżurach uczestniczyły łącznie 24 osoby. Odbyły się one
według następującego harmonogramu:

Gmina
Osiek

Polanka
Wielka
Przeciszów

Miejsce
Gminna
Biblioteka
Publiczna w
Osieku
Gminne
Centrum
Kultury w
Polance Wielkiej
Gminna
Biblioteka
Publiczna w
Przeciszowie

Dyżury doradcze
Termin
Godzina

Liczba
uczestników

08.10.2012 8.00 –
10.00

4

W tym
z sektora
rybactwa
0

08.10.2012 10.30 –
12.30

4

0

08.10.2012 13.00 –
15.00

4

0
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Tomice
Spytkowice

Brzeźnica

Zator

Ośrodek
Kultury Gminy
Tomice
Gminny
Ośrodek
Kultury w
Spytkowicach
Centrum
Kultury i
Promocji w
Brzeźnicy
Stowarzyszenie
Dolina Karpia
Łącznie

09.10.2012 8.00 –
10.00

4

0

09.10.2012 10.30 –
12.30

4

0

09.10.2012 13.00 –
15.00

4

0

pon-pt

-

-

24

0

9.0017.00

W 2012r. opracowane zostały 2 modelowe wyprawy odkrywców – questy
w gminie Spytkowice i Brzeźnica. W tej sprawie odbyło się 6 spotkań
(3 spotkania w każdej gminie, w których łącznie uczestniczyło 90 osób,
w tym 6 z sektora rybactwa.

Termin
20.09.2012
21.09.2012
24.10.2012
12.10.2012
15.10.2012
08.11.2012
Łącznie

Quest
Liczba uczestników
15
15
15
15
15
15
90

W tym z sektora
rybactwa
2
2
2
0
0
0
6

Quest jest metodą odkrywania dziedzictwa polegającą na tworzeniu
nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się
informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne miejsca na
trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie
w terenie odpowiadającego jej miejsca. Na końcu szlaku ukryty jest skarb skrzynka z pieczątką, której przybicie potwierdza odbycie całej wyprawy.
Dzięki questowi zarówno przyjeżdżający turyści jak i mieszkańcy Doliny
Karpia będą
mieli okazję zapoznać się dziedzictwem przyrodniczo –
kulturowym obszaru LSROR.
Oddziaływanie przedsięwzięcia miało szeroki zasięg ponieważ skierowane
było nie tylko do mieszkańców, ale także turystów przyjeżdżających do
Doliny Karpia.
Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele
polegające na:
 wzroście atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia,
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promowaniu obszaru Doliny Karpia poza jej granicami,
zwróceniu uwagi turystów na rzeczy „niedostrzegalne”,
wyznaczeniu trasy wyprawy, napisaniu wierszowanej instrukcji
questu, opracowaniu mapy,
pokazaniu turystom i mieszkańcom innowacyjnej i niespotykanej
formy zwiedzania i odkrywania ciekawych miejsc,
pokazaniu turystom i mieszkańcom jak poprzez ciekawą zabawę
można poznawać urokliwe miejsca stolicy Doliny Karpia i uczyć się
historii tych miejsc.

Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR:
 rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej,
 zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
 zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji
rybactwa,
 rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku
zbytu ryb.
Podczas realizacji przedsięwzięcia informowano uczestników o działalności
Lokalnej Grupy Rybackiej, realizacji LSROR oraz o możliwościach uzyskania
dofinansowania.
3. Ilość
osób
korzystających
z
doradztwa
(indywidualnych
konsultacji), w tym ilość osób – przedstawicieli sektora rybactwa
i rybołówstwa
W 2012 r. z doradztwa (indywidualnych konsultacji) łącznie korzystało 276
osób, w tym 24 osoby z sektora rybactwa.
Doradztwo
Miesiąc
Ilość osób korzystających W tym z sektora rybactwa
z doradztwa
Styczeń
46
4
Luty
17
0
Marzec
23
0
Kwiecień
16
0
Maj
22
2
Czerwiec
35
8
Lipiec
48
1
Sierpień
11
1
Wrzesień
8
0
Październik
11
2
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Listopad
Grudzień
Łącznie

29
10
276

6
0
24

Ilość osób korzystających z doradzwa
60
48

46

50
40

35
29

30

23
17

20

22

Ilość osób korzystających z
doradzwa

16
11

10

8

11

10

0

4. Ilość zorganizowanych szkoleń

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Termin

Szkolenia
Tytuł

23.02.2012 Szkolenie dla członków
Komitetu
18.04.2012 Diagnoza zasobów
i potrzeb lokalnych
07.07.2012 Szkolenie dla członków
Komitetu i Zarządu
30.10.2012 Współpraca
w środowisku lokalnym
13.11.2012 Szkolenia dla członków
Komitetu, Zarządu
i pracowników LGR

Liczba
uczestników
13

W tym
z sektora
rybactwa
7

17

1

18

8

20

0

19

4

W 2012 roku odbyły się 3 szkolenia dla członków Komitetu, w tym 2 były
skierowane również do członków Zarządu i jedno do pracowników LGR.
Pierwsze szkolenie dla członków Komitetu odbyło się w dniu 23.02.2012r.
w Ośrodku Rekreacyjno – Wypoczynkowym Karpik w Graboszycach.
Uczestniczyło w nim 13 osób, w tym 7 z sektora rybactwa. Celem szkolenia
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było zapoznanie ze zmianami rozporządzenia 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 PO RYBY 2007-2013,
rozwiązania wątpliwości jakie pojawiły się podczas oceny wniosków
w pierwszym naborze jeszcze przed rozpatrzeniem odwołań oraz
planowanymi zmianami w kryteriach wyboru operacji. Kolejne szkolenie dla
członków Komitetu i Zarządu odbyło się 07.07.2012r. Uczestniczyło w nim
18 osób, w tym 8 z sektora rybactwa. Dotyczyło ono przypomnienia
najważniejszych informacji na temat LSROR, procedury oceny i wyboru
projektów do dofinansowania, analizy celów, zakresów, przykładów operacji
i propozycji ich zmian, analizy ankiet ewaluacyjnych, analizy wątpliwości
i problemów, które pojawiły się podczas oceny wniosków w I naborze. Trzecie
szkolenie dla członków Komitetu, Zarządu i pracowników LGR odbyło się
13.11.2012r. Uczestniczyło w nim 19 osób, w tym 4 z sektora rybactwa.
Dotyczyło ono ponownego zapoznania Komitetu z Rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009r., analizy lokalnych
kryteriów LGR oraz analizy wskaźników i propozycji ich zmian.
W 2012 r. Lokalna Grupa Rybacka zorganizowała dwa szkolenia dla
lokalnych liderów. Pierwsze odbyło się 18 kwietnia 2012 r. „Diagnoza
zasobów i potrzeb lokalnych”. Uczestniczyło w nim 17 osób, w tym jedna
z sektora rybactwa.
Szkolenie miało na celu pokazanie uczestnikom do czego służy diagnoza
zasobów i potrzeb lokalnych, co może być źródłem informacji i jak uzyskać
niezbędne dane. Osoby biorące udział w szkoleniu dowiedziały się również do
czego służy analiza danych zastanych, metody ilościowe i jakościowe, jak
zbudować kwestionariusz, przeprowadzić wywiad, jak analizować zebrane
dane i wyciągać wnioski. Szkolenie było w formie warsztatów, dzięki czemu
każdy mógł w nim aktywnie uczestniczyć.
Kolejne szkolenie odbyło się 30 października 2012 r. „Współpraca
w środowisku lokalnym”. Uczestniczyło w nim 20 osób. Uczestnicy
szkolenia dowiedzieli się m. in. jak mobilizować do działania, jaka jest rola
animatora i lidera w namawianiu do działania, co to jest współpraca, a czym
jest partnerstwo, jakie są cechy partnerstwa. Szkolenie było w formie
warsztatów, dzięki czemu każdy mógł w nim aktywnie uczestniczyć.
Oddziaływanie tych dwóch przedsięwzięć miało szeroki zasięg, ponieważ było
skierowane do wszystkich zainteresowanych osób, przede wszystkim
lokalnych liderów z terenu 7 gmin Doliny Karpia.
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Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele
polegające na:
 aktywizacji lokalnej społeczności,
 integracji lokalnej społeczności,
 wykształceniu grupy lokalnych liderów,
 podniesieniu świadomości społeczności lokalnej,
 wzroście współpracy w środowisku wiejskim,
 poszerzeniu wiedzy uczestników o informacje dotyczące diagnozy
zasobów i potrzeb lokalnych oraz o współpracy w środowisku
lokalnym.
Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR: rozwój
gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby,
a także z założeniami LSROR, które skierowane są na aktywizację lokalnych
społeczności obszaru LSROR.
Podczas szkolenia informowano uczestników o działalności Lokalnej Grupy
Rybackiej, realizacji LSROR oraz o możliwościach uzyskania dofinansowania.
Podczas szkolenia „Diagnoza zasobów i potrzeb lokalnych” rozdana została
ankieta oceniająca. Wypełniły ją 4 osoby. Pod względem organizacyjnym 3
osoby oceniły szkolenie bardzo dobrze, jedna osoba dobrze. Pod względem
merytorycznym 2 osoby oceniły szkolenie bardzo dobrze, jedna osoba dobrze
oraz jedna średnio. Wszyscy uczestnicy szkolenia uważają, że zagadnienia
zostały omówione w sposób wystarczający i że nie zabrakło omówienia
żadnego tematu. Trzy osoby wypełniające ankietę twierdzą, że takie szkolenia
są potrzebne i wyrażają chęć uczestniczenia w następnych tego typu
szkoleniach, jedna osoba w tym względzie nie ma zdania. Pojawiły się
propozycje tematów kolejnych szkoleń m.in. współpraca w środowisku
lokalnym, pisanie wniosków, rozliczanie projektów. Zgonie z pomysłami
szkolenia takie zostały zorganizowane w II poł. 2012 r.
Ponadto LGR wzięło udział w następujących szkoleniach zewnętrznych
„Prawo pracy w aspekcie najnowszych zmian na rok 2012, przepisy prawa
pracy, ich aktualna interpretacja oraz egzekwowanie stosowania tych
przepisów przez organy kontrolne” (Wadowice, 12.04.2012r.), „Wyższe
kompetencje członków władz stowarzyszenia jako podstawa doskonalenia
procesu zarządzania planami strategicznymi” (Kraków, 23-24.08.2012) „Czas
pracy w 2012 roku – praktyczne aspekty stosowania przepisów w czasie
pracy; od zasad tworzenia harmonogramów do pełnego rozliczenia czasu
pracy” (Graboszyce, 19.10.2012r.), „Zasady rozliczania projektów w ramach
PO RYBY 2007-2013” (26.10.2012r.), szkolenie dla beneficjentów w zakresie
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problematyki związanej z wdrażaniem, płatnością oraz kontrolą projektów
realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013(05.12.2012r.)
5. Ilość zorganizowanych imprez promocyjnych
W 2012 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Rybackiej uczestniczyli w trzech
imprezach międzynarodowych:
 W Targach Grune Woche 2012 w Berlinie
 W IV Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
Agrotravel 2012 w Kielcach
 W targach Salone del Gusto w Turynie
W dniach 23-26.01.2012 r. Prezes SDK pan Franciszek Sałaciak oraz
Kierownik LGR Anna Świątek uczestniczyli w Targach Grune Woche 2012
w Berlinie.
Targi Grune Woche są jedną z największych imprez prezentujących lokalne
produkty tradycyjne ze wszystkich krajów Europy i innych zakątków świata.
Zwiedzający mogą spróbować specjałów oraz obejrzeć występy zespołów
regionalnych. Oferta targów jest niezwykle bogata, są to m.in. produkty
spożywcze, a także wyposażenie i urządzenia produkcyjne dla rolnictwa
i ogrodnictwa.
LGR uczestniczyła w targach na zaproszenie Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich. Uczestnicy brali również udział w konferencji „Gdzie jesteśmy?
Dokąd zmierzamy – aktualny stan wdrażania osi priorytetowej 4
Europejskiego Funduszu Rybackiego.”
Podczas targów LGR promowała swoją działalność i obszar objęty LSROR.
Uczestnicy imprezy na stoisku LGR mogli skosztować kulinarnych
produktów: wędzonego karpia zatorskiego, karpia zatorskiego w zalewie
octowej itp., otrzymać komplet materiałów promocyjno – informacyjnych oraz
uzyskać informacje na temat działalności LGR i obszaru objętego LSROR.
Oddziaływanie przedsięwzięcia miało zasięg międzynarodowy. Przyczyniło się
do promocji Doliny Karpia poza jej granicami.
Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele
polegające na:
 międzynarodowej promocji Doliny Karpia
 wzroście postrzegania atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia,
 promocji i wspieraniu rozwoju produktów lokalnych ze szczególnym
uwzględnieniem potraw i przetworów z karpia.
Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR:
 rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku
zbytu ryb,
 rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej,
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zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji
rybactwa.

Podczas Targów informowano zainteresowane osoby o działalności LGR,
realizacji LSROR oraz o możliwościach uzyskania dofinansowania.
Kolejnym wydarzeniem, w którym brała udział LGR były IV
Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel
2012. Uczestniczyli w nim Prezes SDK pan Franciszek Sałaciak, Kierownik
LGR pani Anna Świątek oraz rękodzielnicy z terenu Doliny Karpia pani Mira
Sabatowicz i pan Jacek Pacek.
Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL
2012 są miejscem szerokiej prezentacji krajów i regionów oraz prezentacji
ofert i atrakcji turystyki wiejskiej. Jest to jedyna w swoim rodzaju,
unikatowa i wyspecjalizowana pod kątem produktu turystyki wiejskiej
impreza wystawiennicza.
Podczas targów LGR promowała swoją działalność i obszar objęty LSROR.
Uczestnicy imprezy na stoisku LGR mogli skosztować kulinarnych
produktów: wędzonego karpia zatorskiego i karpia zatorskiego w zalewie
octowej, spróbować swoich sił pracując na kole garncarskim, otrzymać
komplet materiałów promocyjno – informacyjnych oraz uzyskać informacje
na temat działalności LGR i obszaru objętego LSROR.
LGR uczestniczyła w targach na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Oddziaływanie przedsięwzięcia miało zasięg międzynarodowy. Przyczyniło się
do promocji Doliny Karpia poza jej granicami.
Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele
polegające na:
 międzynarodowej promocji Doliny Karpia,
 wzroście postrzegania atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia,
 promocji i wspieraniu rozwoju produktów lokalnych ze szczególnym
uwzględnieniem potraw i przetworów z karpia oraz produktów
rękodzielniczych,
 zapoznaniu uczestników z działalnością Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie Dolina Karpia,
 udzielaniu informacji na temat Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich.
Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR:
 rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku
zbytu ryb,
 rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej,
 zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
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zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji
rybactwa.

Podczas Targów informowano zainteresowane osoby o działalności LGR,
realizacji LSROR oraz o możliwościach uzyskania dofinansowania.
W dniach 25-29.10.2012r. LGR brała również udział w Targach Salone del
Gusto w Turynie, które są uznawane za jedno z najważniejszych wydarzeń
poświęconych żywności. Organizatorem targów była międzynarodowa
organizacja „Slow Food” która zajmuje się ochroną oraz wspieraniem
niewielkich regionalnych producentów żywności. Na cztery dni Turyn stał się
mekką producentów smacznej, ekologicznej oraz uczciwie wyprodukowanej
żywności, rolników, szefów kuchni, winiarzy, piwowarów, ekspertów
z dziedziny technologii żywności oraz dziennikarzy i degustatorów z całego
świata. Odwiedzający mieli możliwość nie tylko zakupu najwyższej jakości
produktów, ale skorzystania z degustacji, warsztatów kulinarnych oraz
edukacyjnych, a także cyklu seminariów. W targach uczestniczyło ponad
1000 wystawców z prawie 150 krajów wszystkich kontynentów. Targi
przyciągnęły tłumy smakoszy, którzy cenią sobie wysoką jakość
spożywanych pokarmów.
Podczas targów LGR promowała swoją działalność i obszar objęty LSROR.
Uczestnicy imprezy na stoisku LGR mogli skosztować karpia wędzonego oraz
otrzymać komplet materiałów promocyjno – informacyjnych i uzyskać
informacje na temat działalności LGR i obszaru objętego LSROR.
Oddziaływanie przedsięwzięcia miało zasięg międzynarodowy. Przyczyniło się
do promocji Doliny Karpia poza jej granicami.
Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele
polegające na:
 międzynarodowej promocji Doliny Karpia
 wzroście postrzegania atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia,
 promocji i wspieraniu rozwoju produktów lokalnych ze szczególnym
uwzględnieniem potraw i przetworów z karpia.
Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR:
 rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku
zbytu ryb,
 rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej,
 zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
 zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji
rybactwa.
Podczas Targów informowano zainteresowane osoby o działalności LGR,
realizacji LSROR oraz o możliwościach uzyskania dofinansowania.
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W 2012 r. Lokalna Grupa Rybacka uczestniczyła również w wielu lokalnych
imprezach, m.in. w Festiwalu Doliny Karpia. Był to cykl imprez
plenerowych odbywających się w każdej gminie Doliny Karpia od maja do
października: Targi Turystyczne w Dolinie Karpia (27.05.2012), impreza
w gminie Polanka Wielka (03.06.2012), w gminie Tomice (24.06.2012),
w gminie Osiek (30.06.-01.07.2012), w gminie Brzeźnica (30.06-01.07.2012),
w gminie Zator – Święto Karpia (07-08.07.2012), w gminie Przeciszów
(15.07.2012), w gminie Spytkowice (26.08.2012). 7 października 2012 odbyły
się Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe w Podolszu, które zakończyły Festiwal
Doliny Karpia.
LGR uczestniczyła również w dwóch imprezach odbywających się na
zatorskim rynku: Zatorski Jarmark Wielkanocny (01.04.2012) oraz Zatorski
Jarmark Karpiowy (22.12.2012).
Podczas imprez LGR promowała swoją działalność i obszar objęty LSROR.
Uczestnicy na stoisku LGR mogli skosztować kulinarnych produktów:
wędzonego karpia zatorskiego, karpia zatorskiego w zalewie octowej,
prażonek polańskich, otrzymać komplet materiałów promocyjno –
informacyjnych oraz uzyskać informacje na temat działalności LGR i obszaru
objętego LSROR.
Oddziaływanie przedsięwzięcia miało szeroki zasięg, ponieważ było
skierowane do wszystkich zainteresowanych imprezami osób, zarówno
mieszkańców 7 gmin Doliny Karpia jak i turystów, osób występujących na
imprezie i prezentujących swoje wyroby. Przyczyniło się do promocji Doliny
Karpia poza jej granicami. Szacunkowo w Targach Turystycznych i Festiwalu
Doliny Karpia uczestniczyło po 500 osób w każdej imprezie, w Wielkich
Zatorskich Żniwach Karpiowych uczestniczyło 500 osób, w jarmarkach po
500 osób.
Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele
polegające na:
 wzroście postrzegania atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia,
 promocji i wspieraniu rozwoju produktów lokalnych ze szczególnym
uwzględnieniem potraw i przetworów z karpia oraz produktów
rękodzielniczych,
 zapoznaniu uczestników z działalnością LGR i możliwościami
uzyskania dofinansowania,
 udzielaniu informacji na temat LSROR.
Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR:
 rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku
zbytu ryb,
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rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej,
zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji
rybactwa.

Podczas imprez informowano uczestników o działalności LGR, wdrażaniu
LSROR oraz możliwościach uzyskania dofinansowania.
W 2012 roku LGR w ramach projektu współpracy międzyregionalnej
i międzynarodowej zorganizowała jedną imprezę jaką było Święto Rybaka.
Odbyło się ono 6 października 2012r. na łowisku wędkarskim w Podolszu.
Była to pierwsza impreza plenerowa w Dolinie Karpia, której celem była
aktywizacja środowiska rybackiego. Ukazane zostały również miejscowe
tradycje i zwyczaje związane z produktami lokalnymi oraz dobre praktyki
w gospodarowaniu zasobami rybackimi.
Mieszkańcy oraz turyści mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę oglądając
eksponaty na wystawie sprzętu rybackiego (gdzie pojawiły się m.in.
sortownia ryb, sieć kroczkowa, sieć do przetrzymywania narybku, podrywka,
nosidło do noszenia ryb, a także samochody specjalistyczne do transportu
ryb) oraz zdobyć nowe umiejętności na warsztatach rękodzielniczych
(wyplatanie koszy z wikliny, garncarstwo). Stowarzyszenia oraz koła
gospodyń wiejskich z Doliny Karpia przygotowały degustację lokalnych
potraw. W czasie imprezy przeprowadzone zostały również liczne konkursy
i zawody.
Oddziaływanie przedsięwzięcia miało szeroki zasięg, ponieważ było
skierowane do wszystkich zainteresowanych imprezami osób, zarówno
mieszkańców 7 gmin Doliny Karpia jak i turystów, osób występujących na
imprezie i prezentujących swoje wyroby. Przyczyniło się do promocji Doliny
Karpia poza jej granicami. Szacunkowo w imprezie uczestniczyło około 1 000
osób.
Bezpośrednio, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte cele
polegające na:
 wzroście postrzegania atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia,
 promocji i wspieraniu rozwoju produktów lokalnych ze szczególnym
uwzględnieniem potraw i przetworów z karpia oraz produktów
rękodzielniczych,
 aktywizacji środowiska rybackiego,
 zapoznaniu uczestników z dobrymi praktykami w gospodarowaniu
zasobami rybackimi,
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zapoznaniu uczestników z działalnością
uzyskania dofinansowania,
udzielaniu informacji na temat LSROR.

LGR

i

możliwościami

Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z celami zapisanymi w LSROR:
 rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku
zbytu ryb,
 rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej,
 zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
 zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji
rybactwa.
Podczas imprez informowano uczestników o działalności LGR, wdrażaniu
LSROR oraz możliwościach uzyskania dofinansowania.
6. Ilość informacji w środkach masowego przekazu
W celu jak największej promocji LGR i obszaru objętego LSROR
przygotowano i wyemitowano cztery odcinki o nazwie w „Królestwie Karpia”
o długości 10 minut w TVP Kraków. Był to cykl audycji telewizyjnych
poświęcony promocji Doliny Karpia, który miał przekonać widzów, że obszar
ten stanowi unikatowy przykład harmonijnej koegzystencji człowieka
i przyrody. Jednocześnie miał pokazać, że na turystycznej mapie Polski jest
to punkt obowiązkowy dla wszystkich, którzy wypoczywając chcą
doświadczyć nietuzinkowych doznań. Odcinek pierwszy "W Królestwie Karpia
- gospodarka rybacka" poświęcony został gospodarce stawowej Doliny
Karpia, w kontekście historycznym, przyrodniczym i gospodarczym. Odcinek
drugi "W Królestwie Karpia, gdzie miejsca są niezwykłe" ukazał wiele atrakcji
turystycznych
regionu
oraz
możliwości
aktywnego
wypoczynku
w poszczególnych miejscach. Kolejny z odcinków "W Królestwie Karpia, uczta
dla wszystkich zmysłów" poświęcony został produktom lokalnym:
kulinarnym i rękodzielniczym natomiast ostatni "W Królestwie Karpia, gdzie
rozkwita przyroda" dotyczył niezwykłej przyrody Doliny Karpia. Odcinki
zawierały również informacje o możliwościach dofinansowania w ramach PO
RYBY 2007-2013.
Odcinki emitowane były wg następującego harmonogramu:
Odcinek 1:
Premiera: 26.04.2012 r. godz. 17:55
Powtórka I: 26.04.2012 r. godz. 22:00
Powtórka II: 28.04.2012 r. godz. 08:45

Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia

Odcinek 2:
Premiera: 03.05.2012 r. godz. 17:55
Powtórka I: 03.05.2012 r. godz. 22:00
Powtórka II: 05.05.2012 r. godz. 08:45
Odcinek 3:
Premiera: 10.05.2012 r. godz. 17:55
Powtórka I: 10.05.2012 r. godz. 22:00
Powtórka II: 12.05.2012 r. godz. 08:45
Odcinek 4:
Premiera: 17.05.2012 r. godz. 17:55
Powtórka I: 17.05.2012 r. godz. 22:00
Powtórka II: 19.05.2012 r. godz. 08:45
Odcinki zostały umieszczone w Internecie na portalu internetowym LGR oraz
na stronach internetowych 7 gmin Doliny Karpia.
Ponadto o Stowarzyszeniu i o Dolinie Karpia mówiono w następujących
programach:
 Spacer po zdrowie - TVS 26.09.2012
http://www.tvs.pl/tv/video,spacer_po_zdrowie,8488.html
 Pytanie na śniadanie - PO RYBY Polacy
http://www.tvp.pl/styl-zycia/magazyny-sniadaniowe/pytanie-nasniadanie/po-ryby/po-ryby-polacy-wizyta-w-lokalnej-grupie-rybackiejdolina-karpia/9147505
 Dzień dobry TVN 12.12.2012
http://dziendobry.tvn.pl/video/karp-zatorski-smaczy-ipolski,1,newest,69953.html
 Kronika Krakowska 20.12.2012
http://www.tvp.pl/krakow/kronika/wideo/20-xii-2012-godz1830/9490924
 Śląskie od kuchni - TVS 23.12.2012
http://www.tvs.pl/tv/video,slaskie_od_kuchni,8748.html
W 2012 r. w prasie i w Internecie ukazały się następujące artykuły:
„Weźcie te pieniądze” – „Życie Zatora”, luty-marzec 2012 r.
„Trochę rozdali” – „Życie Zatora", luty-marzec 2012 r.
"Bądź na pTAK! - Stawy Zatorskie", www.onet.pl, 24.05.2012 r.
„Zator i Dolina Dolnej Skawy”, www.wck.wadowice.pl, 20.06.2012 r.
„TVP kręci w Dolinie Karpia”, www. mamnewsa.pl, 23.04.2012 r.
„Drugi nabór wniosków w ramach PO RYBY”, www.kasztelania.pl,
11.06.2012 r.
„Pakiet turystyczny z karpiem”, „Gazeta Krakowska” 15.06.2012 r.
„Pyszności na liście tradycyjnych potraw” „Gazeta Krakowska”
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20-21.10.2012
Dodatkowo w prasie lokalnej: Życie Zatora, Polanin, Echo Osieka, Taka
Malownicza Gmina, Wieści Gminy Przeciszów ukazywały się liczne artykuły
dotyczące działania LGR, organizowanych imprezach, spotkaniach,
szkoleniach oraz prowadzonych naborach.
Przed każdym spotkaniem, szkoleniem i imprezą promocyjną na stronie
internetowej SDK oraz na stronach wszystkich 7 gmin Doliny Karpia
ukazywały się informacje oraz zaproszenie do uczestnictwa.
7. Pozostałe działania w ramach funkcjonowania LGR
W ramach realizacji działań informacyjnych wydane zostały ulotki
zawierające informacje o działalności LGR, procesie wdrażania LSROR,
w szczególności w zakresie działania „Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne
od rybactwa” osi 4 PO RYBY 2007-2013. Materiały te są dystrybuowane
przez partnerów lokalnych (samorządy, ośrodki kultury), rozdawane podczas
imprez kulturalno-społecznych i rekreacyjno-sportowych, podczas szkoleń
i warsztatów kierowanych do mieszkańców Doliny Karpia, są również
dostępne dla potencjalnych beneficjentów w siedzibie LGR. W celu
poinformowania jak największej liczby mieszkańców o dyżurach doradczych
prowadzonych przez pracowników LGR w siedzibie SDK oraz w 7 gminach
Doliny Karpia, zostały opracowane i wydrukowane plakaty informacyjne.
Zamówiono także potykacze informujące o najważniejszych wydarzeniach
organizowanych przez LGR (spotkaniach, szkoleniach, dyżurach), które
umieszczono na górnym i dolnym korytarzu siedziby LGR oraz teczki i notesy
do teczek, które były rozdawane beneficjentom podczas dyżurów doradczych,
spotkań informacyjnych i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym.
W ramach działań promocyjnych w pomieszczeniu biura LGR zamieszczono
wykonane techniką malarską logotypy: Unii Europejskiej, PO RYBY 20072013, woj. małopolskiego oraz Stowarzyszenia Dolina Karpia wraz z napisem.
Przygotowany został roll-up w języku angielskim (prezentowany podczas
targów w Berlinie). Zakupiono również namiot oraz dwie maty na rzepach
w postaci logotypów. W ramach publikacji materiałów promocyjnych LGR
wydało ulotkę dotyczącą łowisk na terenie Doliny Karpia. Zaprojektowano
i wykonano baner promocyjny, banerki promocyjne oraz roll-up promujący
gospodarkę rybacką. LGR zamówiło też inne materiały promocyjne w postaci
gadżetów, takich jak: breloczki w kształcie rybek, kalendarze książkowe,
kalendarze trójdzielne na ścianę, koszulki, fartuszki, komplety piór
i długopisów, aktówki oraz puzzle, które były rozdawane podczas wydarzeń
promocyjnych odbywających się w Dolinie Karpia, jak i stanowiły nagrody
w konkursach organizowanych przez LGR. Dzięki nagranym, za pomocą
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zakupionej kamery, krótkim filmom o tematyce kulinarnej, możliwy był
montaż filmów i zamieszczenie ich na serwisie internetowym LGR. Dzięki
współpracy członków LGR informacje o działalności LGR znajdowały się
w prasie lokalnej, na stronach wszystkich Urzędów gmin - członków
stowarzyszenia oraz w gablotach informacyjnych.
W 2012 roku wydane zostały również 3 książki: książeczka dla dzieci
„Wędrówki czapli po Dolinie Karpia”, książka kucharska „Kulinaria z Doliny
Karpia”, album o Dolinie Karpia oraz mapa Śladami historii po Dolinie
Karpia. Książki wydane zostały w nakładzie 1 000 szt., mapa w nakładzie
2 000 szt.
Zgodnie z LSROR (str. 80 – 82) Lokalna Grupa Rybacka zobowiązuje się do
upowszechniania informacji dotyczących procesu wdrażania LSROR.
Wykorzystywane będą następujące środki oraz nośniki promocji i informacji:
 Ulotki informujące ogólnie o LGR i procesie wdrażania LSROR,
dystrybuowane poprzez partnerów lokalnych, głównie samorządy
lokalne, ośrodki kultury (po ok. 1000 szt. na gminę), podczas imprez
kulturalno-społecznych i rekreacyjno-sportowych
W 2011 r. wydano 7 000 szt., a w 2012 r. 14 000 szt. ulotki informacyjnej
oraz łącznie 4000 szt. ulotki promocyjnej.
 Plakaty informujące o LGR i możliwości wsparcia finansowego,
dystrybuowane poprzez partnerów lokalnych, głównie samorządy
lokalne, ośrodki kultury (po ok. 100 szt. na gminę)
W 2011 r. i w 2012 r. wydano łącznie 1400 szt. plakatów informacyjnych.
 Broszura skrótowo i przystępnie informująca o Lokalnej Strategii
Rozwoju Obszarów Rybackich, dystrybuowane poprzez partnerów
lokalnych, głównie samorządy lokalne, ośrodki kultury, podczas imprez
kulturalno-społecznych i rekreacyjno-sportowych.
Broszura planowana jest do wydania w roku 2013.
 Informacje zamieszczane w gablotach Urzędów Gmin i Urzędów
Powiatów związane z działalnością LGR (np. ogłoszenia o naborze
pracowników), dotyczące organizowanych spotkań, szkoleń, ogłoszeń
o naborach wniosków.
W gablotach Urzędów Gmin zamieszczane były w/w informacje.
 Artykuły sponsorowane w gazetach i wydawnictwach lokalnych.
W gazetach ukazywały się artykuły opisane w punkcie 6. Ilość informacji
w środkach masowego przekazu.
 Strona internetowa LGR
Strona internetowa zawiera wszystkie niezbędne informacje o działalności
LGR i procesie wdrażania LSROR.
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 Strony internetowe Urzędów powiatowych i Urzędów Gmin z terenu LGR
związane z działalnością LGR (np. ogłoszenia o naborze pracowników),
dotyczące organizowanych spotkań, szkoleń, ogłoszeń o naborach
wniosków.
Na stronach Urzędów Gmin ukazywały się w/w informacje.
 Radio i telewizja lokalne i regionalne, gazety codzienne o zasięgu
regionalnym głównie jako publicity (poprzez przesyłanie do redakcji
informacji o wydarzeniach realizowanych przez LGR).
Działania zostały opisane w punkcie 6. Ilość informacji w środkach
masowego przekazu.
8. Koszty funkcjonowania LGR
Koszty funkcjonowania LGR z podziałem na zadania, zgodnie
z umową na funkcjonowanie na 2012 r. lub ostatnim aneksem dotyczącym
umowy z 2012 r.:
a)
Przygotowanie LSROR
b)
Administrowanie LGR
c)
Badania dotyczące obszaru objętego LSROR
d)
Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub
działalności LGR
e)
Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków
Komitetu LGR
f)
Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych
z obszarem
objętym LSROR lub działalnością LGR
g)
Działania aktywizujące lokalne społeczności
Stowarzyszenie Dolina Karpia
Lokalna Grupa Rybacka
Przygotowanie LSROR

0,00 zł

Administrowanie LGR

336 764,30 zł

Badania dotyczące obszaru objętego LSROR
Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub
działalności LGR
Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz
członków komitetu LGR
Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych
związanych z obszarem objętym LSROR lub
działalnością LGR
Działania aktywizujące lokalne społeczności
RAZEM
2012 ROK

9 900,00 zł
12 466,39 zł
2 337,28 zł

172 736,13 zł
14 312,95 zł
548 517,05 zł
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Liczba pracowników LGR w 2012 r., w tym liczba doradców
w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie.
Przeciętna miesięczna liczba spotkań doradczych odbywających się w biurze
LGR.
Stowarzyszenie Dolina Karpia
Lokalna Grupa Rybacka
Liczba pracowników biura LGR

5

W tym liczba doradców

2

Przeciętna miesięczna liczba spotkań odbywających się
w biurze LGR

23

Łączna
kwota
środków
przeznaczona
na
realizację
LSROR
w ramach PO RYBY 2007-2013.
Łączna kwota środków przeznaczona na funkcjonowanie LGR na lata 20072013.
Stowarzyszenie Dolina Karpia
Lokalna Grupa Rybacka
Kwota ogółem z umowy na lata 2010-2015

17 726 961,41zł

Kwota przeznaczona na funkcjonowanie LGR na lata
2010-2015
% dofinansowania funkcjonowania LGR

1 772 696,12 zł
10%

Liczba mieszkańców obszaru objętego LSROR, powierzchnia obszaru
objętego LSROR, liczba gmin wchodzących w skład LGR.
Stowarzyszenie Dolina Karpia
Lokalna Grupa Rybacka
Liczba mieszkańców obszaru LSROR
Powierzchnia obszaru objętego LSROR
Liczba gmin wchodzących w skład LSROR

55 308
310 km²
7

Porównano koszty funkcjonowania w 2012 r. SDK z kosztami
funkcjonowania innych lokalnych grup rybackich wybranych w II naborze.
Do wszystkich 21 grup wysłano e-mail z prośbą o informację nt. ich
funkcjonowania. Ostatecznie zebrano informacje z 4 LGR:
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Stowarzyszenie LGR W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza
Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Jezior
Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba
Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie

Zebrane informacje zostały podzielone na kilka grup:
1.
Koszty funkcjonowania LGR z podziałem na zadania, zgodnie
z umową na funkcjonowanie na 2011 r. lub ostatnim aneksem
dotyczącym umowy z 2011 r.:
a)
Przygotowanie LSROR
b)
Administrowanie LGR
c)
Badania dotyczące obszaru objętego LSROR
d)
Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności
LGR
e)
Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków
Komitetu LGR
f)
Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych
z obszarem
objętym LSROR lub działalnością LGR
g)
Działania aktywizujące lokalne społeczności
2.
Liczba pracowników LGR w 2011 r., w tym liczba doradców
w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie.
Przeciętna miesięczna liczba spotkań doradczych odbywających się w biurze
LGR.
3.
Łączna kwota środków przeznaczona na realizację LSROR
w ramach PO RYBY 2007-2013.
Łączna kwota środków przeznaczona na funkcjonowanie LGR na lata 20072013.
4.
Liczba złożonych wniosków i kwota ich dofinansowania w ramach
naborów ogłoszonych w 2011 r. (w podziale na 4 działania).
5.
Liczba mieszkańców obszaru objętego LSROR, powierzchnia
obszaru objętego LSROR, liczba gmin wchodzących w skład LGR.
Każda

grupa

informacji

została

przedstawiona

w

oddzielnej

tabeli.
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Tabela 1 Koszty funkcjonowania LGR
Stowarzyszenie
Dolina Karpia
Lokalna Grupa
Rybacka

Stowarzyszenie
LGR "W Dolinie
Tyśmienicy i
Wieprza"

Stowarzyszenie LGR
Partnerstwo Jezior
Choszczno

LGR
Jędrzejowska
Ryba

LGR Pojezierze
Krajeńskie

Przygotowanie LSROR

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Administrowanie LGR

336 764,30 zł

579 956,04 zł

261 740,77 zł

394 038,24 zł

302 744,34 zł

9 900,00 zł

40 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

22 073,70 zł

12 466,39 zł

70 000,00 zł

3 556,64 zł

15 081,62 zł

76 392,82 zł

2 337,28 zł

6 100,00 zł

0,00 zł

6 396,00 zł

4 325,00 zł

172 736,13 zł

135 000,00 zł

6 352,00 zł

103 985,90 zł

9 476,64 zł

14 312,95 zł

5 000,00 zł

601,34 zł

5 431,66 zł

21 295,90 zł

548 517,05 zł

836 056,04 zł

272 250,75 zł

524 933,42 zł

436 308,40 zł

Badania dotyczące obszaru objętego
LSROR
Działania informacyjne dotyczące
realizacji LSROR lub działalności LGR

Szkolenia pracowników LGR, członków
zarządu oraz członków komitetu LGR

Realizacja wydarzeń promocyjnych lub
kulturalnych związanych z obszarem
objętym LSROR lub działalnością LGR
Działania aktywizujące lokalne
społeczności
RAZEM 2012 ROK
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Tabela 2 Informacje dotyczące pracowników biura LGR
Stowarzyszenie
Dolina Karpia
Lokalna Grupa
Rybacka

Stowarzyszenie
LGR "W Dolinie
Tyśmienicy i
Wieprza"

Stowarzyszenie LGR
Partnerstwo Jezior
Choszczno

LGR
Jędrzejowska
Ryba

LGR Pojezierze
Krajeńskie

Liczna pracowników ogółem

6 (4 etaty + 2x
5 1/2 etatu)

Liczba doradców

2

2

2

0

1

23

10

20

0

10

Przeciętna miesięczna liczba
spotkań doradczych
odbywających się w biurze LGR

3 5 (4,5 etatu)

4

Tabela 3 Środki przeznaczone na realizację LSROR
Stowarzyszenie
Dolina Karpia
Lokalna Grupa
Rybacka
Kwota ogółem
Kwota przeznaczona na
funkcjonowanie LGR
% dofinansowania funkcjonowania
LGR

Stowarzyszenie
LGR "W Dolinie
Tyśmienicy i
Wieprza"

Stowarzyszenie LGR
Partnerstwo Jezior
Choszczno

LGR
Jędrzejowska
Ryba

LGR Pojezierze
Krajeńskie

17 726 961,41 zł

31 230 926,05 zł

13 167 879,41 zł

19 335 315,32 zł

17 277 859,05 zł

1 772 696,12 zł

3 066 962,08 zł

1 300 000,00 zł

1 933 531,54 zł

1 727 785,90 zł

10,00%

9,82%

9,87%

10,00%

10,00%
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Tabela 4 Nabory w 2012 r.
Stowarzyszenie
Dolina Karpia
Lokalna Grupa
Rybacka
Liczba złożonych wniosków w
naborach ogłoszonych w 2012
roku
Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa

Restrukturyzacja lub reorientacja
działalności gospodarczej lub
dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z
sektorem rybactwa w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem
Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa

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

Stowarzyszenie
LGR "W Dolinie
Tyśmienicy i
Wieprza"

Stowarzyszenie LGR
Partnerstwo Jezior
Choszczno

LGR
Jędrzejowska
Ryba

LGR Pojezierze
Krajeńskie

70

110

34

158

89

17

47

18

24

38

6

20

3

10

4

42

31

9

124

41

5

12

4

0

6
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Łączna kwota dofinansowania
złożonych wniosków
Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa

Restrukturyzacja lub reorientacja
działalności gospodarczej lub
dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną
z sektorem rybactwa w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem
Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa

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

12 500 244,71 zł

40 913 405,68 zł

6 058 904,63 zł

32 957 976,05 zł

19 511 007,06 zł

5 915 133,60 zł

23 109 852,63 zł

3 110 622,95 zł

8 039 722,92 zł

11 277 043,80 zł

614 537,79 zł

5 349 780,93 zł

557 784,17 zł

3 479 383,37 zł

1 024 970,89 zł

5 453 602,82 zł

7 174 973,87 zł

1 264 804,00 zł

21 438 869,76 zł

6 111 575,68 zł

516 970,50 zł

1 230 846,40 zł

1 125 693,51 zł

0,00 zł

1 097 416,69 zł
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Tabela 5 Dane dotyczące obszaru LSROR
Stowarzyszenie
Dolina Karpia
Lokalna Grupa
Rybacka
Liczba mieszkańców obszaru
LSROR
Powierzchnia obszaru objętego
LSROR
Liczba gmin wchodzących w skład
LGR

Stowarzyszenie
LGR "W Dolinie
Tyśmienicy i
Wieprza"

Stowarzyszenie LGR
Partnerstwo Jezior
Choszczno

LGR
Jędrzejowska
Ryba

LGR Pojezierze
Krajeńskie

55 308

99 477

60 982

89 800

81 055

310 km²

1920 km²

1774 km²

1257 km2

2815

7

16

8

9

11
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Wszystkie porównywane LGR, największą część kosztów funkcjonowania
przeznaczyły na Administrowanie LGR. Pozostałe koszty rozkładały się już
różnie, w zależności od LGR. Na drugim miejscu w większości grup znalazły
się koszty Realizacji wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych
z obszarem LSROR lub działalnością LGR, wyjątkiem jest LGR Pojezierze
Krajeńskie, gdzie na drugim miejscu znalazły się Działania informacyjne
dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR. Dwie z pięciu zbadanych
grup nie zrealizowały zadania Badania dotyczące obszaru LSROR. Jedna
z grup nie prowadziła Szkoleń pracowników LGR, członków zarządu oraz
członków komitetu LGR.
Pod względem przyznanych środków na realizację LSROR w 2007-2013 r.
SDK zajęło 3 miejsce wśród 5 analizowanych LGR. Najwięcej środków
otrzymało Stowarzyszenie LGR W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza.
Wśród tych grup trzy przeznaczyły na funkcjonowanie
otrzymanych środków, z kolei dwie 9,82% i 9,87%.

LGR

10%

Wszystkie analizowane grupy przeprowadziły nabory wniosków w 2012 roku.
Najwięcej wniosków złożonych zostało w Stowarzyszeniu LGR W Dolinie
Tyśmienicy i Wieprza, LGR Jędrzejowska Ryba i na trzecim miejscu
w Stowarzyszeniu Dolina Karpia.
9. Podsumowanie
W 2012 r. LGR osiągnęła cele polegające na:
 zapoznaniu mieszkańców 7 gmin Doliny Karpia i potencjalnych
beneficjentów z działalnością LGR,
 zapoznaniu potencjalnych beneficjentów z PO RYBY 2007-2013, 4 oś
priorytetowa, z możliwościami uzyskania dofinansowania, z formą
i wysokością pomocy, poziomami dofinansowania, zasadami
zaliczkowania,
 zapoznaniu przedstawicieli szkół, gmin, Instytucji Kultury, organizacji
pozarządowych, parafii oraz przedsiębiorców z możliwościami
uzyskania dofinansowania, z formą i wysokością pomocy, poziomami
dofinansowania, zasadami zaliczkowania,
 zapoznaniu potencjalnych beneficjentów z dokumentacją konkursową:
wniosek o dofinansowanie, uproszczony plan biznesowy, studium
wykonalności oraz ze sposobami ich wypełniania,
 ukazaniu możliwości finansowania działań (inwestycyjnych i miękkich)
na obszarze Doliny Karpia,
 ukazaniu możliwości rozwoju lokalnego rynku pracy,
 poszerzeniu wiedzy na temat szans dla Doliny Karpia,
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wzroście zaangażowania mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości
lokalnej,
wzroście postrzegania atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia,
ukazaniu możliwości rozwoju produktów lokalnych,
wzroście atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia,
międzynarodowej promocji Doliny Karpia,
promowaniu obszaru Doliny Karpia poza jej granicami,
aktywizacji lokalnej społeczności,
integracji lokalnej społeczności,
wykształceniu grupy lokalnych liderów,
podniesieniu świadomości społeczności lokalnej,
wzroście współpracy w środowisku wiejskim,
promocji i wspieraniu rozwoju produktów lokalnych ze szczególnym
uwzględnieniem potraw i przetworów z karpia oraz produktów
rękodzielniczych,
poszerzeniu wiedzy na temat produktów lokalnych i ich znaczenia dla
rozwoju regionu,
pielęgnowaniu
miejscowych
tradycji,
obrzędów
i
zwyczajów
dotyczących produktów lokalnych Doliny Karpia.

Wyżej wymienione cele zostały osiągnięte dzięki zorganizowanym przez LGR
spotkaniom, szkoleniom, imprezom promocyjnym i informacjom ukazującym
się w środkach masowego przekazu. Dużą rolę odegrało również ponad
dwuletnie
doświadczenie
czerpane
z
Lokalnej
Grupy
Działania.
Zainteresowanie i skuteczność w/w działań sprawia, że będą one realizowane
również w 2013 r. i z pewnością przyniosą jeszcze lepsze efekty.
10.

Projekty współpracy i inne projekty

W 2012r. LGR Stowarzyszenie Dolina Karpia brało udział w dwóch
projektach współpracy. Pierwszy „Strategia Karp Polska Południowa”
realizowany był z 11 grupami rybackimi z terenu polski południowej.
Mając na uwadze długowieczne tradycje w hodowli karpia w Polsce 12
Lokalnych Grup Rybackich południowej Polski tzw. Karpiowych z terenu
sześciu województw: lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego,
świętokrzyskiego i podkarpackiego postanowiło promować rybactwo
śródlądowe i jego produkty poprzez szereg działań w ramach tzw. „Szlaku
Karpia”. Zrealizowane zostały następujące działania:
 Wizyta studyjna do Węgier 10-13.05.2012 r. (8 osób), 17-20.05.2012 r.
(8 osób), 14-17.06.2012 r. (8 osób) celem wykorzystania dobrych
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praktyk
i
rozwiązań
technologicznych
wykorzystywanych
w tamtejszych gospodarstwach rybackich.
Cykl szkoleń dla pracowników i członków Zarządu w celu zdobycia
wiedzy i umiejętności wykorzystywanych podczas pracy w Lokalnych
Grupach Rybackich („Organizacje pozarządowe w praktyce”,
3-4.04.2012 r., Ochaby Małe, 3 osoby; „Staw i gospodarstwo rybackie
w
praktyce:
wiedza
rybacka
dla
początkujących”,
7-8.05.2012 r., Rytwiany, 3 osoby; „Ewaluacja, monitoring
i zarządzanie projektem”, 25-26.09.2012, Rytwiany, 3 osoby;
„Kosztorys, studium wykonalności, biznesplan - analiza finansowa
i ekonomiczna”, 8-9.11.2012, Turawa, 2 osoby).
Szkolenia dla osób z sektora rybactwa mających na celu pogłębienie
wiedzy przydatnej na terenach rybactwa śródlądowego („Sprzedaż
bezpośrednia i marginalna ryb - zasady funkcjonowania”,
26.04.2012 r., Zaborze, 6 osób).
Opracowanie i wydanie „Strategii Karp 2020” podejmującej analizę
problemów rybactwa śródlądowego wraz z diagnozą i strategią rozwoju
na kolejne lata.
Imprezy promocyjne popularyzujące rybactwo śródlądowe, turystykę,
przedsiębiorczość oraz ochronę środowiska (Międzynarodowe Targi
Turystyczne „W stronę Słońca”, 18-20.05.2012 r., Opole, 2 osoby;
Międzyregionalne zawody wędkarskie w NATURA 2000 w Rajsku,
01.09.2012, Rajsko, 10 osób; Święto Karpia w Kaniowie, 18.08.2012,
Kaniów, 2 osoby; Regionalne Dni Rybactwa w Skoczowie, 1416.09.2012, Skoczów, 5 osób; Święto Rybaka w Zatorze, Podolsze,
06.12.2012).
Film promujący rolę gospodarki stawowej w istnieniu obszarów
NATURA 2000.
Cykl działań w ramach tzw. „Szlaku Karpia” identyfikującego miejsca
związane z chowem i hodowlą oraz przetwórstwem tej ryby.

Jednym z podjętych wspólnie zadań w ramach cyklu „Szlak Karpia” było
wydanie map z obszaru 11 LGR-ów w układzie 1 mapa – obszar 1 LGR.
Celem działania była promocja obszarów o rozwiniętej gospodarce stawowej
oraz promocja „Szlaku Karpia”. Kolejnym, komplementarnym do map
wizualizacyjnym
produktem
„Szlaku
Karpia”,
były
tablice
informacyjne oznaczające gospodarstwa rybackie, a także punkty sprzedaży
ryb, łowiska wędkarskie i lokale gastronomiczne na obszarach grup
uczestniczących w projekcie współpracy. Celem LGR-ów uczestniczących
w projekcie współpracy była promocja rybactwa śródlądowego oraz jego
produktów, w szczególności karpia. Karp to bowiem smaczna ryba – warto
„pozostawać na jego szlaku”.
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Kolejnym projektem współpracy był wyjazd do Górnołużyckiej Krainy
Wrzosowisk i Stawów, który odbył się 27-29.09.2012r.
Cele, które zgodnie z LSROR realizuje LGR Stowarzyszenie Dolina Karpia
oraz Górnołużycka Lokalna Grupa Rybacka – „Karpfenteichregion
Oberlausitz” są zbieżne. Obie grupy dążą do rozwoju turystyki,
w szczególności turystyki wędkarskiej, wspierania rynku zbytu produktów
rybactwa oraz rozwoju przedsiębiorstw.
Obie grupy zajmują się promocją obszaru, w tym produktu lokalnego,
którym w obu przypadkach jest karp wyhodowany w lokalnych stawach.
Stowarzyszenia promują produkt lokalny
zarówno poprzez organizację
imprez, jak i wydawanie materiałów promocyjnych. Dzięki wizycie studyjnej
na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej działającej na obszarze rybactwa
śródlądowego (w szczególności gospodarstwach karpiowych) została
nawiązana współpraca w zakresie promocji obszarów zależnych od rybactwa,
ich produktów lokalnych (głównie przetworów z karpia) oraz wymiany
dobrych praktyk, zarówno pod kątem funkcjonowania Lokalnych Grup
Rybackich i wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,
jak i gospodarowania na obszarach zależnych od rybactwa. W wyjeździe
uczestniczyło 30 osób.
W 2012 roku zostały utworzone 2 parki do uprawiania Nordic Walking
w gminie Zator i gminie Przeciszów, z udziałem środków pochodzących
z projektu „Małopolska Gościnna”.
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III.

Ewaluacja własna wdrażania LSROR w 2011 r.
oraz w I poł. 2012 r.
1. Aktywizowanie mieszkańców oraz informowanie o możliwości
pozyskania dofinansowania w ramach PO RYBY 2007-2013

SDK podjęło szereg działań aby zaktywizować mieszkańców do składania
wniosków w I naborze (12.12.2011 r. – 27.01.2012 r.).
1.1.

Doradztwo w biurze LGR

W LGR zatrudnionych jest dwóch pracowników – specjalistów ds. wdrażania
LSROR, którzy zajmują się doradztwem w zakresie pozyskiwania środków
w ramach PO RYBY 2007-2013.
Pracownicy udzielają bezpłatnych porad beneficjentom od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00 – 17.00.
Liczba udzielonych doradztw (w biurze LGR) w poszczególnych
miesiącach 2011 r. i 2012 r.
Pracownik I
Pracownik II
suma

październik
2
0
2

listopad
12
3
15

grudzień
8
14
22

styczeń
16
30
46

Można zauważyć, iż z każdym kolejnym miesiącem rosło zainteresowanie
beneficjentów możliwością pozyskania dofinansowania.
Dodatkowo na prośbę beneficjenta możliwy jest przyjazd doradcy do siedziby
beneficjenta, lub na miejsce realizacji operacji (np. 30.12.2011 r. – Tomice –
Marek Kolasa).
SDK posiada stronę internetową, na której znajdują się 3 zakładki:




zakładka o Stowarzyszeniu Dolina Karpia
zakładka Lokalnej Grupy Działania
zakładka Lokalnej Grupy Rybackiej.

Strona jest przejrzysta i czytelna. Informacje oraz komunikaty pojawiające
się na stronie są aktualne. Wzory oraz formularze wniosków są
obowiązujące. Komunikaty o składaniu wniosków o dofinansowanie są
zamieszczane z wyprzedzeniem (zgodnie z rozporządzeniem) i utrzymywane
do momentu zakończenia naboru.
Wszelkie działania informacyjne w zakresie informacji o możliwości
składania wniosków, jakie podejmuje LGR są zgodne z wytycznymi
zawartymi w LSROR.
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1.2.

Spotkania informacyjne

W każdej z 7 Gmin z terenu Doliny Karpia odbyło się spotkanie informujące
o możliwości dofinansowania operacji w ramach PO RYBY 2007-2013:








01.12.2011 r. – Gmina Polanka Wielka (w spotkaniu uczestniczyło 17
osób)
02.12.2011 r. – Gmina Tomice (w spotkaniu uczestniczyło 8 osób)
05.12.2011r. – Gmina Spytkowice (w spotkaniu uczestniczyło 14 osób)
08.12.2011 r. – Gmina Zator (w spotkaniu uczestniczyło 10 osób)
09.12.2011 r. – Gmina Brzeźnica (w spotkaniu uczestniczyło 8 osób)
13.12.2011 r. – Gmina Osiek (w spotkaniu uczestniczyło 10 osób)
14.12.2011 r. – Gmina Przeciszów (w spotkaniu uczestniczyło 10 osób)

Informacja o spotkaniach ukazała się na stronie internetowej SDK oraz na
stronach internetowych poszczególnych gmin. Na terenie każdej z 7 Gmin
zostały również rozwieszone plakaty z informacją o spotkaniach. Dodatkowo
zaproszenie na spotkania informacyjne ukazało się w miesięczniku „Życie
Zatora” (grudzień 2011 r.).
Uczestnicy obecni na spotkaniach wypełniali ankietę oceniającą szkolenie:

Ankieta dla uczestników spotkania informacyjnego
dotyczącego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013” (oś priorytetowa 4 ”Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od
rybactwa”), realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, działalności Lokalnej Grupy
Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia
w dniu…………….w………………….
1. Jak ocenia Pan(i) spotkanie pod względem organizacyjnym?
a)

Bardzo dobrze

b) Dobrze
c)

Średnio

d) Źle
e)

Bardzo źle

2. Jak ocenia Pan(i) spotkanie pod względem merytorycznym?
a)

Bardzo dobrze

b) Dobrze
c)

Średnio

d) Źle
e)

Bardzo źle

3. Które zagadnienia Pana(i) zdaniem omówiono najlepiej?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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4. Czy Pana(i) zdaniem były tematy, które omówiono w sposób niewystarczający?
a) Tak (jakie?)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
b) Nie
5. Czy uważa Pan(i), że zabrakło omówienia jakiegoś tematu/zagadnienia?
a) Tak (jakiego?)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
b) Nie
6. Czy wzrosła Pana(i) wiedza w zakresie możliwości pozyskania pomocy finansowej z Programu
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
(oś priorytetowa 4 "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”)?
a) Tak
b) Nie
7. Czy uzyskał(a) Pan(i) informacje gdzie można otrzymać stosowane dokumenty (rozporządzenia, wzory
wniosków o przyznanie pomocy, oświadczenia itp.) umożliwiające korzystanie z pomocy finansowej
z Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007 – 2013 (oś priorytetowa 4 "Zrównoważony rozwój obszarów
zależnych od rybactwa”)?
a) Tak
b) Nie
8. Czy otrzymał(a) Pan(i) informacje dotyczące działalności Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina
Karpia oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich?
a) Tak
b) Nie
9. Czy po przeprowadzonym spotkaniu ma Pan(i) sugestie co do zmiany zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Rybackich?
a) Tak (jakie?)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
b) Nie
10. Czy uważa Pan(i), że takie spotkania są potrzebne?
a) Tak
b) Nie
c) Nie mam zdania
11. Czy chciał(a)by Pan(i) wziąć udział w kolejnych tego typu spotkaniach/szkoleniach?
a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem
12. Jaka Pana(i) zdaniem powinna być tematyka kolejnych spotkań/szkoleń?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
13. Inne uwagi i opinie (np. co zmienić w tego typu spotkaniach, czy spotkania były prowadzone przystępnym
językiem itp.)
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Ocena spotkań pod względem organizacyjnym

Gmina
Polanka
Wielka
Gmina
Tomice
Gmina
Spytkowice
Gmina Zator
Gmina
Brzeźnica
Gmina Osiek
Gmina
Przeciszów
SUMA

bardzo
dobrze

dobrze

średnio

źle

bardzo źle

8

5

0

0

0

3

0

0

0

0

4

5

0

0

0

8

1

0

0

0

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0

6

2

0

0

0

32

14

0

0

0

Ocena spotkań pod względem merytorycznym

Gmina
Polanka
Wielka
Gmina
Tomice
Gmina
Spytkowice
Gmina Zator
Gmina
Brzeźnica
Gmina Osiek
Gmina
Przeciszów
SUMA

bardzo
dobrze

dobrze

średnio

źle

bardzo źle

8

5

0

0

0

3

0

0

0

0

6

3

0

0

0

9

0

0

0

0

2
2

0
0

0
0

0
0

0
0

6

2

0

0

0

36

10

0

0

0
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40
35
30
25
20

Jak zostały ocenione spotkania
pod względem organizacyjnym

15

Jak zostały ocenione spotkania
pod względem merytorycznym

10
5
0
Bardzo
dobrze

Dobrze

Średnio

Źle

Bardzo źle

Z powyższych analiz wynika, iż spotkania zarówno pod względem
organizacyjnym jak również merytorycznym zostały bardzo dobrze
przygotowane i ocenione.
Liczba osób, które wykazały, że wzrosła ich wiedza w zakresie możliwości
pozyskania pomocy finansowej z PO RYBY 2007-2013
TAK

NIE

13
0
Gmina Tomice
3
0
Gmina Spytkowice
9
0
Gmina Zator
9
0
Gmina Brzeźnica
2
0
Gmina Osiek
2
0
Gmina Przeciszów
8
0
SUMA
46
0
Wszyscy uczestnicy spotkań, którzy wypełniali ankietę wskazali, że wzrosła
ich wiedza w zakresie możliwości pozyskania pomocy finansowej z PO RYBY
2007-2013.
Gmina Polanka Wielka

Czy uczestnicy uważają, że takie spotkania są potrzebne
Gmina Polanka Wielka
Gmina Tomice
Gmina Spytkowice
Gmina Zator
Gmina Brzeźnica
Gmina Osiek
Gmina Przeciszów
SUMA

TAK

NIE

NIE MAM ZDANIA

12
3
9
9
2
2
8
45

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
1
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Czy uczestnicy chcą wziąć udział w kolejnych tego typu spotkaniach
Gmina Polanka Wielka
Gmina Tomice
Gmina Spytkowice
Gmina Zator
Gmina Brzeźnica
Gmina Osiek
Gmina Przeciszów
SUMA

TAK

NIE

NIE WIEM

9
3
9
9
2
2
7
41

0
0
0
0
0
0
1
1

4
0
0
0
0
0
0
4

Zdecydowana większość uczestników wskazała, iż takie spotkania są
potrzebne
i
zadeklarowała
chęć
uczestnictwa
w
następnych,
a w szczególności w spotkaniach dotyczących wypełniania wniosku
o dofinansowanie, wdrażania oraz rozliczania projektów, a także omawiania
problematyki na przykładzie już zrealizowanych projektów.
2. Zaangażowanie poszczególnych grup beneficjentów w realizację
LSROR.
LGR działa na zasadzie trójsektorowego partnerstwa pomiędzy sektorem
publicznym, społecznym i gospodarczym, które zostało zapoczątkowane
przez Lokalną Grupę Działania. LGR w wielu kwestiach czerpie
z doświadczenia LGD. Sektory współpracują ze sobą w celu realizacji LSROR.
Owa współpraca widoczna jest przede wszystkim podczas obrad Walnego
Zebrania Członków oraz Komitetu, na których spotykają się przedstawiciele
wszystkich sektorów.
W spotkaniach informacyjnych, indywidualnych konsultacjach, szkoleniach,
imprezach promocyjnych, warsztatach uczestniczą przedstawiciele gmin,
instytucji kultury, organizacji pozarządowych, szkół oraz przedsiębiorcy
i osoby fizyczne. Poprzez złożone przez nich wnioski realizowana jest LSROR.
Zaangażowanie w/w grup widoczne jest również poprzez następujące
działania:
Gminy – sektor publiczny:
 zamieszczanie na stronach www gmin informacji o naborach,
spotkaniach dotyczących realizacji LSROR i innych wydarzeniach
związanych z działalnością LGR,
 zamieszczanie na tablicach znajdujących się w poszczególnych
gminach plakatów informacyjnych,
 uczestnictwo przedstawicieli gmin w spotkaniach informacyjnych,
indywidualnych
konsultacjach,
szkoleniach,
warsztatach
itp.
organizowanych przez LGR,
 składanie wniosków przez gminy,
 współpraca podczas organizowania imprez promocyjnych.
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Instytucje kultury – sektor publiczny:
 zamieszczanie na stronach www instytucji kultury informacji
o naborach, spotkaniach dotyczących realizacji LSROR i innych
wydarzeniach związanych z działalnością LGR,
 zamieszczanie na tablicach znajdujących się w pobliżu instytucji
kultury plakatów informacyjnych,
 zamieszczanie w prasie lokalnej artykułów dotyczących prowadzonych
naborów, spotkań, szkoleń itp.,
 uczestnictwo przedstawicieli instytucji kultury w spotkaniach
informacyjnych,
indywidualnych
konsultacjach,
szkoleniach,
warsztatach itp. organizowanych przez LGR,
 składanie wniosków przez instytucje kultury,
 współpraca podczas organizowania imprez promocyjnych.
Szkoły – sektor publiczny:
 składanie wniosków przez szkoły,
 organizowanie spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
dotyczących obszaru Doliny Karpia,
 uczestnictwo przedstawicieli szkół w spotkaniach, indywidualnych
konsultacjach, szkoleniach, warsztatach itp. organizowanych przez
LGR.
Organizacje pozarządowe – sektor społeczny:
 współpraca z kołami gospodyń wiejskich i stowarzyszeniami w celu
promocji produktów lokalnych,
 współpraca podczas imprez promocyjnych,
 uczestnictwo
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych
w
spotkaniach,
indywidualnych
konsultacjach,
szkoleniach,
warsztatach itp. organizowanych przez LGR.
Przedsiębiorcy – sektor gospodarczy:
 składanie wniosków przez przedsiębiorców,
 uczestnictwo przedsiębiorców w spotkaniach, indywidualnych
konsultacjach, szkoleniach, warsztatach itp. organizowanych przez
LGR.
Osoby fizyczne – sektor społeczny:
 składanie wniosków przez osoby fizyczne,
 uczestnictwo
w
spotkaniach,
indywidualnych
konsultacjach,
szkoleniach, warsztatach itp. organizowanych przez LGR.
3. Ogłoszenie o naborze
10 listopada 2011 r. LGR ogłosiła nabór wniosków w ramach PO RYBY
2007–2013, który trwał od 12 grudnia 2011 r. do 27 stycznia 2012 r.
Konkurs
na
wybór
z harmonogramem.

operacji

został

zorganizowany

zgodnie
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Zgodnie z LSROR oraz instrukcjami z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego ogłoszenie o naborze miało następującą treść:

Zarząd Województwa Małopolskiego
Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji
polegających na:





„Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,
„Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy
poza tym sektorem”,
„Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa”,
„Ochronie środowiska 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”.

osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”.
1.

Termin składania wniosków: 12 grudnia 2011 r. – 27 stycznia 2012 r.

2.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 2.

3.

Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:
Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełniania, wykaz dokumentów, które dołącza się
do wniosku oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych następujących
instytucji: Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia www.dolinakarpia.org w zakładce
Nabory, Samorządu Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl/poryby w zakładce
Nabory aktualne.

4.

Limity dostępnych środków finansowych :



Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 2 924 948,63 zł, w tym:
- sektor publiczny – 1 927 807,05 zł
- sektor gospodarczy i społeczny – 997 141,58 zł



Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy
poza tym sektorem – 797 713,26 zł, w tym:
- sektor publiczny – 0,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny – 797 713,26 zł



Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa – 1 462 474,32 zł, w tym:
- sektor publiczny – 0,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny – 1 462 474,32 zł



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 – 664 761,06 zł, w tym:
- sektor publiczny – 332 380,53 zł
- sektor gospodarczy i społeczny – 332 380,53 zł
Dodatkowe informacje:
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze
Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz pod numerem tel. 33/841 18 87

5.
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Ogłoszenie pojawiło się:








na stronie internetowej SDK, zarówno na stronie głównej, jak i na
stronie LGR oraz w zakładce „Ogłoszenia o naborach”,
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego,
na stronach internetowych każdej z 7 gmin z obszaru Doliny Karpia
(tj. Brzeźnica, Tomice, Przeciszów, Polanka Wielka, Spytkowice, Osiek,
Tomice, Zator),
na tablicy informacyjnej w siedzibie SDK, drzwiach oraz gablocie,
na tablicach informacyjnych poszczególnych Urzędów Gmin,
w Gazecie Wyborczej (10.11.2011 r., str. 18),
w miesięczniku „Życie Zatora” (grudzień 2011, str. 26).

4. Wyniki naboru
4.1 Rejestr złożonych wniosków
W naborze trwającym w okresie 12.12.2011 r. – 21.01.2012 r. do biura LGR
wpłynęło łącznie 25 wniosków.
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor publiczny – 6 wniosków:
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze –
„Utworzenie placu zabaw i boiska sportowego w ramach programu
rewitalizacji strefy rekreacji sportowej przy ZSO w Zatorze”,
2) Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach –
„Karpiowe Dni Gminy Tomice – organizacja spływu kajakowego, rajdu
rowerowego, imprezy plenerowej: Święto Karpia w Gminie Tomice –
Dożynki Gminne”,
3) Gmina Tomice – „Bezobsługowy system informacji turystycznej na
terenie gminy Tomice”,
4) Gmina Zator – „Odnowa wielofunkcyjnego obiektu – byłego sądu
grodzkiego w ramach programu rewitalizacji zabytkowego układu
urbanistycznego Zatora”,
5) Gmina Polanka Wielka – „Remont oraz wyposażenie Sali Widowiskowej
Gminnego Centrum Kultury w Gminie Polanka Wielka”,
6) Gmina Spytkowice – „Promocja obszaru Doliny Karpia poprzez
opracowanie i wydanie albumu, mini przewodników i widokówek
prezentujących walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne Gminy
Spytkowice i regionu”.
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy – 8 wniosków:
1) Stowarzyszenie
Zatorskie
Towarzystwo
Wędkarskie
–
„Zagospodarowanie łowisk wędkarskich w Graboszycach i Grodzisku”,
2) Wspólnota Mieszkaniowa Bloku, Zator, ul. Kolejowa 34 – „Budowa
urządzeń rekreacyjnych i zabawowych – ogólnodostępnych, małej
architektury wraz z remontem i przebudową pasów chodnikowych”,
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3) Franciszek Sałaciak – „Zagospodarowanie terenu wokół łowiska
wędkarskiego Podolsze poprzez budowę pomostów dla wędkarzy,
pomostów spacerowo – widokowych oraz miejsc do wypoczynku”,
4) „Dinozatorland” Sp. z o. o. – „Nowy produkt turystyczny firmy
Dinozatorland Sp. z o. o.”,
5) Marta Basta – Łysoń, Leszek Łysoń – „Rozwój usług turystycznych
świadczonych przez firmę River Park S.C.”,
6) Zdzisław Flejtuch – „Budowa obiektu gastronomiczno – hotelowego
w Polance Wielkiej przy ul. Kasztanowej”,
7) Mirosław Tłomak – „Utworzenie pola kempingowo – namiotowego
z zapleczem socjalnym”,
8) Katarzyna Tłomak – „Utworzenie kompleksu rekreacyjno – sportowego
dla mieszkańców i turystów odwiedzających Dolinę Karpia”.
Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem - sektor społeczny i gospodarczy – 2 wnioski:
1) Marek Kolasa – „Budowa placu rozładunkowo - załadowczego oraz
wyposażenie go w specjalistyczną ładowarkę wysokiego składowania”,
2) Marek Kolasa – „Budowa stacji transformatorowej 15/04 kV oraz
wyposażenie hali produkcyjnej w maszyny do obróbki drewna”.
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - sektor
społeczny i gospodarczy – 8 wniosków:
1) Grażyna Piekarczyk – „Zakup przyczepy typu KIOSK wraz
z samochodem, meblami i drobnym wyposażeniem”,
2) Witold Płoszczyca – „Wzrost konkurencyjności firmy Witold Płoszczyca
poprzez zakup
wyposażenia, środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych w celu rozwoju działu sprzedaży
detalicznej”,
3) Franciszek Sałaciak – „Zakup ruchomej przyczepy gastronomicznej
oraz zagospodarowanie miejsca do konsumpcji”,
4) Dominik Jarosz – „Utworzenie i wyposażenie lokalu gastronomicznego
w Polance Wielkiej”,
5) Alicja Chwiej – „Dostosowanie oraz wyposażenie biura do prowadzenia
usług rachunkowo – księgowych na rzecz osób zamieszkujących
obszar Doliny Karpia”,
6) Zdzisław Flejtuch - „Zakup 3 nowych samochodów dostawczych: 1 szt
chłodni, 2 szt towarowo – osobowych”,
7) Sławomir Błaszczyk – „Z nową technologią w lepszą przyszłość firmy”,
8) Katarzyna Tłomak – „Poszerzenie oferty usług turystycznych firmy”.
Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor społeczny
i gospodarczy – 1 wniosek:
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1) Towarzystwo na rzecz Ziemi – „Utworzenie żwirowej wyspy – siedliska
rybitwy rzecznej Sterna hirundo – na zbiorniku poeksplatacyjnym
Zakole A w gminie Zator (Ostoja Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy)”.
Stowarzyszenie Dolina Karpia miało w powyższym naborze do
rozdysponowania środki na łączną kwotę 5 849 897,27 zł., natomiast do
biura LGR wpłynęło 25 wniosków na łączną kwotę dofinansowania
6 355 956,13 zł.

I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa –
sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza
tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny i
gospodarczy
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy

Dostępna pula
środków (PLN)

Łączna kwota
dofinansowania
złożonych wniosków
(PLN)

1 927 807,05

2 657 562,95

997 141,58

2 240 542,52

797 713,26

595 903,63

1 462 474,32

529 663,23

332 380,53

0,00

332 380,53

332 283,80
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3 000 000,00

2 500 000,00

2 000 000,00
Dostępna pula środków (PLN)
1 500 000,00
Łączna kwota dofinansowania
złożonych wniosków (PLN)
1 000 000,00

500 000,00

0,00
I-p





I - sg

II - sg

III - sg

IV - p

IV - sg

największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyło się działanie
„Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa” gdzie zarówno wnioski z sektora publicznego
oraz społecznego i gospodarczego znacznie przewyższyły dostępną pulę
środków. W przypadku sektora publicznego o kwotę 729 755,90 zł,
a w sektorze społecznym i gospodarczym – 1 243 400,94 zł. Przyczynę
tak dużego zainteresowania można upatrywać w wysokim poziomie
dofinansowania
(85%),
jak
również
w
dużej
aktywności,
zaangażowaniu oraz doświadczeniu gmin, a także instytucji kultury
w pozyskiwaniu funduszy unijnych,
w przypadku działania „Restrukturyzacja i reorientacja działalności
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę
związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem” oraz „Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa” złożone wnioski nie wykorzystały dostępnej puli
środków. W działaniu „Restrukturyzacja i reorientacja…” pozostało
201 809,63 zł, a „Podnoszenie wartości produktów…” 932 811,09 zł.
Pomimo dużego zainteresowania beneficjentów większość z nich nie
zdecydowała się na złożenie wniosku o dofinansowanie głównie
dlatego, iż w ocenie według lokalnych kryteriów LGR projekty nie
związane z sektorem rybactwa nie miały możliwości uzyskania
wymaganej minimalnej liczby punktów. Ponadto
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
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sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
zawężało możliwość ubiegania się o dofinansowanie tylko do tych
przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność zgodną z katalogiem
kodów PKD zawartych w rozporządzeniu,
w ramach działania „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego
na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”
sektor publiczny nie został złożony żaden wniosek, natomiast
w ramach sektora społecznego i gospodarczego wpłynął 1 wniosek,
który prawie w całości wykorzystał dostępną pulę środków.

4.2 Ocena wniosków
4.2.1 Ocena zgodności operacji z LSROR
Operacja zostaje uznana za zgodną z LSROR jeżeli spełnia wszystkie poniższe
kryteria:
1) operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej 1 celu
szczegółowego - ocena polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po
prawej stronie przy każdym celu szczegółowym, z którym dana
operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSROR może występować w
więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyć więcej kwadracików).
Operacja zostanie uznana za zgodną z LSROR jeżeli będzie zgodna z co
najmniej jednym celem szczegółowym,
2) operacja spełnia warunki 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. – ocena
polega na wpisaniu znaku „X” w kratce „TAK” jeżeli operacja jest
zgodna z Rozporządzeniem,
3) wnioskodawca posiada stosowne oceny i zaświadczenia w zakresie
oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy są one wymagane –
ocena polega na wpisaniu znaku „X” w kratce „TAK”, „NIE” lub „NIE
DOTYCZY” w punkcie dotyczącym posiadania przez Wnioskodawcę
stosownych ocen i zaświadczeń w zakresie oddziaływania na
środowisko w przypadku, gdy są one wymagane.
W procesie oceny zgodności stosowane są karty ocen.
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Wzór karty oceny zgodności 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

DZIAŁANIE PO RYBY 2007-2013
W RAMACH WDRAŻANIA LSROR



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



1. Realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych
LSROR:
CS1.1 – Rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i
turystyki wędkarskiej
CS1.2 – Rozwój produktów lokalnych, szczególnie
produktów rybactwa i rynku zbytu
CS1.3 – Rozwój innych mikroprzedsiębiorstw,
szczególnie z miejscami pracy dla osób z sektora
rybactwa i kobiet



CS2.1 – Zachowanie walorów przyrodniczo krajobrazowych



CS2.2 – Zachowanie dziedzictwa kulturowego
i historycznego, w tym tradycji rybactwa







2. Projekt/operacja spełnia warunki 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.
IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA KOMITETU :

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

CZYTELNY

DATA:

PODPIS:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:
Pola zaciemnione wypełnia biuro LGR przed rozpoczęciem procesu oceny. Pozostałe pola wypełnia Członek
Komitetu biorący udział w ocenie zgodności operacji z LSROR.
 Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem.
 Ocena zgodności operacji z LSROR polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy
każdym celu szczegółowym, z którym dana operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSROR może
występować w więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyć więcej kwadracików). Operacja zostanie
uznana za zgodną z LSROR jeżeli będzie zgodna z co najmniej jednym celem szczegółowym.
 Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty oraz czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty.

LGR zabezpiecza oraz przechowuje w/w karty.
4.2.2 Ocena zgodności operacji wg Lokalnych Kryteriów LGR
Wnioski były oceniane wg następujących kryteriów:
Lp

Kryterium

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.
Preferuje operacje utrzymujące lub
Utrzymanie lub
utworzenie nowych miejsc generujące nowe miejsca pracy w
sektorze rybactwa albo powodujące
pracy w sektorze
zatrudnienie dla osób reprezentujących
rybactwa albo
sektor rybactwa poza tym sektorem
zatrudnienie dla osób
reprezentujących sektor
rybactwa poza tym
sektorem
Preferuje operacje związane
Wykorzystanie
i pielęgnowanie tradycji z wykorzystaniem i pielęgnowaniem
tradycji sektora rybactwa na obszarze
sektora rybactwa na
obszarze objętym LSROR objętym LSROR
Innowacyjność operacji

1

2

3

4

5

Opis

Punkty
3 – nowe rozwiązanie na obszarze LGR
2 – nowe rozwiązanie na obszarze gminy
1 – nowe rozwiązanie na obszarze danego
sołectwa
0 – rozwiązanie stosowane na obszarze
danego sołectwa

6 – powyżej 1 miejsca
4 – powyżej 0,5 – 1 miejsca
2 – do i 0,5 miejsca
0 – brak nowych miejsc

6 –operacja jest związana
z wykorzystaniem lub pielęgnowaniem
tradycji sektora rybactwa na obszarze
objętym
0 – operacja nie jest związana
z wykorzystaniem lub pielęgnowaniem
tradycji sektora rybactwa na obszarze
objętym LSROR
W operacji wykorzystuje się lokalne
Wykorzystanie lokalnych Preferuje operacje wykorzystujące
lokalne walory przyrodnicze oraz lokalną walory:
zasobów
historię i kulturę, niezwiązane z tradycją
w operacji
 Przyrodnicze – 1 pkt
sektora rybactwa na obszarze objętym
 Kulturowe – 1pkt
LSROR
 Historyczne – 1 pkt
Preferuje operacje promujące produkty 3 – operacja promuje produkt lokalny
Promocja produktu
lokalne
0 – operacja nie promuje produktu
lokalnego
lokalnego
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6

Promocja obszaru LGR
poza jego granicami
Rodzaj wnioskodawcy

7
Zasięg oddziaływania
8

Preferuje operacje promujące LGR poza 3 – operacja promuje LGR poza jego
jego granicami
granicami
0 – operacja nie promuje LGR poza jego
granicami
Preferuje podmioty, o których mowa
6 - Wnioskodawca jest podmiotem, o
w § 2 ust. 1 Rozporządzenia
którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia
0 – Wnioskodawca nie jest podmiotem, o
którym mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia
Preferuje operacje o oddziaływaniu na
3 – 4 i więcej gmin
większą liczbę gmin
2 – 3 gminy
1 – 2 gminy
0 – 1 gmina

W procesie oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów LGR stosowana jest karta
ocen.
Wzór karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGR
KARTA OCENY OPERACJI
wg lokalnych kryteriów LGR
MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR

Wniosek nr: ………………… złożony przez………………………………………………….
Nazwa operacji:…………………………………………………………………………...........

Lokalne kryteria LGR

Możliwa punktacja

1. Innowacyjność operacji

3 – nowe rozwiązanie na obszarze LGR
2 – nowe rozwiązanie na obszarze
gminy
1 – nowe rozwiązanie na obszarze
danego sołectwa
0 – rozwiązanie stosowane na obszarze
danego sołectwa

2. Utrzymanie lub utworzenie nowych
miejsc pracy w sektorze rybactwa albo
zatrudnienie dla osób
reprezentujących sektor rybactwa
poza tym sektorem

6 – powyżej 1 miejsca
4 – powyżej 0,5 – 1 miejsca
2 – do 0,5 miejsca

3. Wykorzystanie
i pielęgnowanie tradycji sektora
rybactwa na obszarze objętym LSROR

6 – operacja jest związana
z wykorzystaniem lub pielęgnowaniem
tradycji sektora rybactwa na obszarze
objętym LSROR
0 – operacja nie jest związana z
wykorzystaniem lub pielęgnowaniem
tradycji sektora rybactwa na obszarze
objętym LSROR

Przyznana
ocena
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4.Wykorzystanie lokalnych zasobów
operacji

W operacji wykorzystuje się lokalne
walory:
- przyrodnicze - 1 pkt
- kulturowe – 1 pkt
- historyczne – 1 pkt

5. Promocja produktu lokalnego

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

6.Promocja obszaru LGR poza jego
granicami

3 – operacja promuje obszar LGR poza
jego granicami
0 – operacja nie promuje LGR poza jego
granicami

7. Rodzaj wnioskodawcy

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

8. Zasięg oddziaływania

3 – 4 i więcej gmin
2 – 3 gminy
1 – 2 gminy
0 – 1 gmina

MAKSYMALNA
ILOŚĆ PUNKTÓW
MOŻLIWYCH
DO UZYSKANIA

33

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.

LGR zabezpiecza oraz przechowuje w/w karty.
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4.3 Listy wybranych oraz niewybranych operacji
5 marca 2012 r. Komitet SDK podjął uchwały w sprawie przyjęcia list
wybranych i niewybranych operacji. 14 operacji zostało wybranych do
dofinansowania, a 11 nie zostało wybranych.
Decyzją Komitetu w ramach poszczególnych działań na liście wybranych
operacji znalazły się następujące wnioski:
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor publiczny – 5 wniosków:
1) Gmina Zator – „Odnowa wielofunkcyjnego obiektu – byłego sądu
grodzkiego w ramach programu rewitalizacji zabytkowego układu
urbanistycznego Zatora”,
2) Gmina Spytkowice – „Promocja obszaru Doliny Karpia poprzez
opracowanie i wydanie albumu, mini przewodników i widokówek
prezentujących walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne
Gminy Spytkowice i regionu”,
3) Gmina Polanka Wielka – „Remont oraz wyposażenie Sali
Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Gminie Polanka
Wielka”,
4) Gmina Tomice – „Bezobsługowy system informacji turystycznej na
terenie gminy Tomice”,
5) Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach
– „Karpiowe Dni Gminy Tomice – organizacja spływu kajakowego,
rajdu rowerowego, imprezy plenerowej: Święto Karpia w Gminie
Tomice – Dożynki Gminne”.
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy – 3 wnioski:
1) Franciszek Sałaciak – „Zagospodarowanie terenu wokół łowiska
wędkarskiego Podolsze poprzez budowę pomostów dla wędkarzy,
pomostów spacerowo – widokowych oraz miejsc do wypoczynku”,
2) Zdzisław Flejtuch – „Budowa obiektu gastronomiczno – hotelowego
w Polance Wielkiej przy ul. Kasztanowej”,
3) Stowarzyszenie
Zatorskie
Towarzystwo
Wędkarskie
–
„Zagospodarowanie łowisk wędkarskich w Graboszycach i Grodzisku”.
Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem - sektor społeczny i gospodarczy – 2 wnioski:
1) Marek Kolasa – „Budowa placu rozładunkowo - załadowczego oraz
wyposażenie go w specjalistyczną ładowarkę wysokiego składowania”,
2) Marek Kolasa – „Budowa stacji transformatorowej 15/04 kV oraz
wyposażenie hali produkcyjnej w maszyny do obróbki drewna”.
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Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - sektor
społeczny i gospodarczy – 4 wnioski:
1) Franciszek Sałaciak – „Zakup ruchomej przyczepy gastronomicznej
oraz zagospodarowanie miejsca do konsumpcji”,
2) Zdzisław Flejtuch - „Zakup 3 nowych samochodów dostawczych: 1 szt
chłodni, 2 szt towarowo – osobowych”,
3) Dominik Jarosz – „Utworzenie i wyposażenie lokalu gastronomicznego
w Polance Wielkiej”.
4) Grażyna Piekarczyk – „Zakup przyczepy typu KIOSK wraz
z samochodem, meblami i drobnym wyposażeniem”.

I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych
od rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa –
sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem - sektor społeczny
i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa sektor społeczny i gospodarczy
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywracanie potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia
w wyniku klęski żywiołowej - sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywracanie potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia
w wyniku klęski żywiołowej - sektor społeczny
i gospodarczy

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
wybranych
wniosków

Liczba
niewybranych
wniosków

6

5

1

8

3

5

2

2

0

8

4

4

0

0

0

1

0

1

Operacje nie zostały wybrane do dofinansowania z następujących powodów:
1) operacje uznane za niezgodne z LSROR – 2,
2) operacje uznane za zgodne z LSROR, ale nie wybrane ze względu na
brak środków (poniżej limitu) – 3,
3) operacje uznane za zgodne z LSROR, ale nie uzyskały minimalnej
liczby punktów – 6.
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Operacje nie wybrane do dofinansowania
7
6
5
4
3
2

Operacje nie wybrane do
dofinansowania

1
0
Operacje uznane za
niezgodne z LSROR

Operacje uznane za
zgodne z LSROR, ale
nie wybrane ze
względu na brak
środków (poniżej
limitu)

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

Operacje uznane za niezgodne z LSROR:
1) brak zgodności z celami zawartymi w LSROR – 0,
2) operacja nie spełnia warunków 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. – 2,
3) wnioskodawca nie posiada stosownych ocen i zaświadczeń w zakresie
oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy są one wymagane – 0.

I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych
od rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa –
sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem - sektor społeczny
i gospodarczy

Operacje
uznane za
niezgodne
z LSROR

Operacje
uznane za
zgodne z
LSROR, ale nie
wybrane ze
względu na
brak środków
(poniżej limitu)

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

0

1

0

2

2

1

0

0

0
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III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa sektor społeczny i gospodarczy
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywracanie potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia
w wyniku klęski żywiołowej - sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywracanie potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia
w wyniku klęski żywiołowej - sektor społeczny
i gospodarczy

0

0

4

0

0

0

0

0

1

Głównym powodem niewybrania operacji do dofinansowania było
nieuzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów. Trzy wnioski zostały
znalazły się poza limitem dostępnych środków, a dwa zostały uznane za
niezgodne z LSROR ze względu na niespełnianie wymogów Rozporządzenia.
Aby w pełni rozdysponować posiadane środki należy dokonać zmian
lokalnych kryteriów LGR tak, aby środki w ramach PO RYBY 2007-2013
były bardziej dostępne dla wszystkich beneficjentów. (Zmian dokonano
przed II naborem wniosków w ramach PO RYBY 2007 – 2013).
4.4. Przyczyny niewykorzystania środków dostępnych w naborze
Przyczyn niewykorzystania środków jest kilka.
1) biuro LGR funkcjonuje od października 2011 r., a nabór został
ogłoszony w grudniu 2011 r., więc beneficjenci mieli stosunkowo
niewiele czasu na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
2) ponadto 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” zawężało
możliwość ubiegania się o dofinansowanie tylko do tych
przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność zgodną z katalogiem
kodów PKD zawartych w Rozporządzeniu,
3) jednak pomimo dużego zainteresowania beneficjentów większość
z nich nie zdecydowała się na złożenie wniosku o dofinansowanie
głównie dlatego, iż w ocenie według lokalnych kryteriów LGR
projekty nie związane z sektorem rybactwa nie miały możliwości
uzyskania wymaganej minimalnej liczby punktów.
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4.6 Innowacyjność wybranych operacji
Zgodnie z zapisami w LSROR operacje innowacyjne to takie, które
wykorzystują niepraktykowane dotąd lokalnie rozwiązania - nowe produkty
i towary, nowe rozwiązania organizacyjne, nowe maszyny i urządzenia, nowe
sposoby wykorzystania lokalnych zasobów dotychczas niestosowane na
obszarze LGR tj. np. budowa drewnianego galaru jako atrakcji turystycznej
i elementu kultywowania tradycji flisackich czy utworzenie multimedialnego
Muzeum Karpia dla obszaru LGR, ale to także może być budowa smażalni,
pomostów dla wędkarzy czy utworzenie zakładu lakierniczego w gminie lub
miejscowości, w której nie ma takich obiektów lub przedsiębiorstw.
Innowacyjność podejmowanych działań

(na podstawie kart ocen wg lokalnych

kryteriów LGR)

Operacja wybrana do
dofinansowania

Gmina Zator – „Odnowa
wielofunkcyjnego obiektu – byłego
sądu grodzkiego w ramach
programu rewitalizacji
zabytkowego układu
urbanistycznego Zatora”;
Gmina Spytkowice – „Promocja
obszaru Doliny Karpia poprzez
opracowanie i wydanie albumu,
mini przewodników i widokówek
prezentujących walory
przyrodnicze, historyczne i
turystyczne Gminy Spytkowice i
regionu”
Gmina Polanka Wielka – „Remont
oraz wyposażenie Sali
Widowiskowej Gminnego Centrum
Kultury w Gminie Polanka Wielka”
Gmina Tomice – „Bezobsługowy
system informacji turystycznej na
terenie gminy Tomice”
Ośrodek Kultury Gminy Tomice
im. Wincentego Bałysa w Tomicach
– „Karpiowe Dni Gminy Tomice –
organizacja spływu kajakowego,
rajdu rowerowego, imprezy
plenerowej: Święto Karpia
w Gminie Tomice – Dożynki
Gminne”
Franciszek Sałaciak –
„Zagospodarowanie terenu wokół
łowiska wędkarskiego Podolsze
poprzez budowę pomostów dla
wędkarzy, pomostów spacerowo –
widokowych oraz miejsc do
wypoczynku”
Zdzisław Flejtuch – „Budowa
obiektu gastronomiczno –
hotelowego w Polance Wielkiej przy
ul. Kasztanowej”
Stowarzyszenie Zatorskie
Towarzystwo Wędkarskie –
„Zagospodarowanie łowisk
wędkarskich w Graboszycach i
Grodzisku”

Liczba
oceniających,
którzy
wskazali, iż
operacja nie
jest
innowacyjna
(0pkt.)

Liczba
oceniających,
którzy wskazali,
iż operacja jest
innowacyjna na
obszarze
sołectwa (1pkt.)

Liczba
oceniających,
którzy
wskazali, iż
operacja jest
innowacyjna
na obszarze
gminy (2pkt.)

Liczba
oceniających,
którzy wskazali,
iż operacja jest
innowacyjna na
obszarze LGR
(3pkt.)

Średnia liczba
przyznanych
pkt.

1

0

5

7

2,38

0

0

11

4

2,26

2

1

3

10

2,31

0

0

11

2

2,15

9

0

1

6

1,25

7

2

4

4

1,29

0

1

13

0

1,92

7

4

3

3

1,11
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Marek Kolasa – „Budowa placu
rozładunkowo - załadowczego oraz
wyposażenie go w specjalistyczną
ładowarkę wysokiego składowania”
Marek Kolasa – „Budowa stacji
transformatorowej 15/04 kV oraz
wyposażenie hali produkcyjnej w
maszyny do obróbki drewna”
Franciszek Sałaciak – „Zakup
ruchomej przyczepy
gastronomicznej oraz
zagospodarowanie miejsca do
konsumpcji”
Zdzisław Flejtuch - „Zakup 3
nowych samochodów dostawczych:
1 szt chłodni, 2 szt towarowo osobowych”
Dominik Jarosz – „Utworzenie i
wyposażenie lokalu
gastronomicznego w Polance
Wielkiej”
Grażyna Piekarczyk – „Zakup
przyczepy typu KIOSK wraz z
samochodem, meblami i drobnym
wyposażeniem”

0

0

13

1

2,07

8

0

2

8

1,55

3

2

6

6

1,88

9

1

5

2

1,00

2

0

10

3

1,93

0

0

6

8

2,57

W ocenie Komitetu wszystkie operacje zostały uznane za innowacyjne.

Operacje wybrane do
dofinansowania

I - Wzmocnienie
konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa
– sektor publiczny
I - Wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor
społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i
reorientacja działalności
gospodarczej oraz
dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną
z sektorem rybactwa w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem sektor społeczny i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości
produktów rybactwa, rozwój
usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne
od rybactwa - sektor społeczny i
gospodarczy

Liczba
oceniających,
którzy
wskazali, iż
operacje nie są
innowacyjne
(0pkt.)

Liczba
oceniających,
którzy wskazali,
iż operacje są
innowacyjne na
obszarze
sołectwa (1pkt.)

Liczba
oceniających,
którzy
wskazali, iż
operacje są
innowacyjne
na obszarze
gminy (2pkt.)

Liczba
oceniających,
którzy wskazali,
iż operacje są
innowacyjne na
obszarze LGR
(3pkt.)

Średnia liczba
przyznanych
pkt.

12

1

31

29

2,05

14

7

20

7

1,41

8

0

15

9

1,78

14

3

27

19

1,80
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Innowacyjność operacji
2,5

2

1,5
Innowacyjność operacji
1

0,5

0
I-p

I - sg

II - sg

III - sg

Za najbardziej innowacyjne zostały uznane operacje realizowane przez sektor
publiczny.

4.5 Wykluczanie z oceny poszczególnych członków komitetu
Zgodnie z art. 13, rozdział V Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Dolina
Karpia każdy Członek Komitetu przed uczestnictwem w pierwszym
posiedzeniu Komitetu składa oświadczenie o bezstronności, które stanowi
zał. nr 2 do LSROR.
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Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia o bezstronności
Imię i nazwisko ………………………………………… PESEL …………………………

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI

Ja niżej podpisany oświadczam, że:
a) zapoznałem się z Regulaminem Komitetu LGR „Dolina Karpia”,
b) będę przestrzegał zasady bezstronności w trakcie procesu oceny wniosków
i w sytuacji:
- gdy będę wnioskodawcą lub
- wnioskodawcą będzie mój krewny, powinowaty do drugiego stopnia pokrewieństwa lub
małżonek lub osoba związana ze mną z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- wnioskodawcą będzie osoba, której jestem pełnomocnikiem lub
- wnioskodawcą będzie korporacyjna osoba prawna, której jestem członkiem władz lub
pracownikiem,
- o wybór operacji ubiegać się będzie mój pracodawca lub mój pracownik oraz osoba,
która pozostaje ze mną w stosunku stałego zlecenia albo innej umowy,
z którą związany jest obowiązek określonego regularnego świadczenia
- pozostaje z wnioskodawcą w konkubinacie
a także w w innych przypadkach, w których będę czuł, że mogę nie pozostawać bezstronny
powiadomię o tym Przewodniczącego (prowadzącego posiedzenie Komisji) przed
rozpoczęciem dyskusji na temat danego wniosku i poproszę o wyłącznie mnie z dyskusji
i glosowania nad tą operacją.

……………………………
Miejsce i data

………………………………………………
Czytelny podpis

Wszyscy Członkowie Komitetu SDK złożyli w/w oświadczenie.
Zgodnie z art. 7, rozdział II Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Dolina
Karpia Członek Komitetu zostaje wykluczony z dyskusji i głosowania
w przypadku:
a) ubiegania się o dofinansowanie tej operacji przez: tego członka
komitetu,
jego
krewnego,
powinowatego
do
drugiego
stopnia
pokrewieństwa lub małżonka, osobę związaną z członkiem komitetu
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z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, osobę, której
pełnomocnikiem jest członek komitetu, i przez korporacyjną osobę
prawną, której członkiem jest członek komitetu,
b) gdy o wybór operacji ubiega się jego pracodawca lub jego pracownik
oraz osoba, która pozostaje z nim w stosunku stałego zlecenia albo innej
umowy, z którą związany jest obowiązek określonego regularnego
świadczenia,
c) gdy o wybór operacji ubiega się osoba, która jest z członkiem Komitetu
w konkubinacie,
d) w innych przypadkach, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie
okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności członka
Komitetu.
Procedura ta jest ponadto zgodna z zapisem umieszczonym w LSROR i ma
na celu wyeliminowanie wątpliwości co do bezstronności poszczególnych
członków komitetu oraz rzetelności i uczciwości oceny.
Decyzja o wykluczeniu z oceny podejmowana jest uchwałą.
Wzór uchwały

Uchwała nr ….
Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia
z dnia ….
w sprawie wykluczenia Członka Komitetu z oceny operacji
§ 1.
Na podstawie § 21 ust.6 Statutu Stowarzyszenia oraz § 4 ust. 7 pkt a, § 22 ust.1 Regulaminu
Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia, Komitet

wyklucza z oceny wniosku nr …

Pana/Panią … na wniosek Pana/Pani ….
§2
W głosowaniu udział wzięło

…

- osób, w tym:

Za podjęciem głosowało

…

- osób,

Przeciwko podjęciu głosowało

…

- osób,

Wstrzymało się od głosu

…

- osób
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Operacja
Gmina Zator – „Odnowa wielofunkcyjnego obiektu –
byłego sądu grodzkiego w ramach programu rewitalizacji
zabytkowego układu urbanistycznego Zatora”
Gmina Spytkowice – „Promocja obszaru Doliny Karpia
poprzez opracowanie i wydanie albumu, mini
przewodników i widokówek prezentujących walory
przyrodnicze, historyczne i turystyczne Gminy
Spytkowice i regionu”
Gmina Polanka Wielka – „Remont oraz wyposażenie Sali
Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Gminie
Polanka Wielka”
Gmina Tomice – „Bezobsługowy system informacji
turystycznej na terenie gminy Tomice”
Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa
w Tomicach – „Karpiowe Dni Gminy Tomice –
organizacja spływu kajakowego, rajdu rowerowego,
imprezy plenerowej: Święto Karpia w Gminie Tomice –
Dożynki Gminne”
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika
w Zatorze – „Utworzenie placu zabaw i boiska
sportowego w ramach programu rewitalizacji strefy
rekreacji sportowej przy ZSO w Zatorze”
Franciszek Sałaciak – „Zagospodarowanie terenu wokół
łowiska wędkarskiego Podolsze poprzez budowę
pomostów dla wędkarzy, pomostów spacerowo –
widokowych oraz miejsc do wypoczynku”
Zdzisław Flejtuch – „Budowa obiektu gastronomiczno –
hotelowego w Polance Wielkiej przy ul. Kasztanowej”
Stowarzyszenie Zatorskie Towarzystwo Wędkarskie –
„Zagospodarowanie łowisk wędkarskich w Graboszycach
i Grodzisku”
Wspólnota Mieszkaniowa Bloku, Zator, ul. Kolejowa 34 –
„Budowa urządzeń rekreacyjnych i zabawowych –
ogólnodostępnych, małej architektury wraz z remontem i
przebudową pasów chodnikowych”
„Dinozatorland” Sp. z o. o. – „Nowy produkt turystyczny
firmy Dinozatorland Sp. z o. o.”
Marta Basta – Łysoń, Leszek Łysoń – „Rozwój usług
turystycznych świadczonych przez firmę River Park S.C.”
Mirosław Tłomak – „Utworzenie pola kempingowo –
namiotowego z zapleczem socjalnym”
Katarzyna Tłomak – „Utworzenie kompleksu rekreacyjno
– sportowego dla mieszkańców i tursytów
odwiedzających Dolinę Karpia”
Marek Kolasa – „Budowa placu rozładunkowo załadowczego oraz wyposażenie go w specjalistyczną
ładowarkę wysokiego składowania”
Marek Kolasa – „Budowa stacji transformatorowej 15/04
kV oraz wyposażenie hali produkcyjnej
w maszyny do obróbki drewna”
Franciszek Sałaciak – „Zakup ruchomej przyczepy
gastronomicznej oraz zagospodarowanie miejsca do
konsumpcji”
Zdzisław Flejtuch - „Zakup 3 nowych samochodów
dostawczych: 1 szt chłodni, 2 szt towarowo – osobowych”
Dominik Jarosz – „Utworzenie i wyposażenie lokalu
gastronomicznego w Polance Wielkiej”
Grażyna Piekarczyk – „Zakup przyczepy typu KIOSK
wraz z samochodem, meblami i drobnym wyposażeniem”

Liczba członków
komitetu, którzy
wyłączyli się z oceny
operacji

Liczba członków
komitetu, którzy
wyłączyli się z oceny
operacji w posiedzeniu
odwoławczym

1

1

2

-

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-

0

-

1

-

1

-

0

0

1

0

1

1

1

-

1

-

1

-

0

0

1

1
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Witold Płoszczyca – „Wzrost konkurencyjności firmy
Witold Płoszczyca poprzez zakup wyposażenia, środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
w celu rozwoju działu sprzedaży detalicznej”
Alicja Chwiej – „Dostosowanie oraz wyposażenie biura do
prowadzenia usług rachunkowo – księgowych na rzecz
osób zamieszkujących obszar Doliny Karpia”
Sławomir Błaszczyk – „Z nową technologią w lepszą
przyszłość firmy”
Katarzyna Tłomak – „Poszerzenie oferty usług
turystycznych firmy”
Towarzystwo na rzecz Ziemi – „Utworzenie żwirowej
wyspy – siedliska rybitwy rzecznej Sterna hirundo – na
zbiorniku poeksplatacyjnym Zakole A w gminie Zator
(Ostoja Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy)”

0

-

0

-

0

-

1

0

0

0

06.03.2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
zostały przekazane wnioski o dofinansowanie wraz z oryginałami list
wybranych operacji, oryginałami list niewybranych operacji oraz oryginałami
uchwał komitetu LGR w sprawie wyboru operacji.
LGR przechowuje kopie wszystkich w/w dokumentów potwierdzone za
zgodność z oryginałem lub oryginały.
Operacja
Gmina Zator – „Odnowa wielofunkcyjnego obiektu –
byłego sądu grodzkiego w ramach programu rewitalizacji
zabytkowego układu urbanistycznego Zatora”;
Gmina Spytkowice – „Promocja obszaru Doliny Karpia
poprzez opracowanie i wydanie albumu, mini
przewodników i widokówek prezentujących walory
przyrodnicze, historyczne i turystyczne Gminy
Spytkowice i regionu”
Gmina Polanka Wielka – „Remont oraz wyposażenie Sali
Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Gminie
Polanka Wielka”
Gmina Tomice – „Bezobsługowy system informacji
turystycznej na terenie gminy Tomice”
Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa
w Tomicach – „Karpiowe Dni Gminy Tomice –
organizacja spływu kajakowego, rajdu rowerowego,
imprezy plenerowej: Święto Karpia
w Gminie Tomice – Dożynki Gminne”
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika
w Zatorze – „Utworzenie placu zabaw i boiska
sportowego w ramach programu rewitalizacji strefy
rekreacji sportowej przy ZSO w Zatorze”
Franciszek Sałaciak – „Zagospodarowanie terenu wokół
łowiska wędkarskiego Podolsze poprzez budowę
pomostów dla wędkarzy, pomostów spacerowo –
widokowych oraz miejsc do wypoczynku”
Zdzisław Flejtuch – „Budowa obiektu gastronomiczno –
hotelowego w Polance Wielkiej przy ul. Kasztanowej”
Stowarzyszenie Zatorskie Towarzystwo Wędkarskie –
„Zagospodarowanie łowisk wędkarskich w Graboszycach
i Grodzisku”

Beneficjent korzystał
z doradztwa w Biurze
LGR

Beneficjent korzystał ze
szkoleń/spotkań
informacyjnych

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
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Wspólnota Mieszkaniowa Bloku, Zator, ul. Kolejowa 34 –
„Budowa urządzeń rekreacyjnych i zabawowych –
ogólnodostępnych, małej architektury wraz z remontem i
przebudową pasów chodnikowych”
„Dinozatorland” Sp. z o. o. – „Nowy produkt turystyczny
firmy Dinozatorland Sp. z o. o.”
Marta Basta – Łysoń, Leszek Łysoń – „Rozwój usług
turystycznych świadczonych przez firmę River Park S.C.”
Mirosław Tłomak – „Utworzenie pola kempingowo –
namiotowego z zapleczem socjalnym”
Katarzyna Tłomak – „Utworzenie kompleksu rekreacyjno
– sportowego dla mieszkańców i turystów
odwiedzających Dolinę Karpia”
Marek Kolasa – „Budowa placu rozładunkowo załadowczego oraz wyposażenie go w specjalistyczną
ładowarkę wysokiego składowania”
Marek Kolasa – „Budowa stacji transformatorowej 15/04
kV oraz wyposażenie hali produkcyjnej
w maszyny do obróbki drewna”
Franciszek Sałaciak – „Zakup ruchomej przyczepy
gastronomicznej oraz zagospodarowanie miejsca do
konsumpcji”
Zdzisław Flejtuch - „Zakup 3 nowych samochodów
dostawczych: 1 szt chłodni, 2 szt towarowo – osobowych”
Dominik Jarosz – „Utworzenie i wyposażenie lokalu
gastronomicznego w Polance Wielkiej”
Grażyna Piekarczyk – „Zakup przyczepy typu KIOSK
wraz z samochodem, meblami i drobnym wyposażeniem”
Witold Płoszczyca – „Wzrost konkurencyjności firmy
Witold Płoszczyca poprzez zakup wyposażenia, środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w
celu rozwoju działu sprzedaży detalicznej”
Alicja Chwiej – „Dostosowanie oraz wyposażenie biura do
prowadzenia usług rachunkowo – księgowych na rzecz
osób zamieszkujących obszar Doliny Karpia”
Sławomir Błaszczyk – „Z nową technologią w lepszą
przyszłość firmy”
Katarzyna Tłomak – „Poszerzenie oferty usług
turystycznych firmy”
Towarzystwo na rzecz Ziemi – „Utworzenie żwirowej
wyspy – siedliska rybitwy rzecznej Sterna hirundo – na
zbiorniku poeksplatacyjnym Zakole A w gminie Zator
(Ostoja Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy)”

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

Zdecydowana
większość
beneficjentów
przed
złożeniem
wniosku
o dofinansowanie korzysta z pomocy oraz konsultacji z pracownikami biura
LGR, a także bierze udział w spotkaniach informacyjnych oraz szkoleniach.
4.6. Proces weryfikacji wniosków w UMWM
operacja
Gmina Zator – „Odnowa wielofunkcyjnego obiektu
– byłego sądu grodzkiego w ramach programu
rewitalizacji zabytkowego układu urbanistycznego
Zatora”;
Gmina Spytkowice – „Promocja obszaru Doliny
Karpia poprzez opracowanie i wydanie albumu,
mini przewodników i widokówek prezentujących
walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne
Gminy Spytkowice i regionu”

Pismo – I
uzupełnienia

Pismo – II
uzupełnienia

Podpisanie
umowy

18.05.2012

29.06.2012

------

04.06.2012
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Gmina Polanka Wielka – „Remont oraz
wyposażenie Sali Widowiskowej Gminnego
Centrum Kultury w Gminie Polanka Wielka”
Gmina Tomice – „Bezobsługowy system informacji
turystycznej na terenie gminy Tomice”
Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego
Bałysa w Tomicach – „Karpiowe Dni Gminy
Tomice – organizacja spływu kajakowego, rajdu
rowerowego, imprezy plenerowej: Święto Karpia
w Gminie Tomice – Dożynki Gminne”
Franciszek Sałaciak – „Zagospodarowanie terenu
wokół łowiska wędkarskiego Podolsze poprzez
budowę pomostów dla wędkarzy, pomostów
spacerowo – widokowych oraz miejsc do
wypoczynku”
Zdzisław Flejtuch – „Budowa obiektu
gastronomiczno – hotelowego w Polance Wielkiej
przy ul. Kasztanowej”
Stowarzyszenie Zatorskie Towarzystwo
Wędkarskie – „Zagospodarowanie łowisk
wędkarskich w Graboszycach i Grodzisku”
Marek Kolasa – „Budowa placu rozładunkowo załadowczego oraz wyposażenie go w
specjalistyczną ładowarkę wysokiego
składowania”
Marek Kolasa – „Budowa stacji transformatorowej
15/04 kV oraz wyposażenie hali produkcyjnej
w maszyny do obróbki drewna”
Franciszek Sałaciak – „Zakup ruchomej przyczepy
gastronomicznej oraz zagospodarowanie miejsca
do konsumpcji”
Zdzisław Flejtuch - „Zakup 3 nowych
samochodów dostawczych: 1 szt chłodni, 2 szt
towarowo – osobowych”
Dominik Jarosz – „Utworzenie i wyposażenie
lokalu gastronomicznego w Polance Wielkiej”
Grażyna Piekarczyk – „Zakup przyczepy typu
KIOSK wraz z samochodem, meblami i drobnym
wyposażeniem”

22.05.2012
1.06.2012

03.04.2012

22.05.2012

18.04.2012

06.06.2012

18.04.2012

04.06.2012

10.04.2012

29.05.2012

18.05.2012

02.07.2012

24.04.2012

06.06.2012
29.05.2012

Stan na dzień: 30.06.2012 r.
5. Poziom wykorzystania środków dostępnych w naborze
SDK miało do rozdysponowania 5 849 897,27 zł. Do dofinansowania
wybrano operacje na łączną kwotę 3 226 953,41 zł.
Środki w w/w naborze zostały wykorzystane na poziomie 55,16%.

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

Pula dostępnych
środków (PLN)

Łączna kwota
dofinansowania
operacji wybranych
do dofinansowania
(PLN)

1 927 807,05

1 312 735,52

997 141,58

997 138,43

89

Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia
II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza
tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny i
gospodarczy
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy
SUMA

797 713,26

595 903,63

1 462 474,32

321 175,83

332 380,53

0,00

332 380,53

0,00

5 849 897,27

3 226 953,41

W każdym z poszczególnych działań pozostały niewykorzystane środki.

I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa –
sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza
tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny i
gospodarczy
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy
SUMA

Niewykorzystane
środki (PLN)

Poziom
wykorzystania
środków (%)

615 071,53

68,09

3,15

99,99

201 809,63

74,70

1 141 298,49

21,96

332 380,53

0,00

332 380,53

0,00

2 622 943,86

44,12
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Niewykorzystane środki (PLN)
1 200 000,00
1 000 000,00
800 000,00

600 000,00

Niewykorzystane środki (PLN)

400 000,00
200 000,00
0,00
I-p

I - sg

II - sg

III - sg

IV - p

IV - sg

Poziom wykorzystania środków (%)
120
100
80
60

Poziom wykorzystania środków
(%)

40
20
0
I-p

I - sg

II - sg

III - sg

IV - p

IV - sg

Z powyższych analiz wynika, iż trzeba podjąć wszelkie środki oraz
skupić się na działaniach aktywizujących w głównej mierze osoby
fizyczne oraz przedsiębiorców z Doliny Karpia, a także zachęcać organy
publiczne oraz organizacje proekologiczne do podjęcia działań
w zakresie ochrony środowiska.
5.1. Poziom wykorzystania dostępnych środków przez podmioty
z sektora publicznego
LGR zgodnie z umową o warunkach i sposobie realizacji LSROR zawartą
w dniu 4 sierpnia 2011 r. z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozyskało
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17 726 961,41 zł., w tym dla podmiotów z sektora publicznego 6 027 166,88
zł (34% ogólnej puli środków).
W pierwszym naborze wniosków dla sektora publicznego przeznaczono
środki w wysokości 2 260 187,58 zł, a operacje wybrane do dofinansowania
były na kwotę 1 312 735,52 zł. W pierwszym naborze sektor publiczny
wykorzystał dostępne środki na poziomie 58,08%, a w stosunku do puli dla
tego sektora na wszystkie lata 21,78%. W stosunku do całej puli środków
jest to 7,40%.
Czy istnieje realne i uzasadnione zagrożenie niewybrania do końca 2013
r. przez LGR operacji o wartości co najmniej 50% środków finansowych
na realizację LSROR?
W pierwszym naborze rozdysponowano 3 226 953,41 zł., co stanowi 20,68%
ogólnodostępnej puli środków (15 599 726,06 zł).
Zakładając, że środki z II naboru (18.06.2012 r. – 20.07.2012 r.) zostaną
rozdysponowane w pełnej wysokości, tj. 4 900 000,00 zł, wtedy zostaną
rozdysponowane środki w 52,09% ogólnodostępnej puli.
Nie istnieje więc realne zagrożenie niewybrania do końca 2013 r. przez
LGR operacji o wartości co najmniej 50% środków finansowych na
realizację LSROR w głównej mierze dlatego, że poza drugim naborem
ogłoszonym w 2012 r. LGR (zgodnie z harmonogramem stanowiącym
załącznik do umowy) przeprowadzi minimum kolejne dwa nabory
w 2013 r.
W miesięczniku „Życie Zatora” (luty-marzec 2012) ukazał się artykuł „Trochę
rozdali” (str. 9) mówiący o działaniach podjętych przez LGR oraz
podsumowywujący pierwszy nabór wniosków.
W tym samym wydaniu ukazał się wywiad z Prezesem Stowarzyszenia panem
Franciszkiem Sałaciakiem „Weźcie te pieniądze” (str. 8), który serdecznie
zachęcał do korzystania ze środków w przyszłych naborach.

6. Realizacja celów zawartych w LSROR
LGR realizuje dwa cele ogólne:
1) Rozwój gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu
o lokalne zasoby,
2) Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowohistorycznych.
Dla każdego z celów ogólnych został przyporządkowany cel szczegółowy wraz
z zakresem oraz przykładami operacji.


Dla celu ogólnego – 1. Rozwój gospodarczy i związanego z nim rynku
pracy w oparciu o lokalne zasoby:
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1.1.

Rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej.

Zakres operacji:






budowa 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.

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.
Zakres operacji:
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organizacja targów i imprez promocyjnych, wydawanie materiałów
i publikacji związanych z promocją produktów lokalnych,
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.

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 badawczorozwojowa),
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.
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
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zgodnym z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 15 października 2009 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty
i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią
priorytetową 4 - „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od
rybactwa” zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Przykłady:






wybudowanie i wyposażenie nad stawami rybnymi sali weselnej,
w której też będzie restauracja i noclegi dla osób przyjezdnych,
przeznaczenie jednego stawu na łowisko dla wędkarzy oraz zrobienie
mini plaży i placu zabaw (osoba z sektora rybactwa),
przebudowa stodoły - zrobienie murów, kanału, sufitów, okien, drzwi,
wyłożenie obiektu płytkami, zakup kabiny lakierniczej, kompresora,
migomatu, i innych maszyn oraz narzędzi potrzebnych w lakiernictwie
i mechanice (osoba z sektora rybactwa).
Dla
celu
ogólnego
2.
Zachowanie
krajobrazowych i kulturowo-historycznych:

walorów

przyrodniczo-

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.

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.
Zakres operacji:


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

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 (gmina).

Analiza oraz stopień realizacji poszczególnych celów została przeprowadzona
w oparciu o ocenę wniosków poszczególnych członków Komitetu. Operacja
aby pozyskać dofinansowanie musi wpisywać się w LSROR, a więc być
zgodna z przynajmniej jednym celem szczegółowym.
Dane przedstawione poniżej pochodzą z analizy oceny operacji wg zgodności
operacji z LSROR dokonywanej przez członków Komitetu.
Poszczególne liczby wskazują na liczbę członków Komitetu którzy wskazali,
że dana operacja wybrana do dofinansowania realizuje poszczególny cel.
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Zestawienie zostało zrobione z podziałem
finansowania w danym działaniu i sektorze.

I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych
od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i reorientacja
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną
z sektorem rybactwa w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
- sektor społeczny i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa sektor społeczny i gospodarczy
SUMA

na

operacje

wybrane

do

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

Cel ogólny II Zachowanie walorów
przyrodniczokrajobrazowych
i kulturowohistorycznych
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2. Zachowanie walorów
związanego z nim rynku pracy w przyrodniczo-krajobrazowych i
oparciu o lokalne zasoby
kulturowo-historycznych
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Cel ogólny I - Rozwój gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby

I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych
od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i reorientacja
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną z
sektorem rybactwa w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
- sektor społeczny
i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa sektor społeczny i gospodarczy
SUMA

1.1 Rozwój
turystyki,
szczególnie
ekoturystyki
i turystyki
wędkarskiej

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

1.3 Rozwój
innych
mikroprzedsiębiorstw,
szczególnie
z miejscami
pracy dla osób
z sektora
rybactwa
i kobiet
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Cel ogólny II - Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych

I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych
od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i reorientacja
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną z
sektorem rybactwa w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
- sektor społeczny
i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa sektor społeczny i gospodarczy
SUMA
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10

30

6

2

0

0

0

2

16

34

98

Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia

Stopień realizacji poszczególnych celów
szczegółowych
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Operacje, które zostały wybrane do finansowania wpisują się w głównej
mierze w cel ogólny I, a w szczególności w jego cel szczegółowy 1.1.
Cel ogólny II jest realizowany praktycznie tylko przez operacje z sektora
publicznego.
Najmniejszy odsetek operacji wpisuje się w cel szczegółowy 2.1, ponieważ
w ramach działania „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” nie została wybrana żadna operacja.
Spośród ogółem 14 operacji wybranych do finansowania:





2
3
3
6

operacje wpisują się w tylko jeden cel szczegółowy,
operacje wpisują się w 2 cele szczegółowe,
operacje wpisują się w 3 cele szczegółowe,
operacji wpisuje się w 4 cele szczegółowe.
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Liczba operacji realizujących poszczególne
cele szczegółowe
7

6
5
4
3

Liczba operacji realizujących
poszczególne cele szczegółowe

2
1
0
Realizacja 1
Realizacja 2
Realizacja 3
Realizacja 4
celu
celów
celów
celów
szczegółowego szczegółowych szczegółowych szczegółowych

Z powyższego zestawienia wynika, że operacje wybrane do finansowania
wpisują się w LSROR, a większość z nich realizuje kilka celów
szczegółowych, w tym dwa ogólne. Świadczy to o wysokiej jakości
wybieranych projektów.

6.1. Zmiany w zakresie celów zawartych w LSROR
Uchwałą Walnego Zebrania Członków Nr 37/2012, a dnia 25.04.2012 r.
dokonano zmian w zakresach poszczególnych celów, które zostały
zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie
nr RYBoz-KS-077-86/12(2245) z dnia 23.04.2012 r.
Wprowadzono następujące zmiany:
Cel szczegółowy 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” został zmieniony na następujący „Budowa, remont lub
przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności:
pomostów, wiosek wędkarskich, miejsc do łowienia ryb, miejsc
wypoczynkowych i biwakowych, itp. wraz ze ścieżkami i drogami
dojazdowymi do tych miejsc”.
Zakres operacji „Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych,
miejsc przystankowych, punktów widokowych i obserwacyjnych itp.
wraz z drogami dojazdowymi do tych miejsc” został zmieniony na
następujący „Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych

100

Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia




















i rowerowych, miejsc przystankowych, punktów widokowych
i obserwacyjnych itp. wraz z drogami dojazdowymi do tych miejsc oraz
remont lub odbudowa już istniejących szlaków”.
Zakres operacji „Promocja obszaru LGR jako atrakcyjnego miejsca
turystyki wędkarskiej i miejsca atrakcyjnego wypoczynku” został
zmieniony na następujący „Promocja obszaru LGR jako miejsca
atrakcyjnego turystycznie”.
Zakres operacji „Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w branży
turystycznej prowadzonych przez osoby z sektora rybactwa” został
zmieniony na następujący „Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw
w branży turystycznej, w szczególności prowadzonych przez osoby
z sektora rybactwa”.
Dodano następujący zakres operacji „Rewitalizacja miejscowości,
remont, odbudowa, przebudowa bądź wyposażenie obiektów
pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne oraz
turystyczne”.
Dodano następujący zakres operacji „Organizowanie kół zainteresowań
dla dzieci i młodzieży pobudzających do aktywnych form wypoczynku
i przyczyniających się do rozwoju turystyki na terenie Doliny Karpia”.
Dodano następujący zakres operacji „Rozwój dostępu do sieci
Internet”.
Dodano
następujący
zakres
operacji
„Poprawa
warunków
funkcjonowania lokalnego transportu publicznego”.
Przykład operacji „Budowa pomostów i miejsc do łowienia ryb wraz
z drogami dojazdowymi do tych miejsc (gminy wraz z kołami
wędkarskimi)” został zmieniony na następujący „Budowa, remont lub
przebudowa pomostów i miejsc do łowienia ryb wraz z drogami
dojazdowymi do tych miejsc (gminy wraz z kołami wędkarskimi).
Przykład operacji „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)” został zmieniony na
następujący „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)”.
Dodano następujący przykład operacji „Remont, odbudowa,
przebudowa bądź wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno
– kulturalne, sportowe i rekreacyjne oraz turystyczne w ramach
rewitalizacji miejscowości (gmina)”.
Dodano następujący przykład operacji „Utworzenie koła dla dzieci
i młodzieży pobudzającego aktywność fizyczną (instytucja kultury)”.
Dodano następujący przykład operacji „Stworzenie w bibliotece
ogólnodostępnej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu
(instytucja kultury)”.
Dodano następujący przykład operacji „Budowa wiat przystankowych
(gmina)”.
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Cel szczegółowy 1.2. Rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów
rybactwa i rynku zbytu ryb:





Zakres operacji „Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej
produktów lokalnych w tym produktów rybactwa” zmieniono na
następujący „Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej
produktów lokalnych (w tym produktów rybactwa) lub działalności
marginalnej, lokalnej i ograniczonej”.
Dodano następujący zakres operacji „Popularyzacja rybactwa związana
z obszarem objętym LSROR”.
Dodano następujący przykład operacji „Zorganizowanie Święta Rybaka
lub innej imprezy promującej tradycje rybackie (instytucja kultury)”.

Cel szczegółowy 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.” zmieniono na następujący „Inwestycje melioracyjne
związane z poprawą stanu cieków wodnych zasilających stawy
i obiekty hodowli ryb, ochroną przeciwpowodziową, poprawą stanu
wałów itp.”.
Dodano następujący zakres operacji „Operacje przyczyniające się do
edukacji przyrodniczej i wzrostu świadomości ekologicznej”.
Dodano następujący przykład operacji „Zorganizowanie imprezy
promującej postawy ekologiczne (instytucja kultury)”.

Cel szczegółowy 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” zmieniono
na następujący „Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb
pamięci lub skansenów mających na celu zachowanie tradycji
rybactwa”.
Zakres operacji „Tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub
skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła,
sztuki i obyczajów innych niż związane z tradycjami rybactwa”
zmieniono na następujący „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”.
Zakres operacji „Remont, odbudowa, przebudowa obiektów wpisanych
do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków”
zmieniono na następujący „Remont, odbudowa, przebudowa bądź
wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych
wojewódzką ewidencją zabytków”.
Dodano następujący zakres operacji „Organizowanie kół zainteresowań
dla dzieci i młodzieży, w szczególności z zakresu kultury i historii
obszaru LSROR”.
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Dodano następujący zakres operacji „Aktywizacja i integracja
mieszkańców, wzmacnianie tożsamości lokalnej, promocja i wspieranie
oddolnych inicjatyw społecznych”.
Dodano następujący zakres operacji „Kultywowanie lokalnych tradycji,
zwyczajów i obyczajów, w szczególności rybackich”.
Dodano następujący zakres operacji „Dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych obiektów, w których prowadzona jest podstawowa
działalność kulturalna”.
Dodano następujący przykład operacji „Budowa podjazdu dla
niepełnosprawnych w ośrodku kultury (instytucja kultury)”.
Dodano następujący przykład operacji „Utworzenie koła kulturalno –
historycznego dla dzieci i młodzieży (instytucja kultury)”.

Zmiany te pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie środków w ramach
PO RYBY 2007–2013 i sprawniejszą realizacje i wdrażanie LSROR.
6.2. Spotkania ewaluacyjne
W związku z obowiązkiem przeprowadzenia corocznej ewaluacji dotyczącej
wdrażania LSROR, LGR zorganizowała spotkania dla mieszkańców Doliny
Karpia. Na każdym ze spotkań uczestnicy mogli wnieść swoje uwagi i nowe
pomysły mające na celu aktualizację LSROR.
Spotkania odbyły się według następującego harmonogramu:
Termin:
Miejsce:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

22.05.2012
23.05.2012
29.05.2012
30.05.2012
05.06.2012
11.06.2012
12.06.2012

8.

12.06.2012

9.

13.06.2012

10.

13.06.2012

11.

18.06.2012

SDK (Zator, ul. Rynek 2)
SDK (Zator, ul. Rynek 2)
SDK (Zator, ul. Rynek 2)
SDK (Zator, ul. Rynek 2)
SDK (Zator, ul. Rynek 2)
SDK (Zator, ul. Rynek 2)
Ośrodek Kultury Gminy Tomice (Tomice,
ul. Dworska 9)
Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
(Osiek, ul. Główna 125)
Gminna Biblioteka Publiczna w
Przeciszowie (Przeciszów, ul. Długa 6)
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
(Brzeźnica 57)
Urząd Gminy Spytkowice (Spytkowice, ul.
Zamkowa 12)

Liczba
uczestników:
24
7
18
4
10
0
4
0
0
6
1
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12.

18.06.2012 Gminne Centrum Kultury w Polance
Wielkiej (Polanka Wielka, ul. Długa 61)
Łącznie

8
82

W spotkaniach uczestniczyły łącznie 82 osoby. Podczas spotkań rozdana
została anonimowa i dobrowolna ankieta ewaluacyjna. Łącznie wypełniło ją
31 osób.

Ankieta ewaluacyjna
data i miejsce badania: …………………………………………………………………………...
1. Mam pomysł i chciałabym/chciałbym otrzymać dofinansowanie na…
a) ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Czy Pana(i) pomysł wpisuje się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich?
a) Tak (w który?)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b) Nie
3. O jakie cele warto byłoby poszerzyć Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów
Rybackich?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. O jakie zakresy operacji w ramach poszczególnych celów warto byłoby poszerzyć
Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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5. Czy ma Pan(i) uwagi do lokalnych kryteriów LGR?
a) tak (jakie?)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b) nie
6. Czy ma Pan(i) uwagi do analizy SWOT przedstawionej w Lokalnej Strategii
Rozwoju Obszarów Rybackich?
a) tak (jakie?)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b) nie
Odpowiadając na pierwsze pytanie: „Mam pomysł i chciałabym/chciałbym
otrzymać dofinansowanie na”, pojawiły się następujące odpowiedzi: remont
i wyposażenie boiska szkolnego; stworzenie izby regionalnej; stworzenie koła
muzycznego; utworzenie palcu zabaw dla dzieci; wydanie książki z okazji
jubileuszu 175-lecia szkoły, folderów i pocztówek; reorganizacja pracowni
internetowej; koło językowe dla uczniów; budowa i urządzenie placu zabaw;
termomodernizacja szkoły; modernizacja drogi dojazdowej do sali
gimnastycznej; wykonanie ścieżki na „Orlik”; koła zainteresowań; plac
zabaw; utworzenie palcu zabaw oraz ogrodzenie terenu; adaptacja
pomieszczenia dla biblioteki publicznej z kawiarenką internetową; remont
boiska przyszkolnego; modernizacja i wyposażenie palcu zabaw dla dzieci;
remont boiska; remont i rozbudowa „Domu Strażaka”; budowa boiska
sportowego; zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry; zakup
umundurowania; młodzieżowa grupa teatralno – kabaretowa; organizowanie
grupy teatralnej; remont i wykonanie dachu OSP; wyposażenie siłowni
w klubie sportowym; boisko do piłki siatkowej; oświetlenie boiska; doradztwo
rachunkowo – podatkowe; remont i wykończenie domów pod wynajem;
budowa dróg; odtworzenie zabytkowych budynków z przeznaczeniem na
działalność gospodarczą (hotelarstwo, restauracja, sale konferencyjne,
bankietowe); usługi budowlane; zakup maszyny do robót budowlanych
i usług ziemnych; zakup koparko – ładowarki; rozwój firmy – zakup maszyn
i urządzeń; spichlerz regionalizmu; renowacja kapliczki; organizacja imprez
kulturalnych; remont sali widowiskowej; budowa piętra w ośrodku kultury
wraz z wyposażeniem sal; cykl imprez promocyjnych dla obszaru LSROR;
promocja obszaru; kółka zainteresowań; promocja poprzez organizację
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imprez kulturalnych; remont zabytkowego kościoła św. Mikołaja; stroje dla
zespołu śpiewaczego; remont zabytkowego kościoła.
Następnie udzielono odpowiedzi czy w/w pomysły wpisują się w cele LSROR
tylko dwie osoby wskazały, iż ich pomysł nie jest zgodny z celami zawartymi
w LSROR.
Kolejne pytania (nr 3-6) dotyczyły podania propozycji i pomysłów
zmieniających i aktualizujących LSROR. Zapytano o jakie cele i zakresy
operacji w ramach poszczególnych celów warto byłoby poszerzyć LSROR.
Zdecydowana większość ankietowanych (28 osób) uznała, iż obecne cele są
wyczerpujące i nie ma potrzeby ich poszerzania. Trzy osoby wskazały na
potrzebę stworzenia dodatkowego celu m.in. dotyczącego turystyki, kultury
i wypoczynku oraz szerzenia kultury. 30 osób nie wniosło żadnych uwag do
zakresów operacji w ramach poszczególnych celów. Jedna osoba
zaproponowała poszerzenie zakresu o tworzenie zespołów dla młodzieży.
Zapytano również jakie uczestnicy spotkania mają uwagi do lokalnych
kryteriów LGR oraz do analizy SWOT. Ankietowani nie wnieśli żadnych uwag
do kryteriów i do analizy SWOT.
Analiza ankiet ewaluacyjnych wskazała, iż cele zawarte w LSROR wraz
ze zmienionymi zakresami i przykładami zaspakajają potrzeby lokalnej
ludności a pomysły na projekty znajdują w nich odzwierciedlenie.
Również kryteria przedstawione w LSROR są wystarczające.
Do celów ewaluacji przygotowano również 2 ankiety:
-Dla beneficjentów, którzy opracowali wniosek o dofinansowanie i go złożyli
bądź planują złożyć go w przyszłości:
ANKIETA
dla beneficjentów, którzy opracowali wniosek o dofinansowanie i go złożyli bądź planują
złożyć go w przyszłości
Jestem beneficjentem, który:
□ opracował wniosek o dofinansowanie i go złożył
□ odstąpił od składania wniosku o dofinansowanie lub planuje złożyć wniosek
w przyszłości
1. Skąd pozyskaliście
o dofinansowanie?

Państwo

informację

o

możliwości

składania

wniosków

a) Biuro LGR Stowarzyszenia Dolina Karpia
b) Strona www LGR Stowarzyszenia Dolina Karpia
c) Inne (jakie?): ………………
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2. Czy korzystaliście Państwo z merytorycznej pomocy ze strony doradcy w trakcie prac nad
wnioskiem?
a) Tak
b) Nie  proszę przejść do pytania nr 5
3. Czy doradztwo zostało udzielone przez osoby zatrudnione w LGR Stowarzyszenie Dolina
Karpia, czy w innej instytucji?
a) LGR Stowarzyszenie Dolina Karpia
b) Inna instytucja (jaka?) …………..
4. Jeśli korzystaliście Państwo z pomocy doradcy, jak oceniacie przydatność tej pomocy?
a)
b)
c)
d)
e)

Bardzo dobrze
Dobrze
Nie mam zdania
Źle
Bardzo źle

Krótkie uzasadnienie (jakość udzielonych informacji, ich przydatność w procesie
przygotowywania dokumentów aplikacyjnych itp):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Jeżeli korzystaliście Państwo ze szkoleń dla Beneficjentów organizowanych przez LGR
Stowarzyszenie Dolina Karpia, jak oceniacie ich jakość i przydatność w procesie
aplikowania:
a)
b)
c)
d)
e)

Bardzo dobrze
Dobrze
Nie mam zdania
Źle
Bardzo źle

Krótkie uzasadnienie (które elementy szkoleń były przydatne w opracowaniu koncepcji
projektu oraz przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych itp):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Jak oceniacie Państwo pracę Biura LGR Stowarzyszenie Dolina Karpia?
a)
b)
c)
d)
e)

Bardzo dobrze
Dobrze
Nie mam zdania
Źle
Bardzo źle
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Krótkie uzasadnienie (kompetencja, dostępność pracowników, zaangażowanie w pomoc
beneficjentom itp):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. Czy macie Państwo sugestie dotyczące ewentualnej poprawy jakości świadczonych przez
Biuro LGR Stowarzyszenie Dolina Karpia usług? Jeżeli tak, proszę o krótki komentarz, co
powinno zostać zmienione?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8. Jak oceniacie Państwo komunikację z Biurem LGR Stowarzyszenie Dolina Karpia, w tym
dostępność oraz aktualizację potrzebnych informacji na stronie internetowej?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
9. Na jakie problemy napotkaliście Państwo w trakcie przygotowywania projektu?
…………………………………………………………………………………………………..
…….......…………………………………………………………………………………………
…………...........…………………………………………………………………………………
10. Które problemy udało się rozwiązać i w jaki sposób?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
11. Których problemów nie udało się rozwiązać i dlaczego?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Metryczka:
Płeć: □ Kobieta
□ Mężczyzna
Wiek:
□ 18-25
□ 26-35
□ 36-45
□ 46-55
□ 56 i więcej
Poziom wykształcenia:
□ podstawowe
□ zawodowe
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□ średnie ogólnokształcące
□ średnie techniczne
□ wyższe
□ inne ...........................................................
- Dla beneficjentów, którzy realizują lub zakończyli realizację projektu:

ANKIETA
dla beneficjentów, którzy realizują lub zakończyli realizację projektu
1. Działanie w ramach, którego złożył(a) Pan(i) wniosek:
a) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa
 sektor publiczny
 sektor gospodarczy i społeczny
b) Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
c) Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
d) Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywróceniu potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
 sektor publiczny
 sektor gospodarczy i społeczny
2. Tytuł projektu/Beneficjent projektu:
…………………………………………………………………………………………………
…………...…………………………………………………………………………………….
Stan realizacji projektu (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą kratkę).
Stan realizacji

Nie rozpoczęto
realizacji projektu

Rozpoczęto realizację
projektu

Zakończono realizację
projektu

Wniosek w trakcie
weryfikacji/Umowa w
trakcie przygotowania
Umowa podpisana

Złożono rozliczenie
projektu
TAK

NIE

3. Do realizacji którego celu przyczynił się projekt (proszę zaznaczyć znakiem „x”
właściwą kratkę/kratki)?
4.
1. Rozwój gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby

Zakładany cel na
etapie aplikowa
realizacji
nia

1.1 Rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej
1.2 Rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku zbytu ryb
1.3 Rozwój innych mikroprzedsiębiorstw, szczególnie z miejscami pracy dla osób z sektora
rybactwa i kobiet
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Zakładany cel na
etapie aplikowa
realizacji
nia

2. Zachowanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowo - historycznych

2.1 Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych
2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji rybactwa

5. Wartość projektu zakładana we wniosku: ……………….
zapisana w umowie: …………………… (jeżeli inna niż we wniosku)
6. Okres realizacji projektu zakładany we wniosku: ……………
faktycznie realizowany: ……………….. (jeżeli inny niż we wniosku)
7. Rezultaty zrealizowanego projektu (opis):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8. W przypadku, w którym Pana(i) projekt przyczynił się do realizacji któregoś
z poniższych wskaźników proszę przypisać mu konkretną wartość:
Cel szczegółowy

Wskaźnik rezultatu

Wartość
wskaźnika
zakładana we
wniosku

Cel ogólny 1. Rozwój gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby
1.1 Rozwój turystyki, szczególnie
Wzrost ilości turystów
ekoturystyki i turystyki
wędkarskiej
1.2 Rozwój produktów lokalnych,
Wzrost ilości uczestników (odbiorców) działań promocyjnych
szczególnie produktów rybactwa
Wzrost lokalnie sprzedaży z ryb [zł]
i rynku zbytu ryb
1.3 Rozwój innych
Ilość nowych miejsc pracy
mikroprzedsiębiorstw, szczególnie
z miejscami pracy dla osób
z sektora rybactwa i kobiet
Cel ogólny 2. Zachowanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowo - historycznych
2.1 Zachowanie walorów
Wzrost powierzchni wód o poprawionym stanie czystości [ha]
przyrodniczo-krajobrazowych
Wzrost obszaru cennego przyrodniczo objętego ochroną lub
ilość nowych pomników przyrody
2.2 Zachowanie dziedzictwa
Wzrost liczby zwiedzających muzea itp. obiekty
kulturowego i historycznego, w
tym tradycji rybactwa

9. Czy zaproponowany w LSROR układ celów i przedsięwzięć jest dla Pana(i)
przejrzysty?
a) Tak
b) Nie
W przypadku wybrania odpowiedzi „Nie” prosimy o krótkie uzasadnienie oraz sugestie
zmiany:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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10. Który z elementów realizowanego projektu, miał największe znaczenie dla Pana(i)
jako beneficjenta projektu? Który z elementów był/jest najważniejszy dla odbiorców
projektu?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
11. Na jakie problemy napotkał(a) Pan(i) w trakcie realizowania projektu [proszę wskazać
ew. problemy zarówno na poziomie wdrażania samego projektu, jak również
wynikające z procedur formalnych (sprawozdania, wnioski o płatność, kontakty
z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie działań itp.)]
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
12. Jakie są Pana(i) propozycje rozwiązań w systemie wdrażania tego typu projektów, by
zminimalizować opisane powyżej problemy
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
13. Czy realizacja projektu spełniła Pana(i) oczekiwania co do założonych przez siebie
rezultatów?
a) Tak
b) Nie
Jeżeli nie, proszę o krótki komentarz dotyczący przyczyn takiego stanu rzeczy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
14. Czy z punktu widzenia Pana(i) potrzeb/realizowanych projektów w Lokalnej Strategii
Rozwoju Obszarów Rybackich brakuje jakiegoś celu? Jeżeli tak, proszę go
zdefiniować.
a) Tak
Jeżeli tak, proszę go zdefiniować:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) Nie
15. Czy operacja przyczyniła się do rozwoju sektora rybackiego na obszarze Doliny
Karpia? Jeśli tak proszę opisać w jaki sposób.
a) Tak
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) Nie

Metryczka:
Płeć:

□
□

Kobieta
Mężczyzna
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Wiek:

□ 18-25
□ 26-35
□ 36-45
□ 46-55
□ 56 i więcej
Poziom wykształcenia:

□ podstawowe
□ zawodowe
□ średnie ogólnokształcące
□ średnie techniczne
□ wyższe
□ inne ...........................................................
Druga ankieta zostanie przeprowadzona gdy beneficjenci, którzy złożyli
wnioski w naborze 2011 rozpoczną realizację projektów (obecnie trwa
weryfikacja wniosków w UMWM).
Z kolei pierwsza ankieta, anonimowa i dobrowolna, rozdawana była podczas
spotkań ewaluacyjnych oraz informacyjnych. Łącznie zebrano 42 ankiety.
Wśród ankietowanych było 5 osób, które opracowały wniosek
o dofinansowanie i go złożyły, 30 osób, które odstąpiły od składania wniosku
o dofinansowanie lub planuje złożyć wniosek w przyszłości oraz 7 osób, które
nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie.
Beneficjenci zostali zapytani o to skąd pozyskali informację o możliwości
składania wniosków o dofinansowanie, było to pytanie wielokrotnego
wyboru. 28 osób wskazało, że dowiedzieli się z biura LGR, 19 osób ze strony
www, natomiast 7 osób wskazało odpowiedź inne (z urzędu gminy, ze strony
internetowej urzędu gminy, od znajomych, z ulotki).
W kolejnym pytaniu ankietowani odpowiadali czy korzystali z merytorycznej
pomocy ze strony doradcy w trakcie prac nad wnioskiem. W związku z tym,
że ankietę wypełniały również osoby, które dopiero planują złożyć wniosek
w przyszłości 19 osób odpowiedziało, że nie korzystało z pomocy doradcy,
natomiast 18 osób korzystało (wszystkie korzystały z doradztwa udzielonego
przez osoby zatrudnione w LGR). Wśród 5 osób, które złożyły wniosek, 4
zadeklarowały, że korzystały z pomocy doradcy. 14 osób udzielone doradztwo
oceniło bardzo dobrze, z kolei 4 osoby, że dobrze. Nikt nie wskazał
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odpowiedzi źle i bardzo źle. Kilku ankietowanych wpisało krótkie
uzasadnienie oceniające jakość prowadzonego doradztwa, m.in.:
„Pod
względem
merytorycznym
otrzymałem
wyczerpującą
pomoc
i wyjaśnienia wątpliwości, co pozwoliło złożyć projekt bez konieczności wielu
uzupełnień”
„Informacje były przydatne na etapie przygotowania wniosku”
„Rozmowa była prowadzona do wyczerpania pytań z mojej strony”
„Informacje były wyczerpujące”
„Udzielone informacje były przydatne w procesie przygotowania
dokumentów. Ogromne zaangażowanie pracowników w swoją pracę”
„Uprzejma fachowa, wyczerpująca informacja”
„Pracownicy bardzo kompetentnie, cierpliwie i wyczerpująco udzielali
informacji”
„Dobra jakość udzielonych informacji”
„Bardzo dobra i szeroka wiedza w pomocy w wypełnianiu wniosków”.
Kolejne pytanie dotyczyło oceny szkoleń prowadzonych przez LGR
(w przypadku jeśli ankietowany w nich uczestniczył). 29 osób szkolenie,
w którym uczestniczyli oceniło bardzo dobrze, z kolei 8 osób dobrze.
Następnie ankietowani oceniali pracę biura LGR. 28 osób oceniło ją bardzo
dobrze, 12 osób dobrze, jedna osoba nie miała zdania. W następujący sposób
uzasadniano wyżej opisaną ocenę:
„Kompetencja, znajomość tematów, zaangażowanie w pomoc beneficjentom”
„Zawsze pod telefonem, gotowi udzielić informacji na każdy temat”
„Dostępność i życzliwość oraz zaangażowanie pracowników oceniam jako
dobre”
„Kompetencja, dostępność pracowników, ogromne zaangażowanie w pomoc”
„Bardzo dobra, uprzejma obsługa”
„Pracownicy kompetentni, życzliwi, cierpliwi i bardzo zaangażowani
w pomoc”
„Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz gotowość do udzielania
pomocy”
„Pracownicy kompetentni, zaangażowani w pracy, fachowo i precyzyjnie
obsługujący beneficjentów”
„Kompetentność i życzliwość pracowników”
Kolejne pytanie dotyczyło sugestii i uwag dotyczących poprawy świadczonych
przez biuro usług. Jedynie 2 osoby zwróciły uwagę na jeszcze szersze
rozpropagowanie informacji o naborach wśród mieszkańców oraz
wprowadzenie indywidualnych konsultacji, pozostałe osoby nie wniosły
żadnych uwag.
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Następnie oceniona została komunikacja z biurem (w tym dostępność oraz
aktualizacja potrzebnych informacji na stronie internetowej). Ankietowani
komunikację ocenili bardzo dobrze, dobrze i bez zastrzeżeń. Jedynie jedna
osoba zasugerowała, aby godziny pracy biura były wieczorne.
Kolejne trzy pytania dotyczyły problemów jakie ankietowani napotkali
w trakcie przygotowania projektu oraz czy udało się je rozwiązać. Głównymi
problemami były: brak doświadczenia, duża ilość dokumentacji niezbędnej
do zgromadzenia, brak czasu ze strony beneficjenta, dokładne określenie
zadania i wpisania go do Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.
Jedna osoba stwierdziła, że większych problemów nie było, a mniejsze
rozwiązywano na bieżąco poprzez konsultacje telefoniczne z biurem. Inna z
kolei, że nie na wszystkie pytania doradcy potrafili odpowiedzieć bez
konsultacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
ale w rezultacie wszystkie wątpliwości udało się rozwiązać.
7. Działania podjęte w celu eliminacji błędów popełnionych w naborze
Z przeprowadzonej analizy wyciągnięto 3 główne wnioski:
1. Największy odsetek operacji nie wybranych do dofinansowania stanowiły
te, które zostały uznane za zgodne z LSROR, ale nie uzyskały wymaganej
minimalnej liczby punktów.
2. Najwięcej niewykorzystanych środków pozostało w działaniu skierowanym
do przedsiębiorców i osób fizycznych.
3. Bardzo niski stopień wykorzystania środków na poziomie 55,16%
w pierwszym naborze wniosków.
LGR podjęła kroki w celu eliminacji w/w aspektów.
1) Największy odsetek operacji nie wybranych do dofinansowania
stanowiły te, które zostały uznane za zgodne z LSROR, ale nie uzyskały
wymaganej minimalnej liczby punktów

Zmiana Lokalnych Kryteriów LGR
2) Najwięcej niewykorzystanych środków pozostało w działaniu
skierowanym do przedsiębiorców i osób fizycznych

114

Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia

Zorganizowanie spotkań informacyjnych, spotkań tematycznych, dyżurów
doradczych oraz zlecenie Poczcie Polskiej usługi druków bezadresowych na
terenie całej Doliny Karpia
3) Bardzo niski stopień wykorzystania środków na poziomie 55,16%
w pierwszym naborze wniosków

Zwrócenie się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośba o możliwość
przesunięcia niewykorzystanych środków na następne nabory wniosków
(Ministerstwo odmówiło przesunięcia środków do czasu zakończenia
przeprowadzenia ewaluacji wszystkich LGR-ów)

7.1. Zmiana Lokalnych Kryteriów LGR
Największy odsetek operacji nie wybranych do dofinansowania stanowiły te,
które zostały uznane za zgodne z LSROR, ale nie uzyskały wymaganej
minimalnej liczby punktów.
Po zakończeniu naboru Komitet zaczął pracę nad zmianami lokalnych
kryteriów LGR. Uchwałą nr X/58/12 z dnia 12.03.2012 r. zatwierdził zmiany
w LSROR dotyczące w/w kryteriów.
W piśmie nr RYBoz-KS-077-86/12(2245) z dnia 23.04.2012 r. Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało wprowadzone zmiany.
Komitet zadecydował o wprowadzeniu oddzielnych kryteriów dla każdego z 4
działań.
Kryteria zostały podzielone na główne – wspólne dla wszystkich operacji, oraz
dodatkowe – osobne dla poszczególnych działań.
Kryteria główne:








Innowacyjność operacji;
Wykorzystanie lub pielęgnowanie tradycji sektora rybactwa na
obszarze objętym LSROR;
Poprawa jakości życia mieszkańców;
Zasięg oddziaływania;
Rodzaj wnioskodawcy;
Miejsce zamieszkania, siedziba lub oddział wnioskodawcy;
Doświadczenie wnioskodawcy.
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Kryterium

Opis

Punkty

Innowacyjność
operacji

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali
lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd
lokalnie rozwiązania - nowe produkty i towary,
nowe rozwiązania organizacyjne, nowe maszyny
i urządzenia, nowe sposoby wykorzystania
lokalnych zasobów dotychczas niestosowane na
obszarze LGR w zakresie turystyki i rekreacji,
rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, w tym
produktów lokalnych oraz ochrony środowiska
i zachowania walorów 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

Wykorzystanie
lub pielęgnowanie
tradycji sektora
rybactwa na obszarze
objętym LSROR

Preferuje operacje związane
z wykorzystaniem lub pielęgnowaniem 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

Poprawa jakości życia
mieszkańców

Preferuje operacje pozytywnie wpływające na
poprawę jakości życia mieszkańców

6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na
poprawę jakości życia mieszkańców
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę
jakości życia mieszkańców
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości
życia mieszkańców

Zasięg oddziaływania

Preferuje operacje o szerszym zasięgu
oddziaływania

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

Rodzaj wnioskodawcy

Preferuje podmioty, o których mowa
w § 2 ust. 1 Rozporządzenia

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

Miejsce zamieszkania,
siedziba lub oddział
wnioskodawcy

Preferuje lokalnych wnioskodawców posiadających
miejsce zamieszkania, siedzibę lub oddział na
obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat

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

Doświadczenie
wnioskodawcy

Preferuje operacje realizowane przez
wnioskodawców nie korzystających dotąd
z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

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

Kryteria dodatkowe dla działania „Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”:
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Wykorzystanie lokalnych zasobów w operacji;
Promocja produktu lokalnego;
Kwota dofinansowania operacji.

Kryterium

Opis

Punkty
W operacji wykorzystuje się lokalne walory:

Przyrodnicze – 1

Kulturowe – 1

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

Wykorzystanie
lokalnych zasobów
w operacji

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory
przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę

Promocja produktu
lokalnego

Preferuje operacje promujące produkty lokalne

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

Preferuje operacje o najniższej kwocie
dofinansowania

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

Kwota
dofinansowania
operacji

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






Utworzenie nowego miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat;
Wykorzystanie lokalnych zasobów w operacji;
Promocja produktu lokalnego;
Promocja lokalnej przedsiębiorczości;
Kwota dofinansowania operacji.
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Kryterium

Opis

Punkty

Utworzenie nowego
miejsca pracy
w przeliczeniu na
pełny etat

Preferuje operacje generujące nowe miejsce pracy,
w szczególności miejsce pracy w sektorze rybactwa
albo dające zatrudnienie osobie reprezentującej
sektor rybactwa poza tym sektorem.
Punktowane jest również samozatrudnienie.

6 – operacja generuje nowe miejsce pracy
w sektorze rybactwa albo daje zatrudnienie
osobie reprezentującej sektor rybactwa poza
tym sektorem
4 – operacja generuje nowe miejsce pracy
poza sektorem rybactwa
0 – operacja nie generuje nowych miejsc
pracy

Wykorzystanie
lokalnych zasobów
w operacji

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory
przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę

W operacji wykorzystuje się lokalne walory:

Przyrodnicze – 1

Kulturowe – 1

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

Promocja produktu
lokalnego

Preferuje operacje promujące produkty lokalne

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

Promocja lokalnej
przedsiębiorczości

Preferuje operacje związane
z rozwijaniem lokalnej przedsiębiorczości,
w szczególności z podejmowaniem nowej
działalności gospodarczej

3 – wnioskodawca podejmuje nową
działalność gospodarczą i w przeciągu
ostatniego roku nie posiadał wpisu w EDG
(CEIDG) ani KRS
1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już
istniejącą działalność gospodarczą
0 – operacja nie jest związana ani
z podejmowaniem, ani rozwijaniem
działalności gospodarczej

Kwota
dofinansowania
operacji

Preferuje operacje o najniższej kwocie
dofinansowania

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

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





Utworzenie nowego miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat;
Promocja produktu lokalnego;
Promocja lokalnej przedsiębiorczości;
Kwota dofinansowania operacji.
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Kryterium

Opis

Punkty

Utworzenie nowego
miejsca pracy
w przeliczeniu na
pełny etat

Preferuje operacje generujące nowe miejsce pracy,
w szczególności miejsce pracy w sektorze rybactwa
albo dające zatrudnienie osobie reprezentującej
sektor rybactwa poza tym sektorem.
Punktowane jest również samozatrudnienie.

6 – operacja generuje nowe miejsce pracy
w sektorze rybactwa albo daje zatrudnienie
osobie reprezentującej sektor rybactwa poza
tym sektorem
4 – operacja generuje nowe miejsce pracy
poza sektorem rybactwa
0 – operacja nie generuje nowych miejsc
pracy

Promocja produktu
lokalnego

Preferuje operacje promujące produkty lokalne

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

Promocja lokalnej
przedsiębiorczości

Preferuje operacje związane
z rozwijaniem lokalnej przedsiębiorczości,
w szczególności z podejmowaniem nowej
działalności gospodarczej

3 – wnioskodawca podejmuje nową
działalność gospodarczą i w przeciągu
ostatniego roku nie posiadał wpisu w EDG
(CEIDG) ani KRS
1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już
istniejącą działalność gospodarczą
0 – operacja nie jest związana ani
z podejmowaniem, ani rozwijaniem
działalności gospodarczej

Kwota
dofinansowania
operacji

Preferuje operacje o najniższej kwocie
dofinansowania

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

Kryteria dodatkowe dla działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”:



Wykorzystanie lokalnych zasobów w operacji;
Oddziaływanie operacji na środowisko naturalne.

Kryterium

Opis

Punkty

Oddziaływanie
operacji na
środowisko naturalne

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

6 – operacja wpłynie pozytywnie na
zachowanie różnorodności biologicznej lub
ochrony przyrody
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę
ochrony przeciwpowodziowej lub warunków
melioracyjnych
0 – operacja nie wpłynie pozytywnie na
poprawę żadnego z w/w aspektów

Wykorzystanie
lokalnych zasobów
w operacji

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory
przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę

W operacji wykorzystuje się lokalne walory:

Przyrodnicze – 1

Kulturowe – 1

Historyczne – 1
0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w
walorów
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Nowe kryteria dają możliwość uzyskania dofinansowania większej grupie
beneficjentów w szerszym zakresie operacji, ale jednocześnie nadal preferują
wnioskodawców oraz operacje z sektora rybactwa.
7.2. Aktywizowanie mieszkańców oraz informowanie o możliwości
pozyskania dofinansowania
SDK podjęło szereg działań aby zaktywizować mieszkańców do składania
wniosków w II naborze (18.06.2012 r. – 20.07.2012 r.).
7.2.1 Dyżury w biurze LGR
W LGR zatrudnionych jest dwóch pracowników – specjalistów ds. wdrażania
LSROR, którzy zajmują się doradztwem w zakresie pozyskiwania środków
w ramach PO RYBY 2007-2013.
Pracownicy udzielają bezpłatnych porad beneficjentom od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00 – 17.00.
Liczba udzielonych doradztw (w biurze LGR) w poszczególnych
miesiącach 2012 r.
Pracownik I
Pracownik II
suma

luty
11
6
17

marzec
12
11
23

kwiecień
11
5
16

maj
14
8
22

czerwiec
16
19
35

Można zauważyć, iż z każdym kolejnym miesiącem rosło zainteresowanie
beneficjentów możliwością pozyskania dofinansowania.
7.2.2 Spotkania tematyczne
W celu poszerzenia bądź polepszenia współpracy z różnymi grupami
beneficjentów w 2012 r. zorganizowano spotkania tematyczne. Spotkania
skierowane
były
do
szkół,
organizacji
pozarządowych,
parafii,
przedsiębiorców, instytucji kultury oraz gmin z terenu Doliny Karpia.
Uczestniczyły w nich łącznie 62 osoby. W celu poinformowania o w/w
spotkaniach wysłane zostały pisma z zaproszeniem do wszystkich szkół
z terenu Doliny Karpia, do wszystkich parafii z terenu Doliny Karpia, do
wszystkich Urzędów Gmin i Instytucji Kultury, do organizacji pozarządowych
(stowarzyszeń, Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Klubów
Sportowych itp.) oraz przedsiębiorców. Łącznie wysłano 185 pism.
Największy oddźwięk wystąpił wśród przedstawicieli szkół (67%), Gmin i
Instytucji Kultury (64%) oraz przedsiębiorców (33%). Z kolei najmniejszy
wśród parafii (21%) i organizacji pozarządowych (11%).



22.05.2012 r. – spotkanie dla szkół z terenu Doliny Karpia
(w spotkaniu uczestniczyły 24 osoby),
23.05.2012 r. – spotkanie dla organizacji pozarządowych z terenu
Doliny Karpia (w spotkaniu uczestniczyło 7 osób),
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29.05.2012 r. – spotkanie dla przedsiębiorców i osób pragnących
otworzyć własną działalność gospodarczą na terenie Doliny Karpia
(w spotkaniu uczestniczyło 18 osób),
30.05.2012 r. – spotkanie dla parafii z terenu Doliny Karpia
(w spotkaniu uczestniczyły 4 osoby),
05.06.2012 r. – spotkanie dla Gmin oraz instytucji kultury z terenu
Doliny Karpia (w spotkaniu uczestniczyło 9 osób).

Do beneficjentów zostało wysłane pismo z zaproszeniem na spotkanie.
Informacja o spotkaniach ukazała się na stronie internetowej SDK oraz na
stronach internetowych poszczególnych Gmin. Na terenie każdej z 7 Gmin
zostały również rozwieszone plakaty z informacją o spotkaniach.
Uczestnicy
szkolenie:

obecni

na

spotkaniach

wypełniali

ankietę

oceniającą

14. Jak ocenia Pan(i) spotkanie pod względem organizacyjnym?
f)

Bardzo dobrze

g) Dobrze
h) Średnio
i)

Źle

j)

Bardzo źle

15. Jak ocenia Pan(i) spotkanie pod względem merytorycznym?
f)

Bardzo dobrze

g) Dobrze
h) Średnio
i)

Źle

j)

Bardzo źle

16. Które zagadnienia Pana(i) zdaniem omówiono najlepiej?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
17. Czy Pana(i) zdaniem były zagadnienia, które omówiono w sposób niewystarczający?
c) Tak (jakie?)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
d) Nie
18. Czy uważa Pan(i), że zabrakło omówienia jakiegoś tematu/zagadnienia?
c) Tak (jakiego?)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
d) Nie
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19. Czy uważa Pan(i), że takie spotkania są potrzebne?
d) Tak
e) Nie
f) Nie mam zdania
20. Czy chciał(a)by Pan(i) wziąć udział w kolejnych tego typu spotkaniach?
d) Tak
e) Nie
f) Nie wiem

21. Jaka Pana(i) zdaniem powinna być tematyka kolejnych spotkań?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
22. Inne uwagi i opinie:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Jak zostały ocenione spotkania pod względem organizacyjnym

szkoły
organizacje
pozarządowe
przedsiębiorcy
parafie
Gminy,
instytucje
kultury
SUMA

bardzo
dobrze

dobrze

średnio

źle

bardzo źle

13
2

5
4

0
1

0
0

0
0

8
3

3
0

0
0

0
0

0
0

5

2

0

0

0

31

14

1

0

0

Jak zostały ocenione spotkania pod względem merytorycznym

szkoły
organizacje
pozarządowe
przedsiębiorcy
parafie
Gminy,
instytucje
kultury
SUMA

bardzo
dobrze

dobrze

średnio

źle

bardzo źle

13
3

5
3

0
1

0
0

0
0

8
3

3
0

0
0

0
0

0
0

4

3

0

0

0

31

14

1

0

0
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Z powyższych analiz wynika, iż spotkania zarówno pod względem
organizacyjnym jak również merytorycznym zostały bardzo dobrze
przygotowane.
Czy uczestnicy uważają, że takie spotkania są potrzebne
szkoły
organizacje pozarządowe
przedsiębiorcy
parafie
Gminy, instytucje kultury
SUMA

TAK

NIE

NIE MAM ZDANIA

18
6
11
3
7
45

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
1

Czy uczestnicy chcą wziąć udział w kolejnych tego typu spotkaniach
szkoły
organizacje pozarządowe
przedsiębiorcy
parafie
Gminy, instytucje kultury
SUMA

TAK

NIE

NIE WIEM

16
6
10
2
7
41

0
0
0
0
0
0

2
1
1
1
0
5

Zdecydowana większość uczestników wskazała, iż takie spotkania są
potrzebne
i
zadeklarowała
chęć
uczestnictwa
w
następnych,
a w szczególności w spotkaniach dotyczących wypełniania wniosku
o dofinansowanie oraz opracowywania biznesplanu.
Analiza wskazuję wyraźną potrzebę organizowania takich spotkań, które są
skierowane do konkretnej grupy odbiorców.
7.2.3. Spotkania informacyjne w każdej z 7 Gmin z terenu Doliny
Karpia
W każdej z 7 Gmin z terenu Doliny Karpia zostało zorganizowane spotkanie
informacyjne nt. możliwości pozyskania środków w ramach PO RYBY 20072013, oś 4.:








11.06.
12.06.
12.06.
13.06.
13.06.
18.06.
osób),
18.06.
osób).

2012
2012
2012
2012
2012
2012

r.
r.
r.
r.
r.
r.

–
–
–
–
–
–

Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina

Zator (w spotkaniu uczestniczyło 5 osób),
Tomice (w spotkaniu uczestniczyły 4 osoby),
Osiek (w spotkaniu uczestniczyły 3 osoby),
Przeciszów (w spotkaniu uczestniczyło 5 osób),
Brzeźnica (w spotkaniu uczestniczyło 6 osób),
Spytkowice (w spotkaniu uczestniczyło 5

2012 r. – Gmina Polanka Wielka (w spotkaniu uczestniczyło 8
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Informacja o spotkaniach ukazała się na stronie internetowej SDK oraz na
stronach internetowych poszczególnych Gmin. Na terenie każdej z 7 Gmin
zostały również rozwieszone plakaty z informacją o spotkaniach. Plakaty
zostały również umieszczone w Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej
w Oświęcimiu.
Jak zostały ocenione spotkania pod względem organizacyjnym

Gmina Zator
Gmina
Tomice
Gmina Osiek
Gmina
Przeciszów
Gmina
Brzeźnica
Gmina
Spytkowice
Gmina
Polanka
Wielka
SUMA

bardzo
dobrze

dobrze

średnio

źle

bardzo źle

4

0

0

0

0

2

1

0

0

0

2
3

1
1

0
0

0
0

0
0

6

0

0

0

0

2

1

0

0

0

5

3

0

0

0

24

7

0

0

0

Jak zostały ocenione spotkania pod względem merytorycznym

Gmina Zator
Gmina
Tomice
Gmina Osiek
Gmina
Przeciszów
Gmina
Brzeźnica
Gmina
Spytkowice
Gmina
Polanka
Wielka
SUMA

bardzo
dobrze

dobrze

średnio

źle

bardzo źle

4
3

0
0

0
0

0
0

0
0

2

1

0

0

0

3

1

0

0

0

6

0

0

0

0

2

1

0

0

0

4

4

0

0

0

24

7

0

0

0
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30
25
20
15

Jak zostały ocenione spotkania
pod względem organizacyjnym

10

Jak zostały ocenione spotkania
pod względem merytorycznym

5
0
bardzo
dobrze

dobrze

średnio

źle

bardzo źle

Z powyższych analiz wynika, iż spotkania zarówno pod względem
organizacyjnym jak również merytorycznym zostały bardzo dobrze
przygotowane.
Czy uczestnicy uważają, że takie spotkania są potrzebne
Gmina Zator
Gmina Tomice
Gmina Osiek
Gmina Przeciszów
Gmina Brzeźnica
Gmina Spytkowice
Gmina Polanka Wielka
SUMA

TAK

NIE

NIE WIEM

4
3
3
4
6
3
8
31

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Czy uczestnicy chcą wziąć udział w kolejnych tego typu spotkaniach
Gmina Zator
Gmina Tomice
Gmina Osiek
Gmina Przeciszów
Gmina Brzeźnica
Gmina Spytkowice
Gmina Polanka Wielka
SUMA

TAK

NIE

NIE WIEM

4
3
3
4
6
3
8
31

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Wszyscy uczestnicy wypełniający ankietę zadeklarowali chęć uczestnictwa
w kolejnych spotkaniach.
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Sądząc po liczbie uczestników spotkań można wyciągnąć wniosek, iż dużo
większym zainteresowaniem cieszą się szkolenia skierowane do konkretnej
grupy beneficjentów.
7.2.4. Dyżury doradcze
W każdej z 6 Gmin z Doliny Karpia pracownik LGR w określonym dniu pełnił
2-h dyżur doradczy (za wyjątkiem Gminy Zator, gdyż mieszkańcy mogą
spotkać się z pracownikami biura w siedzibie SDK od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 17.00):







19.06.
20.06.
20.06.
19.06.
20.06.
20.06.

2012
2012
2012
2012
2012
2012

r.
r.
r.
r.
r.
r.

–
–
–
–
–
–

Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina

Tomice (z dyżuru skorzystały 3 osoby),
Osiek (z dyżuru skorzystało 5 osób),
Przeciszów (z dyżuru skorzystało 5 osób),
Brzeźnica (z dyżuru skorzystały 4 osoby),
Spytkowice (z dyżuru skorzystały 4 osoby),
Polanka Wielka (z dyżuru skorzystały 4 osoby).

Informacja o dyżurach doradczych ukazała się na stronie internetowej SDK
oraz na stronach internetowych poszczególnych Gmin. Na terenie każdej z 7
Gmin zostały również rozwieszone plakaty z informacją o dyżurach. Plakaty
zostały również umieszczone w Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej
w Oświęcimiu.
7.2.5. Druki bezadresowe
W celu dotarcia do jak największej grupy odbiorców, a w szczególności
przedsiębiorstw i osób fizycznych została opracowana ulotka informacyjna,
która następnie za pośrednictwem Poczty Polskiej została rozkolportowana
na terenie całej Doliny Karpia.
SDK zleciło Poczcie Polskiej usługę „druki bezadresowe”. Poczta Polska
doręcza druki bezadresowe (ulotki, broszury, katalogi, kupony, itp.) do
wszystkich gospodarstw domowych, firm i instytucji na terenie wskazanego
przez nadawcę obszaru (np.: województwa, miasta, dzielnicy, osiedla, ulicy).
Druki bezadresowe są dystrybuowane na podstawie danych zawartych w
pocztowej bazie kierowania druków bezadresowych. Usługa ta jest
szczególnie atrakcyjna dla nadawców, którzy chcą dotrzeć do potencjalnych
klientów, na określonym obszarze lecz nie dysponują kosztowną listą
adresową. Druki bezadresowe trafiają jedynie do skrzynek pocztowych. Na
podstawie załączonych do druków bezadresowych kuponów zwrotnych
nadawca może stworzyć własną bazę danych.
Na terenie poszczególnych Gmin z terenu Doliny Karpia rozdystrybuowano
następującą liczbę ulotek:





Gmina
Gmina
Gmina
Gmina

Zator – 2 484 szt.
Tomice – 1 980 szt.
Spytkowice – 2 407 szt.
Brzeźnica – 3 042 szt.
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Gmina Przeciszów – 1 644 szt.
Gmina Polanka Wielka – 1 073 szt.
Gmina Osiek – 2 190 szt.

7.3. Próba odzyskania niewykorzystanych środków
8 marca 2012 r. SDK wystosowało pismo (L.dz.91/W/2012) do Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące umowy o warunkach i sposobie realizacji
LSROR. W w/w piśmie przedstawione zostały propozycje zmian w załączniku
nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju
obszarów rybackich stanowiącym Limity finansowe na środki osi
priorytetowej 4, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie
warunków i trybu przyznawania pomocy wraz z szczegółowym opisem
wprowadzonych zmian. Zmiany te dotyczą przesunięcia kwot z oszczędności
finansowych po przeprowadzonym konkursie w terminie 12.12.2011 r. –
27.01.2012 r.:
a) „Środek 4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa” sektor publiczny – konkurs został
ogłoszony na kwotę 1 927 807,05 PLN, do UM przekazano WoD na
kwotę 1 312 735,52 PLN – kwota z oszczędności z lat 2010-2011 –
615 071,53 PLN została przesunięta na ten sam środek oraz sektor na
lata 2012-2013,
b) Środek 4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa” sektor gospodarczy i społeczny –
konkurs został ogłoszony na kwotę 997 141,58 PLN, do UM
przekazano WoD na kwotę 997 138,43 PLN – kwota z oszczędności
z lat 2010-2011 – 3,15 PLN została przesunięta na ten sam środek
oraz sektor na lata 2012-2013,
c) Środek 4.1 „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej
oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną
z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy
poza tym sektorem” sektor gospodarczy i społeczny – konkurs został
ogłoszony na kwotę 797 713,26 PLN, do UM przekazano WoD na kwotę
595 903,63 PLN – kwota z oszczędności z lat 2010-2011 – 201 809,63
PLN została przesunięta na ten sam środek oraz sektor na lata 20122013,
d) Środek 4.1 „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług
na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”
sektor gospodarczy i społeczny – konkurs został ogłoszony na kwotę
1 462 474,32 PLN, do UM przekazano WoD na kwotę 321 175,83 PLN
– kwota z oszczędności z lat 2010-2011 – 1 141 298,49 PLN została
przesunięta na ten sam środek oraz sektor na lata 2012-2013,
e) Środek 4.1 „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywróceniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,
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w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” publiczny
– konkurs został ogłoszony na kwotę 332 380,53, do UM przekazano
WoD na kwotę 0,00 PLN – kwota z oszczędności z lat 2010-2011 –
332 380,53 PLN została przesunięta na ten sam środek oraz sektor na
lata 2012-2013,
f) Środek 4.1 „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywróceniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” sektor
gospodarczy i społeczny – konkurs został ogłoszony na kwotę
332 380,53, do UM przekazano WoD na kwotę 0,00 PLN – kwota
z oszczędności z lat 2010-2011 – 332 380,53 PLN została przesunięta
na ten sam środek oraz sektor na lata 2012-2013”.
W piśmie SDK zawarło informację o przyczynach niewykorzystania środków
oraz o planowanych działaniach w celu pełnego rozdysponowania limitów
finansowych.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyraziło zgody na w/w zmiany
informując o tym w piśmie z dnia 20.03.2012 r. (RYBoz-KS-07758/12(1535)) powołując się na postanowienia zawarte w umowie
o warunkach i sposobie realizacji LSROR oraz o obawę niedotrzymania przez
Polskę zasady n+2. Jednocześnie podkreśliło, iż w 2012 r. zostanie
przeprowadzona ewaluacja dotycząca wdrażania LSROR zakończona
wnioskami dotyczącymi postępowaniem z kwotami niewykorzystanymi.
W związku z w/w odmową Samorząd Województwa Małopolskiego postanowił
wystąpić w imieniu SDK do Instytucji Zarządzającej w przedmiotowej sprawie
(pismo nr FE-XIII.40.1.20.2012 z dnia 30 marca 2012 r.). W tym celu
poprosił o dokładne przedstawienie działań, jakie LGR planuje podjąć w celu
efektywnego i racjonalnego wykorzystania w latach 2012-2013 powstałych
oszczędności finansowych oraz czy faktycznie mają one szansę zostać
zakontraktowane w przyszłych latach na potrzeby Beneficjentów z Doliny
Karpia.
SDK w piśmie z dnia 05.04.2012 r. (L.dz. 135/W/2012) przekazała
Samorządowi Województwa Małopolskiego informacje na temat szeregu
działań informacyjno-promocyjnych, takich jak między innymi:
 doradztwo w biurze LGR od pn – pt w godz. 9.00-17.00,
 spotkania informacyjne w każdej z 7 gmin Doliny Karpia,
 dyżury doradcze w każdej z 7 gmin Doliny Karpia,
 doradztwo w miejscu realizacji planowanej inwestycji,
 szkolenia tematyczne,
 rozdystrybuowanie ulotek informacyjnych za pomocą usługi „druki
bezadresowe”.
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23 kwietnia 2012 r. Samorząd Województwa Małopolskiego wystosował
pismo (FE-XIII.40.1.20.2012) do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w którym odniósł się do stanowiska w sprawie odmowy przeniesienia
środków oraz zwrócił się z prośbą o ponowną analizę powyższej sprawy,
a także o przychylne rozpatrzenie zaproponowanych przez SDK zmian.
Zgodnie z informacją otrzymaną od UMWM (na dzień 30.06.2012 r.)
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie odpowiedziało na w/w pismo.

8. Ogłoszenie o naborze (18.06.2012 r. – 20.07.2012 r.)
14 maja 2012 r. SDK działając jako LGR ogłosiło nabór wniosków w ramach
PO RYBY 2007-2013, który trwał od 18 czerwca 2012 r. do 20 lipca 2012 r.
Konkurs
na
wybór
z harmonogramem.

operacji

został

zorganizowany

zgodnie

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

Zarząd Województwa Małopolskiego
Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji
polegających na:





„Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,
„Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem”,
„Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”,
„Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w
celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.

osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”.
6.

Termin składania wniosków: 18 czerwca 2012 r. – 20 lipca 2012 r.

7.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) osobiście w Biurze Lokalnej Grupy
Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 2.

8.

Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:
Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełniania, wykaz dokumentów, które dołącza się
do wniosku oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych następujących
instytucji: Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia www.gruparybacka.dolinakarpia.org
w zakładce Nabory, Samorządu Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl/poryby w
zakładce Nabory aktualne.

9.

Limity dostępnych środków finansowych :



Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa -
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2 500 000,00 zł, w tym:
- sektor publiczny – 1 500 000,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny – 1 000 000,00 zł


Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem – 600 000,00 zł, w tym:
- sektor publiczny – 0,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny –600 000,00 zł



Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa – 1 300 000,00 zł, w tym:
- sektor publiczny – 0,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny – 1 300 000,00 zł



Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w
celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywróceniu potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa,
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 500 000,00 zł, w tym:
- sektor publiczny – 250 000,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny – 250 000,00 zł
10. Dodatkowe informacje:
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze
Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz pod numerem tel. 33/841 18 87

Ogłoszenie pojawiło się:








na stronie internetowej SDK, zarówno na stronie głównej, jak i na
stronie LGR oraz w zakładce „Ogłoszenia o naborach”,
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego,
na stronach internetowych każdej z 7 gmin z obszaru Doliny Karpia
(tj. Brzeźnica, Tomice, Przeciszów, Polanka Wielka, Spytkowice, Osiek,
Tomice, Zator),
na portalu informacyjnym: www.wdoliniekarpia24.pl;
na tablicy informacyjnej w siedzibie SDK, drzwiach oraz gablocie,
na tablicach informacyjnych poszczególnych Urzędów Gmin,
w Gazecie Krakowskiej (14.05.2012 r., str. 5).
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IV.

Ewaluacja wdrażania LSROR w okresie lipiecgrudzień 2012r.
1.1. Ogłoszenie o naborze (18.06.2012 r. – 20.07.2012 r.)

14 maja 2012 r. SDK działając jako LGR ogłosiło nabór wniosków w ramach
PO RYBY 2007-2013, który trwał od 18 czerwca 2012 r. do 20 lipca 2012 r.
Konkurs
na
wybór
z harmonogramem.

operacji

został

zorganizowany

zgodnie

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

Zarząd Województwa Małopolskiego
Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji
polegających na:





„Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,
„Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem”,
„Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”,
„Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w
celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.

osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”.
11. Termin składania wniosków: 18 czerwca 2012 r. – 20 lipca 2012 r.
12. Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) osobiście w Biurze Lokalnej Grupy
Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 2.
13. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:
Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełniania, wykaz dokumentów, które dołącza się
do wniosku oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych następujących
instytucji: Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia www.gruparybacka.dolinakarpia.org
w zakładce Nabory, Samorządu Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl/poryby w
zakładce Nabory aktualne.
14. Limity dostępnych środków finansowych :


Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 2 500 000,00 zł, w tym:
- sektor publiczny – 1 500 000,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny – 1 000 000,00 zł



Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem – 600 000,00 zł, w tym:
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- sektor publiczny – 0,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny –600 000,00 zł


Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa – 1 300 000,00 zł, w tym:
- sektor publiczny – 0,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny – 1 300 000,00 zł



Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w
celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywróceniu potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa,
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 500 000,00 zł, w tym:
- sektor publiczny – 250 000,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny – 250 000,00 zł
15. Dodatkowe informacje:
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze
Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz pod numerem tel. 33/841 18 87

Ogłoszenie pojawiło się:








na stronie internetowej SDK, zarówno na stronie głównej, jak i na
stronie LGR oraz w zakładce „Ogłoszenia o naborach”,
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego,
na stronach internetowych każdej z 7 gmin z obszaru Doliny Karpia
(tj. Brzeźnica, Tomice, Przeciszów, Polanka Wielka, Spytkowice, Osiek,
Tomice, Zator),
na portalu informacyjnym: www.wdoliniekarpia24.pl;
na tablicy informacyjnej w siedzibie SDK, drzwiach oraz gablocie,
na tablicach informacyjnych poszczególnych Urzędów Gmin,
w Gazecie Krakowskiej (14.05.2012 r., str. 5).

1.2. Rejestr złożonych wniosków
W naborze trwającym w okresie 18.06.2012 r. – 20.07.2012 r. do biura LGR
wpłynęło łącznie 45 wniosków.
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor publiczny – 1 wniosek:
7) Gmina Zator – „Rewitalizacja, ożywienie i uporządkowanie przestrzeni
miejskiej w rejonie ul. Juliusza Słowackiego i ul. Leszka Palimaki
w Zatorze poprzez stworzenie centrum edukacyjno-konferencyjnego,
wystawienniczego i turystycznego doliny karpia w Zatorze”.
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy – 10 wniosków:
9) Stowarzyszenie „Malownicza Gmina” – „Adaptacja przestrzeni
publicznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy”;
10)
Wspólnota Mieszkaniowa Bloku 32-640 Zator, ul. Kolejowa 34 –
„Budowa urządzeń rekreacyjnych i zabawowych – ogólnodostępnych,
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małej architektury wraz z remontem i przebudową pasów
chodnikowych.”;
11)
Parafia Rzym.-Kat. PW. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej
w Głębowicach – „Zmiana pokrycia dachu na budynku zabytkowego
kościoła w Głębowicach.”;
12)
Marek Flisowski – „Produkcja filmów promujących gminy
obszaru LGR Dolina Karpia.”;
13)
Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Serce Doliny”
- „Festiwal – sezon na karpia”;
14)
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – Twórczych Kobiet
w Polance Wielkiej – „Polański Kiermasz wraz z Prezentacją
Kulinarnych Produktów Lokalnych Doliny Karpia” w Polance Wielkiej;
15)
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – Twórczych Kobiet
w Polance Wielkiej – „Zakup Elementów Regionalnych Strojów
Ludowych dla Stowarzyszenia KGW – Twórczych Kobiet w Polance
Wielkiej”;
16)
Parafia Rzym-Kat pw. Świętego Andrzeja Apostoła w
Graboszycach – „Utworzenie Parku Świętego Andrzeja Apostoła w
Graboszycach”;
17)
Ludowy Klub Sportowy „NADWIŚLANKA” w Brzeźnicy –
„Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo –
rekreacyjnym
w Brzeźnicy”;
18) Andrzej
Najduchowski
–
„Renesansowy
dwór
obronny
w Graboszycach z 2 połowy XVI wieku : Interwencyjna wymiana
dachu, prace konstrukcyjne w postaci płyty żelbetowej i schodów nad I
piętrem, naprawa pęknięć ścian i nadproży, izolacja przeciw
wilgotnościowa”.
Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem - sektor społeczny i gospodarczy – 4 wnioski:
3) Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Doposażenie istniejącej instalacji
filtracyjnej w urządzenie odpylające”;
4) Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Remont i wyposażanie budynku
handlowo-administracyjnego w Firmie KOLMAR Kolasa Marek”;
5) Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Wykonanie posadzki przemysłowej
w hali produkcyjnej Firmy KOLMAR Kolasa Marek”;
6) Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Zakup maszyny do obróbki drewna
Automat strugająco profilujący WEINING Powermat 600”.
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - sektor
społeczny i gospodarczy – 28 wniosków:
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9) „STALMET” ŁUKASZ MARCELA – „Zakup śrutownicy do betonu wraz
z odkurzaczem przemysłowym”;
10)
INSTALBIS „Instalatorstwo sanitarne, grzewcze i gaz” GANOBIS
BOGUSŁAW – „Zakup mini koparki na potrzeby świadczenia usług
przyłączy kanalizacyjnych, CO oraz gazowych do budynków
mieszkalnych”;
11)
Daniel
Trzaska
Usługi
transportowe
–
„Podwyższenie
konkurencyjności
przedsiębiorstwa
i
zwiększenie
poziomu
zatrudnienia poprzez zakup specjalistycznej koparko-ładowarki”;
12)
KRZYSZTOF WÓJCIK – „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w
celu świadczenia usług stolarskich wraz z montażem”;
13)
SABINA ANNA GRZYWA – „Zakup koparko-ładowarki na
potrzeby nowego przedsiębiorstwa”;
14)
Fundacja Przywołaj Uśmiech – „Wyposażenie przedszkola
niepublicznego z oddziałem integracyjnym w niezbędny sprzęt do
prowadzenia zajęć i placu zabaw”;
15)
WOJCIECH ŻUREK, ANETA ŻUREK – „Budowa myjni
samoobsługowej ręcznej bezdotykowej wraz z zapleczem technicznym
w miejscowości Nowe Dwory”;
16)
Mariusz Maciaś – „Zakup minikoparki na potrzeby utworzenia
działalności gospodarczej”;
17)
Jacek Maciaś – „Zakup podnośnika samochodowego na potrzeby
utworzenia działalności gospodarczej”;
18) Pro-Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Rozszerzenie
działalności przedsiębiorstwa Pro-Eko poprzez budowę obiektu
magazynowego i powstanie nowych miejsc pracy”;
19) „PRZYSMAKI Z DOLINY KARPIA” Damian Rzęsista – „Remont oraz
wyposażenie pomieszczeń na potrzeby działalności cukierniczej
’’PRZYSMAKI Z DOLINY KARPIA’’ Damian Rzęsista”;
20) Beata
Wójcik,
Halina
Wójcik
–
„Modernizacja
lokalu
gastronomicznego Cafe Bar w Zatorze”;
21) „STAL-DET” Leszek Górkiewicz - „Mój Dom i Ogród – rozszerzenie
dotychczasowej
działalności
gospodarczej,
polegającej
na
innowacyjnym dla obszaru LGR połączeniu ogrodnictwa, budownictwa,
wykańczania i wyposażania wnętrz oraz sprzedaży chemii gospodarczej
jako działalności na rzecz lokalnej społeczności”;
22) Małgorzata Tomska - Budowa i wyposażenie budynku handlowego
„Galeria Kwiatów i Rękodzieła Lokalnego”;
23) EKOWAFEL M. ŁYSOŃ M. WNĘTRZAK SPÓŁKA JAWNA – „Zakup
środków trwałych do produkcji innowacyjnych produktów - wafli
z łuski gryki”;
24) EKOWAFEL M. ŁYSOŃ M. WNĘTRZAK SPÓŁKA JAWNA – „Budowa
hali produkcyjno magazynowej jako cel w dążeniu i uruchomieniu
produkcji innowacyjnych produktów”;
25) „Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Zakup
środka trwałego w postaci nowoczesnej kolejki turystycznej jako rozwój
usług turystycznych świadczonych przez firmę Dinozatorland
Sp. z o. o”;
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26) „Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Zakup
środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowego produktu
turystycznego firmy Dinozatorland Sp. z o. o. – udostępnienie
Zbiornika Piastowskiego dla turystów w celach rekreacyjnych
w ramach Parku Mitologii na Wodzie”;
27) „Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Nowy
produkt turystyczny firmy Dinozatorland Sp. z o.o. – park
mitologiczny”;
28) Zakład Produkcji, Handlu i Usług Witold Płoszczyca – „Zakup środka
trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych dla firmy Witold
Płoszczyca”;
29) Janusz Płonka – „Zakup środków trwałych do świadczenia
innowacyjnych usług poligraficznych”;
30) Marta Basta – Łysoń, Leszek Łysoń – „Rozwój usług turystycznych
świadczonych przez firmę River Park S.C poprzez zakup środka
trwałego”;
31) Beata Klęczar – „Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa Beata
Klęczar Firma Handlowo-Usługowa poprzez dywersyfikację oferty
noclegowej i rekreacyjnej”;
32) Tomasz Juraszek – „Rozwój działalności gospodarczej firmy P.H.U.
„EURO-MAX” Tomasz Juraszek poprzez świadczenie usług na rzecz
lokalnej społeczności”;
33) Katarzyna Tłomak – „Zakup samochodu w celu poszerzenia
działalności turystycznej na terenie Doliny Karpia”;
34) KKD księgowość – kadry – doradztwo Alicja Chwiej – „Wyposażenie
biura do prowadzenia usług rachunkowo – księgowych oraz
doradczych”;
35) Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład
Doświadczalny w Zatorze – „Rozwój i usprawnienie systemu sprzedaży
bezpośredniej hurtowej i detalicznej w IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład
Doświadczalny w Zatorze na magazynach rybnych Gospodarstwa
Rybackiego Spytkowice”;
36) FORTALICJUM
Andrzej
NAJDUCHOWSKI
–
„Wykończenie
historycznych domów: chałupy, lamusa oraz zarządcówki w celu
prowadzenia działalności agroturystycznej”.
Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor publiczny – 1
wniosek:
1) Gmina Brzeźnica – „Odwodnienie terenu poprzez wykonanie
niezbędnej
infrastruktury
melioracyjnej
służącej
ochronie
przeciwpowodziowej na terenie Gminy Brzeźnica w miejscowościach
Marcyporęba i Sosnowice”.
Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
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przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor społeczny
i gospodarczy – 1 wniosek:
2) Towarzystwo na rzecz Ziemi – „Utworzenie żwirowej wyspy – siedliska
Rybitwy rzecznej (Sterna hirundo) – na zbiorniku poeksploatacyjnym
Zakole B w gminie Zator (Ostoja Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy)
wraz z oceną stanu populacji Rybitwy rzecznej i Ślepowrona na terenie
Doliny Karpia”.
Stowarzyszenie Dolina Karpia miało w powyższym naborze do
rozdysponowania środki na łączną kwotę 4 900 000,00 zł., natomiast do
biura LGR wpłynęło 45 wniosków na łączną kwotę dofinansowania
9 523 164,98 zł.

I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa –
sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja lub reorientacja działalności
gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza
tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny
i gospodarczy
IV - Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy

Dostępna pula
środków (PLN)

Łączna kwota
dofinansowania
złożonych wniosków
(PLN)

1 500 000,00

1 300 000,00

1 000 000,00

3 065 814,95

600 000,00

423 737,79

1 300 000,00

4 486 792,14

250 000,00

84 601,00

250 000,00

162 219,10

136

Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia

5 000 000,00

4 500 000,00
4 000 000,00

3 500 000,00
3 000 000,00

Dostępna pula środków (PLN)

2 500 000,00
Łączna kwota dofinansowania
złożonych wniosków (PLN)

2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
I-p

I - sg

II - sg

III - sg

IV - p

IV - sg

Liczba złożonych wniosków, znacznie przekraczająca poza limit dostępnych
środków świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu podmiotów z terenu
Doliny Karpia i potrzebie realizowania projektów.
Najwięcej wniosków zostało złożonych w ramach działania „Podnoszenie
wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” gdzie łączna kwota
dofinansowania złożonych wniosków w znacznym stopniu, gdyż aż
o 3 186 792,14 zł przekroczyła pulę dostępnych środków.
Równie dużym zainteresowaniem cieszył się nabór w ramach działania
„Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa” gdzie podmioty z sektora społecznego
i gospodarczego złożyły wnioski na ponad 3 mln zł, a więc dostępna pula
środków została przekroczona o 2 065 814,95 zł.
W ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” w sektorze publicznym
wpłynął tylko 1 wniosek, który nie wyczerpał puli dostępnych środków.
Zarówno w pierwszym naborze wniosków (12.12.2011 r. – 27.01.2012 r.) jak
i w drugim (18.06.2012 r. – 20.07.2012 r.) działanie „Restrukturyzacja lub
reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” oraz „Ochrona środowiska
lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu
utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”
nie cieszyły się dużym zainteresowaniem i złożone wnioski nie wyczerpały
puli dostępnych środków. Została podjęta decyzja o przeniesieniu części
tych środków na inne działania.

137

Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia

1.3. Ocena wniosków
1.3.1. Ocena zgodności operacji z LSROR
Operacja zostaje uznana za zgodną z LSROR jeżeli spełnia wszystkie poniższe
kryteria:
4) operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej 1 celu
szczegółowego - ocena polega na wpisaniu znaku „X” w kratce po
prawej stronie przy każdym celu szczegółowym, z którym dana
operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSROR może występować
w więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyć więcej kwadracików).
Operacja zostanie uznana za zgodną z LSROR jeżeli będzie zgodna z co
najmniej jednym celem szczegółowym. Jeżeli operacja nie przyczyni się
do osiągnięcia żadnego z celów szczegółowych należy w kratce
„Operacja nie przyczyni się do osiągnięcia żadnego z celów
szczegółowych” wpisać znak „X”.
5) operacja spełnia warunki 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. – ocena
polega na wpisaniu znaku „X” w kratce „TAK” jeżeli operacja jest
zgodna z Rozporządzeniem lub wpisaniu znaku „X” w kratce „NIE”
jeżeli operacja nie jest zgodna z Rozporządzeniem
6) wnioskodawca posiada stosowne oceny i zaświadczenia w zakresie
oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy są one wymagane –
ocena polega na wpisaniu znaku „X” w kratce „TAK”, „NIE” lub „NIE
DOTYCZY” w punkcie dotyczącym posiadania przez Wnioskodawcę
stosownych ocen i zaświadczeń w zakresie oddziaływania na
środowisko w przypadku, gdy są one wymagane.
W procesie oceny zgodności stosowane są karty ocen.

MIEJSCE NA PIECZĘĆ LGR

KARTA OCENY
zgodności operacji z LSROR

Wniosek nr:…………………… złożony przez………………………………………………..........
Nazwa operacji:………………………………………………………………………………………
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa
DZIAŁANIE PO RYBY 2007-2013
W RAMACH WDRAŻANIA LSROR



Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej,
lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną
z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza
tym sektorem
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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 innych mikroprzedsiębiorstw,
szczególnie z miejscami pracy dla osób z sektora
rybactwa i kobiet

Operacja nie przyczyni się do osiągnięcia
żadnego z celów szczegółowych

TAK





2.Operacja spełnia warunki 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.

NIE




3.Wnioskodawca posiada stosowne oceny i zaświadczenia w zakresie oddziaływania na środowisko
w przypadku, gdy są one wymagane:
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA KOMITETU :

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

DATA:

CZYTELNY
PODPIS:
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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” jeżeli operacja jest zgodna z Rozporządzeniem lub wpisaniu znaku
„X” w kratce „NIE” jeżeli operacja nie jest zgodna z Rozporządzeniem.
3. 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,
spełniać warunki Rozporządzenia oraz Wnioskodawca musi posiadać stosowne oceny i zaświadczenia
w zakresie oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy są one wymagane.
 Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty oraz czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty.

LGR zabezpiecza oraz przechowuje w/w karty.

1.3.2. Ocena zgodności operacji wg Lokalnych Kryteriów LGR
Lokalne kryteria LGR można podzielić na kryteria główne – stosowane przy
ocenie wszystkich operacji zgłaszanych do każdego z działań w ramach
Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” oraz dodatkowe – osobne
dla poszczególnych działań.
Kryteria główne:








Innowacyjność operacji;
Wykorzystanie lub pielęgnowanie tradycji sektora rybactwa na
obszarze objętym LSROR;
Poprawa jakości życia mieszkańców;
Zasięg oddziaływania;
Rodzaj wnioskodawcy;
Miejsce zamieszkania, siedziba lub oddział wnioskodawcy;
Doświadczenie wnioskodawcy.
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Kryterium

Opis

Punkty

Innowacyjność
operacji

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali
lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd
lokalnie rozwiązania - nowe produkty i towary,
nowe rozwiązania organizacyjne, nowe maszyny
i urządzenia, nowe sposoby wykorzystania
lokalnych zasobów dotychczas niestosowane na
obszarze LGR w zakresie turystyki i rekreacji,
rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, w tym
produktów lokalnych oraz ochrony środowiska
i zachowania walorów 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

Wykorzystanie
lub pielęgnowanie
tradycji sektora
rybactwa na obszarze
objętym LSROR

Preferuje operacje związane
z wykorzystaniem lub pielęgnowaniem 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

Poprawa jakości życia
mieszkańców

Preferuje operacje pozytywnie wpływające na
poprawę jakości życia mieszkańców

6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na
poprawę jakości życia mieszkańców
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę
jakości życia mieszkańców
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości
życia mieszkańców

Zasięg oddziaływania

Preferuje operacje o szerszym zasięgu
oddziaływania

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

Rodzaj wnioskodawcy

Preferuje podmioty, o których mowa
w § 2 ust. 1 Rozporządzenia

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

Miejsce zamieszkania,
siedziba lub oddział
wnioskodawcy

Preferuje lokalnych wnioskodawców posiadających
miejsce zamieszkania, siedzibę lub oddział na
obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat

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

Doświadczenie
wnioskodawcy

Preferuje operacje realizowane przez
wnioskodawców nie korzystających dotąd
z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

3 – wnioskodawca nie korzystał
z dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej
0 - wnioskodawca korzystał
z dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej
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Kryteria dodatkowe dla działania „Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”:




Wykorzystanie lokalnych zasobów w operacji;
Promocja produktu lokalnego;
Kwota dofinansowania operacji.

Kryterium

Opis

Punkty
W operacji wykorzystuje się lokalne walory:

Przyrodnicze – 1

Kulturowe – 1

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

Wykorzystanie
lokalnych zasobów
w operacji

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory
przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę

Promocja produktu
lokalnego

Preferuje operacje promujące produkty lokalne

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

Preferuje operacje o najniższej kwocie
dofinansowania

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

Kwota
dofinansowania
operacji

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






Utworzenie nowego miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat;
Wykorzystanie lokalnych zasobów w operacji;
Promocja produktu lokalnego;
Promocja lokalnej przedsiębiorczości;
Kwota dofinansowania operacji.
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Kryterium

Opis

Punkty

Utworzenie nowego
miejsca pracy
w przeliczeniu na
pełny etat

Preferuje operacje generujące nowe miejsce pracy,
w szczególności miejsce pracy w sektorze rybactwa
albo dające zatrudnienie osobie reprezentującej
sektor rybactwa poza tym sektorem.
Punktowane jest również samozatrudnienie.

6 – operacja generuje nowe miejsce pracy
w sektorze rybactwa albo daje zatrudnienie
osobie reprezentującej sektor rybactwa poza
tym sektorem
4 – operacja generuje nowe miejsce pracy
poza sektorem rybactwa
0 – operacja nie generuje nowych miejsc
pracy

Wykorzystanie
lokalnych zasobów
w operacji

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory
przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę

W operacji wykorzystuje się lokalne walory:

Przyrodnicze – 1

Kulturowe – 1

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

Promocja produktu
lokalnego

Preferuje operacje promujące produkty lokalne

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

Promocja lokalnej
przedsiębiorczości

Preferuje operacje związane
z rozwijaniem lokalnej przedsiębiorczości,
w szczególności z podejmowaniem nowej
działalności gospodarczej

3 – wnioskodawca podejmuje nową
działalność gospodarczą i w przeciągu
ostatniego roku nie posiadał wpisu w EDG
(CEIDG) ani KRS
1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już
istniejącą działalność gospodarczą
0 – operacja nie jest związana ani
z podejmowaniem, ani rozwijaniem
działalności gospodarczej

Kwota
dofinansowania
operacji

Preferuje operacje o najniższej kwocie
dofinansowania

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

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





Utworzenie nowego miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat;
Promocja produktu lokalnego;
Promocja lokalnej przedsiębiorczości;
Kwota dofinansowania operacji.

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
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Promocja produktu
lokalnego

Preferuje operacje promujące produkty lokalne

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

Promocja lokalnej
przedsiębiorczości

Preferuje operacje związane
z rozwijaniem lokalnej przedsiębiorczości,
w szczególności z podejmowaniem nowej
działalności gospodarczej

3 – wnioskodawca podejmuje nową
działalność gospodarczą i w przeciągu
ostatniego roku nie posiadał wpisu w EDG
(CEIDG) ani KRS
1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już
istniejącą działalność gospodarczą
0 – operacja nie jest związana ani
z podejmowaniem, ani rozwijaniem
działalności gospodarczej

Kwota
dofinansowania
operacji

Preferuje operacje o najniższej kwocie
dofinansowania

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

Kryteria dodatkowe dla działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”:



Wykorzystanie lokalnych zasobów w operacji;
Oddziaływanie operacji na środowisko naturalne.

Kryterium

Opis

Punkty

Oddziaływanie
operacji na
środowisko naturalne

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

6 – operacja wpłynie pozytywnie na
zachowanie różnorodności biologicznej lub
ochrony przyrody
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę
ochrony przeciwpowodziowej lub warunków
melioracyjnych
0 – operacja nie wpłynie pozytywnie na
poprawę żadnego z w/w aspektów

Wykorzystanie
lokalnych zasobów
w operacji

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory
przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę

W operacji wykorzystuje się lokalne walory:

Przyrodnicze – 1

Kulturowe – 1

Historyczne – 1
0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w
walorów
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W procesie oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów LGR stosowane są karty
ocen.
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
lub pielęgnowanie tradycji
sektora rybactwa na obszarze
objętym LSROR

3 – operacja w znacznym stopniu wykorzystuje lub
pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na obszarze objętym
LSROR
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora
rybactwa na obszarze objętym LSROR
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje tradycji
sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR
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3. Wykorzystanie lokalnych
zasobów w operacji

W operacji wykorzystuje się lokalne walory:



Przyrodnicze – 1



Kulturowe – 1



Historyczne – 1

0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w walorów

4. Promocja produktu
lokalnego

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

5. Poprawa jakości życia
mieszkańców

6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na poprawę
jakości życia mieszkańców
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia
mieszkańców
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia
mieszkańców

6. Zasięg oddziaływania

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

7. Rodzaj wnioskodawcy

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

8. Miejsce zamieszkania,
siedziba lub oddział
wnioskodawcy

6 – wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania, siedzibę
lub oddział na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat
0 – wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania,
siedziby lub oddziału na obszarze działania LGR od co
najmniej 2 lat
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9. Doświadczenie
wnioskodawcy

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

10. Kwota dofinansowania
operacji

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

MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW
35
MOŻLIWYCH
DO UZYSKANIA

SUMA PUNKTÓW

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

1. Innowacyjność operacji

Możliwa punktacja

Przyznana
ocena

3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze
LGR
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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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8. Rodzaj wnioskodawcy

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

9. Miejsce zamieszkania,
siedziba lub oddział
wnioskodawcy

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

10. Doświadczenie
wnioskodawcy

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

11. Promocja lokalnej
przedsiębiorczości

3 – wnioskodawca podejmuje nową działalność gospodarczą
i w przeciągu ostatniego roku nie posiadał wpisu
w EDG (CEIDG) ani KRS
1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już istniejącą
działalność gospodarczą
0 – operacja nie jest związana ani z podejmowaniem, ani
rozwijaniem działalności gospodarczej

12. Kwota dofinansowania
operacji

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

MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW MOŻLIWYCH 44
DO UZYSKANIA

SUMA PUNKTÓW

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA
KOMITETU:
MIEJSCE:

DATA:

CZYTELNY
PODPIS:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:
Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGR, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Komitetu biorący udział w ocenie
zgodności wg lokalnych kryteriów LGR:

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

Wszystkie rubryki muszą być wypełnione;
 W kolumnie „Przyznana ocena” należy wpisać przyznaną liczbę punktów;
 Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty.
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3) Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

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

Przyznana
ocena
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5. Poprawa jakości życia
mieszkańców

6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na poprawę jakości
życia mieszkańców
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia
mieszkańców
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia
mieszkańców

6. Zasięg oddziaływania

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

7. Rodzaj wnioskodawcy

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

8. Miejsce zamieszkania,
siedziba lub oddział
wnioskodawcy

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

9. Doświadczenie
wnioskodawcy

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

10. Promocja lokalnej
przedsiębiorczości

3 – wnioskodawca podejmuje nową działalność gospodarczą
i w przeciągu ostatniego roku nie posiadał wpisu w EDG
(CEIDG) ani KRS
1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już istniejącą
działalność gospodarczą
0 – operacja nie jest związana ani z podejmowaniem, ani
rozwijaniem działalności gospodarczej

11. Kwota dofinansowania
operacji

3 – do 100 000 zł
2 – od 100 000 – 200 000 zł
1 – powyżej 200 000 zł
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MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW
41
MOŻLIWYCH
DO UZYSKANIA

SUMA PUNKTÓW

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.

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

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
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2. Wykorzystanie
lub pielęgnowanie tradycji
sektora rybactwa na obszarze
objętym LSROR

3 – operacja w znacznym stopniu wykorzystuje lub
pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na obszarze objętym
LSROR
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora
rybactwa na obszarze objętym LSROR
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje tradycji
sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR

3. Wykorzystanie lokalnych
zasobów w operacji

W operacji wykorzystuje się lokalne walory:



Przyrodnicze – 1



Kulturowe – 1



Historyczne – 1

0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w walorów

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

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

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

9. Doświadczenie
wnioskodawcy

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

36

SUMA PUNKTÓW

IMIĘ I NAZWISKO
CZŁONKA KOMITETU:
MIEJSCE:

DATA:

CZYTELNY
PODPIS:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:
Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGR, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Komitetu biorący udział w ocenie
zgodności wg lokalnych kryteriów LGR:

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

Wszystkie rubryki muszą być wypełnione;

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

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

LGR zabezpiecza oraz przechowuje w/w karty.
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1.4. Odwołania od wyników oceny
Do dnia 10.08.2012 r. do godz. 17.00 do biura LGR wpłynęło łącznie 18
odwołań wnioskodawców od wyników oceny Komitetu Stowarzyszenia Dolina
Karpia.

I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych
od rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa –
sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem - sektor społeczny
i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa sektor społeczny i gospodarczy
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywracanie potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia
w wyniku klęski żywiołowej - sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywracanie potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia
w wyniku klęski żywiołowej - sektor społeczny
i gospodarczy

Liczba złożonych
wniosków

Liczba złożonych
odwołań

1

0

10

5

4

0

28

13

1

0

1

0

1.5. Listy wybranych oraz niewybranych operacji
14 sierpnia 2012 r. Komitet SDK podjął uchwały w sprawie przyjęcia list
wybranych i niewybranych operacji. Wszystkie operacje (45) zostały
wybrane do dofinansowania, ale nie wszystkie zmieściły się w limicie
dostępnych środków.
Decyzją Komitetu w ramach poszczególnych działań w puli dostępnych
środków zmieściły się następujące wnioski:
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor publiczny – 1 wniosek:
1) Gmina Zator – „Rewitalizacja, ożywienie i uporządkowanie przestrzeni
miejskiej w rejonie ul. Juliusza Słowackiego i ul. Leszka Palimaki
w Zatorze poprzez stworzenie centrum edukacyjno-konferencyjnego,
wystawienniczego i turystycznego doliny karpia w Zatorze”.
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Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy – 5 wniosków:
1) Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – Twórczych Kobiet
w Polance Wielkiej – „Zakup Elementów Regionalnych Strojów
Ludowych dla Stowarzyszenia KGW – Twórczych Kobiet w Polance
Wielkiej”;
2) Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – Twórczych Kobiet
w Polance Wielkiej – „Polański Kiermasz wraz z Prezentacją
Kulinarnych Produktów Lokalnych Doliny Karpia” w Polance Wielkiej;
3) Ludowy Klub Sportowy „NADWIŚLANKA” w Brzeźnicy – „Modernizacja
trybun sportowych przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym
w Brzeźnicy”;
4) Parafia Rzym.-Kat. PW. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w
Głębowicach – „Zmiana pokrycia dachu na budynku zabytkowego
kościoła w Głębowicach”;
5) Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Serce Doliny” „Festiwal – sezon na karpia”;
6) Stowarzyszenie „Malownicza Gmina” – „Adaptacja przestrzeni
publicznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy”;
Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem - sektor społeczny i gospodarczy – 4 wnioski:
1) Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Doposażenie istniejącej instalacji
filtracyjnej w urządzenie odpylające”;
2) Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Remont i wyposażanie budynku
handlowo-administracyjnego w Firmie KOLMAR Kolasa Marek”;
3) Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Zakup maszyny do obróbki drewna
Automat strugająco profilujący WEINING Powermat 600”;
4) Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Wykonanie posadzki przemysłowej
w hali produkcyjnej Firmy KOLMAR Kolasa Marek”.
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - sektor
społeczny i gospodarczy – 9 wniosków:
1) Fundacja
Przywołaj
Uśmiech
–
„Wyposażenie
przedszkola
niepublicznego z oddziałem integracyjnym w niezbędny sprzęt do
prowadzenia zajęć i placu zabaw”;
2) Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład
Doświadczalny w Zatorze – „Rozwój i usprawnienie systemu sprzedaży
bezpośredniej hurtowej i detalicznej w IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Doświadczalny w Zatorze na magazynach rybnych Gospodarstwa
Rybackiego Spytkowice”;
Beata Klęczar – „Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa Beata
Klęczar Firma Handlowo-Usługowa poprzez dywersyfikację oferty
noclegowej i rekreacyjnej”;
Małgorzata Tomska - Budowa i wyposażenie budynku handlowego
„Galeria Kwiatów i Rękodzieła Lokalnego”;
Beata Wójcik, Halina Wójcik – „Modernizacja lokalu gastronomicznego
Cafe Bar w Zatorze”;
„STALMET” ŁUKASZ MARCELA – „ZAKUP ŚRUTOWNICY DO BETONU
WRAZ Z ODKURZACZEM PRZEMYSŁOWYM”;
Katarzyna Tłomak – „Zakup samochodu w celu poszerzenia działalności
turystycznej na terenie Doliny Karpia”;
SABINA ANNA GRZYWA – „Zakup koparko-ładowarki na potrzeby
nowego przedsiębiorstwa”;
Mariusz Maciaś – „Zakup minikoparki na potrzeby utworzenia
działalności gospodarczej”.

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor publiczny – 1
wniosek:
1) Gmina Brzeźnica – „Odwodnienie terenu poprzez wykonanie
niezbędnej
infrastruktury
melioracyjnej
służącej
ochronie
przeciwpowodziowej na terenie Gminy Brzeźnica w miejscowościach
Marcyporęba i Sosnowice”.
Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor społeczny
i gospodarczy – 1 wniosek:
1) Towarzystwo na rzecz Ziemi – „Utworzenie żwirowej wyspy – siedliska
Rybitwy rzecznej (Sterna hirundo) – na zbiorniku poeksploatacyjnym
Zakole B w gminie Zator (Ostoja Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy)
wraz z oceną stanu populacji Rybitwy rzecznej i Ślepowrona na terenie
Doliny Karpia”.

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

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
wybranych
wniosków

Liczba
wniosków
mieszczących
się w limicie
dostępnych
środków

1

1

1
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I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa –
sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja lub reorientacja działalności
gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych
miejsc pracy poza tym sektorem - sektor społeczny
i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa sektor społeczny i gospodarczy
IV - Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
lub przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w
wyniku klęski żywiołowej - sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
lub przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w
wyniku klęski żywiołowej - sektor społeczny
i gospodarczy

10

10

6

4

4

4

28

28

9

1

1

1

1

1

1

30

25

20
Liczba złożonych wniosków
15
Liczba wniosków mieszczących
się w limicie

10

5

0
I-p

I - sg

II

III

IV - p

IV - sg

1.6. Poziom wykorzystanych środków w naborze (18.06.2012 r. –
20.07.2012 r.)
Stowarzyszenie Dolina Karpia miało do rozdysponowania 4 900 000,00 zł.
Do dofinansowania wybrano operacje na łączną kwotę 3 687 983,91 zł.
Środki w w/w naborze zostały wykorzystane na poziomie 87,15%.
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I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa –
sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja lub reorientacja działalności
gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza
tym sektorem - sektor społeczny
i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny i
gospodarczy
IV - Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor społeczny
i gospodarczy
SUMA

I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa –
sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja lub reorientacja działalności
gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza
tym sektorem - sektor społeczny
i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny i
gospodarczy
IV - Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa

Pula dostępnych
środków (PLN)

Łączna kwota
dofinansowania
operacji wybranych
do dofinansowania
(PLN)

1 500 000,00

1 300 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

600 000,00

423 737,79

1 300 000,00

1 300 000,00

250 000,00

84 601,00

250 000,00

162 219,10

4 900 000,00

4 270 557,89

Niewykorzystane
środki (PLN)

Poziom
wykorzystania
środków (%)

200 000,00

86,66

0,00

100,00

176 262,21

70,62

0,00

100,00

165 399,00

33,84

87 780,90

64,88
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w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor społeczny
i gospodarczy
SUMA

629 441,21

-

1.7. Wykluczanie z oceny poszczególnych członków komitetu
Zgodnie z art. 13, rozdział V Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Dolina
Karpia każdy Członek Komitetu przed uczestnictwem w pierwszym
posiedzeniu Komitetu składa oświadczenie o bezstronności, które stanowi
zał. nr 2 do LSROR.
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Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia o bezstronności
Imię i nazwisko ………………………………………… PESEL …………………………

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI

Ja niżej podpisany oświadczam, że:
c) zapoznałem się z Regulaminem Komitetu LGR „Dolina Karpia”,
d) będę przestrzegał zasady bezstronności w trakcie procesu oceny wniosków
i w sytuacji:
- gdy będę wnioskodawcą lub
- wnioskodawcą będzie mój krewny, powinowaty do drugiego stopnia pokrewieństwa lub
małżonek lub osoba związana ze mną z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- wnioskodawcą będzie osoba, której jestem pełnomocnikiem lub
- wnioskodawcą będzie korporacyjna osoba prawna, której jestem członkiem władz lub
pracownikiem,
- o wybór operacji ubiegać się będzie mój pracodawca lub mój pracownik oraz osoba,
która pozostaje ze mną w stosunku stałego zlecenia albo innej umowy,
z którą związany jest obowiązek określonego regularnego świadczenia
- pozostaje z wnioskodawcą w konkubinacie
a także w w innych przypadkach, w których będę czuł, że mogę nie pozostawać bezstronny
powiadomię o tym Przewodniczącego (prowadzącego posiedzenie Komisji) przed
rozpoczęciem dyskusji na temat danego wniosku i poproszę o wyłącznie mnie z dyskusji
i glosowania nad tą operacją.

……………………………
Miejsce i data

………………………………………………
Czytelny podpis

Wszyscy Członkowie Komitetu SDK złożyli w/w oświadczenie.
Zgodnie z art. 7, rozdział II Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Dolina
Karpia Członek Komitetu zostaje wykluczony z dyskusji i głosowania
w przypadku:
e) ubiegania się o dofinansowanie tej operacji przez: tego członka
komitetu,
jego
krewnego,
powinowatego
do
drugiego
stopnia
pokrewieństwa lub małżonka, osobę związaną z członkiem komitetu
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z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, osobę, której
pełnomocnikiem jest członek komitetu, i przez korporacyjną osobę
prawną, której członkiem jest członek komitetu,
f) gdy o wybór operacji ubiega się jego pracodawca lub jego pracownik
oraz osoba, która pozostaje z nim w stosunku stałego zlecenia albo innej
umowy, z którą związany jest obowiązek określonego regularnego
świadczenia,
g) gdy o wybór operacji ubiega się osoba, która jest z członkiem Komitetu
w konkubinacie,
h) w innych przypadkach, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie
okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności członka
Komitetu.
Procedura ta jest ponadto zgodna z zapisem umieszczonym w LSROR i ma
na celu wyeliminowanie wątpliwości co do bezstronności poszczególnych
członków komitetu oraz rzetelności i uczciwości oceny.
Decyzja o wykluczeniu z oceny podejmowana jest uchwałą.
Wzór uchwały

Uchwała nr ….
Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia
z dnia ….
w sprawie wykluczenia Członka Komitetu z oceny operacji
§ 1.
Na podstawie § 21 ust.6 Statutu Stowarzyszenia oraz § 4 ust. 7 pkt a, § 22 ust.1 Regulaminu
Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia, Komitet

wyklucza z oceny wniosku nr …

Pana/Panią … na wniosek Pana/Pani ….
§2
W głosowaniu udział wzięło

…

- osób, w tym:

Za podjęciem głosowało

…

- osób,

Przeciwko podjęciu głosowało

…

- osób,

Wstrzymało się od głosu

…

- osób
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Operacja
Gmina Zator – „Rewitalizacja, ożywienie i uporządkowanie przestrzeni
miejskiej w rejonie ul. Juliusza Słowackiego i ul. Leszka Palimaki
w Zatorze poprzez stworzenie centrum edukacyjno-konferencyjnego,
wystawienniczego i turystycznego doliny karpia w Zatorze”
Stowarzyszenie „Malownicza Gmina” – „Adaptacja przestrzeni publicznej
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy”
Wspólnota Mieszkaniowa Bloku 32-640 Zator, ul. Kolejowa 34 – „Budowa
urządzeń rekreacyjnych i zabawowych – ogólnodostępnych, małej
architektury wraz z remontem i przebudową pasów chodnikowych.”
Parafia Rzym.-Kat. PW. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej
w Głębowicach – „Zmiana pokrycia dachu na budynku zabytkowego
kościoła w Głębowicach.”
Marek Flisowski – „Produkcja filmów promujących gminy obszaru LGR
Dolina Karpia.”
Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Serce Doliny” „Festiwal – sezon na karpia”
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – Twórczych Kobiet
w Polance Wielkiej – „Polański Kiermasz wraz z Prezentacją Kulinarnych
Produktów Lokalnych Doliny Karpia” w Polance Wielkiej
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – Twórczych Kobiet
w Polance Wielkiej – „Zakup Elementów Regionalnych Strojów Ludowych
dla Stowarzyszenia KGW – Twórczych Kobiet w Polance Wielkiej”
Parafia Rzym-Kat pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Graboszycach –
„Utworzenie Parku Świętego Andrzeja Apostoła w Graboszycach”
Ludowy Klub Sportowy „NADWIŚLANKA” w Brzeźnicy – „Modernizacja
trybun sportowych przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Brzeźnicy”
Andrzej Najduchowski – „Renesansowy dwór obronny w Graboszycach z 2
połowy XVI wieku : Interwencyjna wymiana dachu, prace konstrukcyjne
w postaci płyty żelbetowej i schodów nad I piętrem, naprawa pęknięć ścian
i nadproży, izolacja przeciw wilgotnościowa”
Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Doposażenie istniejącej instalacji
filtracyjnej w urządzenie odpylające”
Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Remont i wyposażanie budynku
handlowo-administracyjnego w Firmie KOLMAR Kolasa Marek”
Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Wykonanie posadzki przemysłowej
w hali produkcyjnej Firmy KOLMAR Kolasa Marek”
Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Zakup maszyny do obróbki drewna
Automat strugająco profilujący WEINING Powermat 600”
„STALMET” ŁUKASZ MARCELA – „Zakup śrutownicy do betonu wraz
z odkurzaczem przemysłowym”
INSTALBIS „Instalatorstwo sanitarne, grzewcze i gaz” GANOBIS
BOGUSŁAW – „Zakup mini koparki na potrzeby świadczenia usług
przyłączy kanalizacyjnych, CO oraz gazowych do budynków mieszkalnych”
Daniel Trzaska Usługi transportowe – „Podwyższenie konkurencyjności
przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez zakup
specjalistycznej koparko-ładowarki”
KRZYSZTOF WÓJCIK – „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w celu
świadczenia usług stolarskich wraz z montażem”
SABINA ANNA GRZYWA – „Zakup koparko-ładowarki na potrzeby nowego
przedsiębiorstwa”
Fundacja Przywołaj Uśmiech – „Wyposażenie przedszkola niepublicznego
z oddziałem integracyjnym w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć
i placu zabaw”
WOJCIECH ŻUREK, ANETA ŻUREK – „Budowa myjni samoobsługowej
ręcznej bezdotykowej wraz z zapleczem technicznym w miejscowości Nowe
Dwory”
Mariusz Maciaś – „Zakup minikoparki na potrzeby utworzenia działalności
gospodarczej”
Jacek Maciaś – „Zakup podnośnika samochodowego na potrzeby
utworzenia działalności gospodarczej”

Liczba członków
komitetu, którzy
wyłączyli się z
oceny operacji

Liczba członków
komitetu, którzy
wyłączyli się z oceny
operacji w posiedzeniu
odwoławczym
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Pro-Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Rozszerzenie
działalności przedsiębiorstwa Pro-Eko poprzez budowę obiektu
magazynowego i powstanie nowych miejsc pracy”
„PRZYSMAKI Z DOLINY KARPIA” Damian Rzęsista – „Remont oraz
wyposażenie pomieszczeń na potrzeby działalności cukierniczej
’’PRZYSMAKI Z DOLINY KARPIA’’ Damian Rzęsista”
Beata Wójcik, Halina Wójcik – „Modernizacja lokalu gastronomicznego
Cafe Bar w Zatorze”
„STAL-DET” Leszek Górkiewicz - „Mój Dom i Ogród – rozszerzenie
dotychczasowej działalności gospodarczej, polegającej na innowacyjnym
dla obszaru LGR połączeniu ogrodnictwa, budownictwa, wykańczania
i wyposażania wnętrz oraz sprzedaży chemii gospodarczej jako działalności
na rzecz lokalnej społeczności”
Małgorzata Tomska - Budowa i wyposażenie budynku handlowego
„Galeria Kwiatów i Rękodzieła Lokalnego”
EKOWAFEL M. ŁYSOŃ M. WNĘTRZAK SPÓŁKA JAWNA – „Zakup środków
trwałych do produkcji innowacyjnych produktów - wafli z łuski gryki”
EKOWAFEL M. ŁYSOŃ M. WNĘTRZAK SPÓŁKA JAWNA – „Budowa hali
produkcyjno magazynowej jako cel w dążeniu i uruchomieniu produkcji
innowacyjnych produktów”
„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Zakup środka
trwałego w postaci nowoczesnej kolejki turystycznej jako rozwój usług
turystycznych świadczonych przez firmę Dinozatorland Sp. z o.o”
„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Zakup
środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowego produktu
turystycznego firmy Dinozatorland Sp. z o. o. – udostępnienie Zbiornika
Piastowskiego dla turystów w celach rekreacyjnych w ramach Parku
Mitologii na Wodzie”
„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Nowy produkt
turystyczny firmy Dinozatorland Sp. z o.o. – park mitologiczny”
Zakład Produkcji, Handlu i Usług Witold Płoszczyca – „Zakup środka
trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych dla firmy Witold
Płoszczyca”
Janusz Płonka – „Zakup środków trwałych do świadczenia innowacyjnych
usług poligraficznych”
Marta Basta – Łysoń, Leszek Łysoń – „Rozwój usług turystycznych
świadczonych przez firmę River Park S.C poprzez zakup środka trwałego”
Beata Klęczar – „Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa Beata
Klęczar Firma Handlowo-Usługowa poprzez dywersyfikację oferty
noclegowej i rekreacyjnej”
Tomasz Juraszek – „Rozwój działalności gospodarczej firmy P.H.U. „EUROMAX” Tomasz Juraszek poprzez świadczenie usług na rzecz lokalnej
społeczności”
Katarzyna Tłomak – „Zakup samochodu w celu poszerzenia działalności
turystycznej na terenie Doliny Karpia”
KKD księgowość – kadry – doradztwo Alicja Chwiej – „Wyposażenie biura
do prowadzenia usług rachunkowo – księgowych oraz doradczych”
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład
Doświadczalny w Zatorze – „Rozwój i usprawnienie systemu sprzedaży
bezpośredniej hurtowej i detalicznej w IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład
Doświadczalny w Zatorze na magazynach rybnych Gospodarstwa
Rybackiego Spytkowice”
FORTALICJUM Andrzej NAJDUCHOWSKI – „Wykończenie historycznych
domów: chałupy, lamusa oraz zarządcówki w celu prowadzenia
działalności agroturystycznej”
Gmina Brzeźnica – „Odwodnienie terenu poprzez wykonanie niezbędnej
infrastruktury melioracyjnej służącej ochronie przeciwpowodziowej na
terenie Gminy Brzeźnica w miejscowościach Marcyporęba i Sosnowice”
Towarzystwo na rzecz Ziemi – „Utworzenie żwirowej wyspy – siedliska
Rybitwy rzecznej (Sterna hirundo) – na zbiorniku poeksploatacyjnym
Zakole B w gminie Zator (Ostoja Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy) wraz
z oceną stanu populacji Rybitwy rzecznej i Ślepowrona na terenie Doliny
Karpia”
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1.8.
Udział
beneficjentów
w
szkoleniach
informacyjnych oraz z doradztwa w biurze LGR
Operacja
Gmina Zator – „Rewitalizacja, ożywienie i uporządkowanie przestrzeni
miejskiej w rejonie ul. Juliusza Słowackiego i ul. Leszka Palimaki
w Zatorze poprzez stworzenie centrum edukacyjno-konferencyjnego,
wystawienniczego i turystycznego doliny karpia w Zatorze”
Stowarzyszenie „Malownicza Gmina” – „Adaptacja przestrzeni publicznej
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy”
Wspólnota Mieszkaniowa Bloku 32-640 Zator, ul. Kolejowa 34 – „Budowa
urządzeń rekreacyjnych i zabawowych – ogólnodostępnych, małej
architektury wraz z remontem i przebudową pasów chodnikowych.”
Parafia Rzym.-Kat. PW. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej
w Głębowicach – „Zmiana pokrycia dachu na budynku zabytkowego
kościoła w Głębowicach.”
Marek Flisowski – „Produkcja filmów promujących gminy obszaru LGR
Dolina Karpia.”
Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Serce Doliny” „Festiwal – sezon na karpia”
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – Twórczych Kobiet
w Polance Wielkiej – „Polański Kiermasz wraz z Prezentacją Kulinarnych
Produktów Lokalnych Doliny Karpia” w Polance Wielkiej
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – Twórczych Kobiet
w Polance Wielkiej – „Zakup Elementów Regionalnych Strojów Ludowych
dla Stowarzyszenia KGW – Twórczych Kobiet w Polance Wielkiej”
Parafia Rzym-Kat pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Graboszycach –
„Utworzenie Parku Świętego Andrzeja Apostoła w Graboszycach”
Ludowy Klub Sportowy „NADWIŚLANKA” w Brzeźnicy – „Modernizacja
trybun sportowych przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Brzeźnicy”
Andrzej Najduchowski – „Renesansowy dwór obronny w Graboszycach z 2
połowy XVI wieku : Interwencyjna wymiana dachu, prace konstrukcyjne
w postaci płyty żelbetowej i schodów nad I piętrem, naprawa pęknięć ścian
i nadproży, izolacja przeciw wilgotnościowa”
Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Doposażenie istniejącej instalacji
filtracyjnej w urządzenie odpylające”
Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Remont i wyposażanie budynku
handlowo-administracyjnego w Firmie KOLMAR Kolasa Marek”
Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Wykonanie posadzki przemysłowej
w hali produkcyjnej Firmy KOLMAR Kolasa Marek”
Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Zakup maszyny do obróbki drewna
Automat strugająco profilujący WEINING Powermat 600”
„STALMET” ŁUKASZ MARCELA – „Zakup śrutownicy do betonu wraz
z odkurzaczem przemysłowym”
INSTALBIS „Instalatorstwo sanitarne, grzewcze i gaz” GANOBIS
BOGUSŁAW – „Zakup mini koparki na potrzeby świadczenia usług
przyłączy kanalizacyjnych, CO oraz gazowych do budynków mieszkalnych”
Daniel Trzaska Usługi transportowe – „Podwyższenie konkurencyjności
przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez zakup
specjalistycznej koparko-ładowarki”
KRZYSZTOF WÓJCIK – „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w celu
świadczenia usług stolarskich wraz z montażem”
SABINA ANNA GRZYWA – „Zakup koparko-ładowarki na potrzeby nowego
przedsiębiorstwa”
Fundacja Przywołaj Uśmiech – „Wyposażenie przedszkola niepublicznego
z oddziałem integracyjnym w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć
i placu zabaw”
WOJCIECH ŻUREK, ANETA ŻUREK – „Budowa myjni samoobsługowej
ręcznej bezdotykowej wraz z zapleczem technicznym w miejscowości Nowe
Dwory”

oraz

spotkaniach

Beneficjent
korzystał
z doradztwa
w Biurze LGR

Beneficjent
korzystał ze
szkoleń/spotkań
informacyjnych
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Mariusz Maciaś – „Zakup minikoparki na potrzeby utworzenia działalności
gospodarczej”
Jacek Maciaś – „Zakup podnośnika samochodowego na potrzeby
utworzenia działalności gospodarczej”
Pro-Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Rozszerzenie
działalności przedsiębiorstwa Pro-Eko poprzez budowę obiektu
magazynowego i powstanie nowych miejsc pracy”
„PRZYSMAKI Z DOLINY KARPIA” Damian Rzęsista – „Remont oraz
wyposażenie pomieszczeń na potrzeby działalności cukierniczej
’’PRZYSMAKI Z DOLINY KARPIA’’ Damian Rzęsista”
Beata Wójcik, Halina Wójcik – „Modernizacja lokalu gastronomicznego
Cafe Bar w Zatorze”
„STAL-DET” Leszek Górkiewicz - „Mój Dom i Ogród – rozszerzenie
dotychczasowej działalności gospodarczej, polegającej na innowacyjnym
dla obszaru LGR połączeniu ogrodnictwa, budownictwa, wykańczania
i wyposażania wnętrz oraz sprzedaży chemii gospodarczej jako działalności
na rzecz lokalnej społeczności”
Małgorzata Tomska - Budowa i wyposażenie budynku handlowego
„Galeria Kwiatów i Rękodzieła Lokalnego”
EKOWAFEL M. ŁYSOŃ M. WNĘTRZAK SPÓŁKA JAWNA – „Zakup środków
trwałych do produkcji innowacyjnych produktów - wafli z łuski gryki”
EKOWAFEL M. ŁYSOŃ M. WNĘTRZAK SPÓŁKA JAWNA – „Budowa hali
produkcyjno magazynowej jako cel w dążeniu i uruchomieniu produkcji
innowacyjnych produktów”
„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Zakup środka
trwałego w postaci nowoczesnej kolejki turystycznej jako rozwój usług
turystycznych świadczonych przez firmę Dinozatorland Sp. z o.o”
„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Zakup
środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowego produktu
turystycznego firmy Dinozatorland Sp. z o. o. – udostępnienie Zbiornika
Piastowskiego dla turystów w celach rekreacyjnych w ramach Parku
Mitologii na Wodzie”
„Dinozatorland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – „Nowy produkt
turystyczny firmy Dinozatorland Sp. z o.o. – park mitologiczny”
Zakład Produkcji, Handlu i Usług Witold Płoszczyca – „Zakup środka
trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych dla firmy Witold
Płoszczyca”
Janusz Płonka – „Zakup środków trwałych do świadczenia innowacyjnych
usług poligraficznych”
Marta Basta – Łysoń, Leszek Łysoń – „Rozwój usług turystycznych
świadczonych przez firmę River Park S.C poprzez zakup środka trwałego”
Beata Klęczar – „Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa Beata
Klęczar Firma Handlowo-Usługowa poprzez dywersyfikację oferty
noclegowej i rekreacyjnej”
Tomasz Juraszek – „Rozwój działalności gospodarczej firmy P.H.U. „EUROMAX” Tomasz Juraszek poprzez świadczenie usług na rzecz lokalnej
społeczności”
Katarzyna Tłomak – „Zakup samochodu w celu poszerzenia działalności
turystycznej na terenie Doliny Karpia”
KKD księgowość – kadry – doradztwo Alicja Chwiej – „Wyposażenie biura
do prowadzenia usług rachunkowo – księgowych oraz doradczych”
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład
Doświadczalny w Zatorze – „Rozwój i usprawnienie systemu sprzedaży
bezpośredniej hurtowej i detalicznej w IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład
Doświadczalny w Zatorze na magazynach rybnych Gospodarstwa
Rybackiego Spytkowice”
FORTALICJUM Andrzej NAJDUCHOWSKI – „Wykończenie historycznych
domów: chałupy, lamusa oraz zarządcówki w celu prowadzenia
działalności agroturystycznej”
Gmina Brzeźnica – „Odwodnienie terenu poprzez wykonanie niezbędnej
infrastruktury melioracyjnej służącej ochronie przeciwpowodziowej na
terenie Gminy Brzeźnica w miejscowościach Marcyporęba i Sosnowice”

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
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Towarzystwo na rzecz Ziemi – „Utworzenie żwirowej wyspy – siedliska
Rybitwy rzecznej (Sterna hirundo) – na zbiorniku poeksploatacyjnym
Zakole B w gminie Zator (Ostoja Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy) wraz
z oceną stanu populacji Rybitwy rzecznej i Ślepowrona na terenie Doliny
Karpia”

TAK

NIE

Zdecydowana
większość
beneficjentów
przed
złożeniem
wniosku
o dofinansowanie korzysta z pomocy oraz konsultacji z pracownikami biura
LGR, a rzadziej bierze udział w spotkaniach informacyjnych oraz
szkoleniach.

1.9. Proces weryfikacji wniosków w UMWM
06.03.2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
zostały przekazane wnioski o dofinansowanie wraz z oryginałami list
wybranych operacji, oryginałami list niewybranych operacji oraz oryginałami
uchwał komitetu LGR w sprawie wyboru operacji.
LGR przechowuje kopie wszystkich w/w dokumentów potwierdzone za
zgodność z oryginałem lub oryginały.
Operacja
Gmina Zator – „Rewitalizacja, ożywienie i uporządkowanie przestrzeni
miejskiej w rejonie ul. Juliusza Słowackiego i ul. Leszka Palimaki
w Zatorze poprzez stworzenie centrum edukacyjno-konferencyjnego,
wystawienniczego i turystycznego doliny karpia w Zatorze”
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – Twórczych Kobiet
w Polance Wielkiej – „Polański Kiermasz wraz z Prezentacją Kulinarnych
Produktów Lokalnych Doliny Karpia” w Polance Wielkiej
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – Twórczych Kobiet
w Polance Wielkiej – „Zakup Elementów Regionalnych Strojów Ludowych
dla Stowarzyszenia KGW – Twórczych Kobiet w Polance Wielkiej”
Ludowy Klub Sportowy „NADWIŚLANKA” w Brzeźnicy – „Modernizacja
trybun sportowych przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Brzeźnicy”
Parafia Rzym.-Kat. PW. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej
w Głębowicach – „Zmiana pokrycia dachu na budynku zabytkowego
kościoła w Głębowicach.”
Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Serce Doliny” –
„Festiwal – sezon na karpia”
Stowarzyszenie „Malownicza Gmina” – „Adaptacja przestrzeni publicznej
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy”
Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Doposażenie istniejącej instalacji
filtracyjnej w urządzenie odpylające”
Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Remont i wyposażanie budynku
handlowo-administracyjnego w Firmie KOLMAR Kolasa Marek”
Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Wykonanie posadzki przemysłowej
w hali produkcyjnej Firmy KOLMAR Kolasa Marek”
Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Zakup maszyny do obróbki drewna
Automat strugająco profilujący WEINING Powermat 600”
Fundacja Przywołaj Uśmiech – „Wyposażenie przedszkola niepublicznego
z oddziałem integracyjnym w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć
i placu zabaw”
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład
Doświadczalny w Zatorze – „Rozwój i usprawnienie systemu sprzedaży
bezpośredniej hurtowej i detalicznej w IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład
Doświadczalny w Zatorze na magazynach rybnych Gospodarstwa
Rybackiego Spytkowice”

I pismo o
uzupełnienia

II pismo o
uzupełnienia

05.10.2012

09.11.2012

21.09.2012

----

21.09.2012

----

19.09.2012

17.10.2012

Brak danych

22.11.2012

26.09.2012

29.11.2012

12.10.2012

----------------

03.10.2012

----------------

03.10.2012

10.12.2012

05.10.2012

10.12.2012

03.10.2012

--------------

---------------

---------------

19.09.2012

30.10.2012
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Beata Klęczar – „Rozwój kompleksowej oferty przedsiębiorstwa Beata
Klęczar Firma Handlowo-Usługowa poprzez dywersyfikację oferty
noclegowej i rekreacyjnej”
Małgorzata Tomska - Budowa i wyposażenie budynku handlowego
„Galeria Kwiatów i Rękodzieła Lokalnego”
Beata Wójcik, Halina Wójcik – „Modernizacja lokalu gastronomicznego
Cafe Bar w Zatorze”
„STALMET” ŁUKASZ MARCELA – „Zakup śrutownicy do betonu wraz
z odkurzaczem przemysłowym”
Katarzyna Tłomak – „Zakup samochodu w celu poszerzenia działalności
turystycznej na terenie Doliny Karpia”
SABINA ANNA GRZYWA – „Zakup koparko-ładowarki na potrzeby nowego
przedsiębiorstwa”
Mariusz Maciaś – „Zakup minikoparki na potrzeby utworzenia działalności
gospodarczej”
Gmina Brzeźnica – „Odwodnienie terenu poprzez wykonanie niezbędnej
infrastruktury melioracyjnej służącej ochronie przeciwpowodziowej na
terenie Gminy Brzeźnica w miejscowościach Marcyporęba i Sosnowice”
Towarzystwo na rzecz Ziemi – „Utworzenie żwirowej wyspy – siedliska
Rybitwy rzecznej (Sterna hirundo) – na zbiorniku poeksploatacyjnym
Zakole B w gminie Zator (Ostoja Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy) wraz
z oceną stanu populacji Rybitwy rzecznej i Ślepowrona na terenie Doliny
Karpia”

21.09.2012

21.11.2012

12.10.2012

12.11.2012

22.10.2012

16.11.2012

17.10.2012

04.12.2012

22.10.2012

Brak danych

02.10.2012

19.11.2012

11.10.2012

20.11.2012

19.09.2012

13.11.2012

22.10.2012

10.12.2012

1.10. Poziom wykorzystania środków w II naborze po weryfikacji przez
Samorząd Województwa

operacja
Gmina Zator – „Rewitalizacja, ożywienie
i uporządkowanie przestrzeni miejskiej w rejonie
ul. Juliusza Słowackiego i ul. Leszka Palimaki
w Zatorze poprzez stworzenie centrum edukacyjnokonferencyjnego, wystawienniczego i turystycznego
doliny karpia w Zatorze”
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – Twórczych
Kobiet w Polance Wielkiej – „Polański Kiermasz wraz z
Prezentacją Kulinarnych Produktów Lokalnych Doliny
Karpia” w Polance Wielkiej
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – Twórczych
Kobiet w Polance Wielkiej – „Zakup Elementów
Regionalnych Strojów Ludowych dla Stowarzyszenia
KGW – Twórczych Kobiet w Polance Wielkiej”
Ludowy Klub Sportowy „NADWIŚLANKA” w Brzeźnicy –
„Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie
sportowo – rekreacyjnym w Brzeźnicy”
Parafia Rzym.-Kat. PW. Najświętszej Maryi Panny
Szkaplerznej w Głębowicach – „Zmiana pokrycia dachu
na budynku zabytkowego kościoła w Głębowicach.”
Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich
„Serce Doliny” – „Festiwal – sezon na karpia”
Stowarzyszenie „Malownicza Gmina” – „Adaptacja
przestrzeni publicznej przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Brzeźnicy”
Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Doposażenie
istniejącej instalacji filtracyjnej w urządzenie
odpylające”

Wnioskowana kwota
dofinansowania
(PLN)

Kwota
dofinansowania
zgodnie z zawartą
umową (PLN)

1 300 000,00

0,00

11 050,00

11 050,00

14 620,00

14 620,00

46 418,00

46 418,00

473 544,01

473 544,01

66 973,27

0,00

45 503,64

44 653,64

84 000,00

84 000,00
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Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Remont i
wyposażanie budynku handlowo-administracyjnego
w Firmie KOLMAR Kolasa Marek”
Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Wykonanie posadzki
przemysłowej w hali produkcyjnej Firmy KOLMAR
Kolasa Marek”
Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Zakup maszyny do
obróbki drewna Automat strugająco profilujący
WEINING Powermat 600”
Fundacja Przywołaj Uśmiech – „Wyposażenie
przedszkola niepublicznego z oddziałem integracyjnym
w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć i placu
zabaw”
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki
Zakład Doświadczalny w Zatorze – „Rozwój i
usprawnienie systemu sprzedaży bezpośredniej
hurtowej i detalicznej w IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład
Doświadczalny w Zatorze na magazynach rybnych
Gospodarstwa Rybackiego Spytkowice”
Beata Klęczar – „Rozwój kompleksowej oferty
przedsiębiorstwa Beata Klęczar Firma HandlowoUsługowa poprzez dywersyfikację oferty noclegowej
i rekreacyjnej”
Małgorzata Tomska - Budowa i wyposażenie budynku
handlowego „Galeria Kwiatów i Rękodzieła Lokalnego”
Beata Wójcik, Halina Wójcik – „Modernizacja lokalu
gastronomicznego Cafe Bar w Zatorze”
„STALMET” ŁUKASZ MARCELA – „Zakup śrutownicy
do betonu wraz z odkurzaczem przemysłowym”
Katarzyna Tłomak – „Zakup samochodu w celu
poszerzenia działalności turystycznej na terenie Doliny
Karpia”
SABINA ANNA GRZYWA – „Zakup koparko-ładowarki
na potrzeby nowego przedsiębiorstwa”
Mariusz Maciaś – „Zakup minikoparki na potrzeby
utworzenia działalności gospodarczej”
Gmina Brzeźnica – „Odwodnienie terenu poprzez
wykonanie niezbędnej infrastruktury melioracyjnej
służącej ochronie przeciwpowodziowej na terenie
Gminy Brzeźnica w miejscowościach Marcyporęba i
Sosnowice”
Towarzystwo na rzecz Ziemi – „Utworzenie żwirowej
wyspy – siedliska Rybitwy rzecznej (Sterna hirundo) –
na zbiorniku poeksploatacyjnym Zakole B w gminie
Zator (Ostoja Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy) wraz
z oceną stanu populacji Rybitwy rzecznej i Ślepowrona
na terenie Doliny Karpia”

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

38 422,57

0,00

72 600,00

0,00

228 715,22

228 715,22

39 759,91

0,00

229 942,04

229 942,04

300 000,00

300 000,00

178 634,69

160 007,48

89 799,00

79 132,00

68 340,00

68 340,00

40 341,46

0,00

60 000,00

60 000,00

52 500,00

52 500,00

84 601,00

162 219,10

------

Wnioskowana
kwota
dofinansowania
(PLN)

Kwota
dofinansowania
zgodnie z zawartą
umową (PLN)

1 300 000,00

0,00

658 108,92

590 285,65
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II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza
tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny i
gospodarczy
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy

423 737,79

312 715,22

1 059 317,10

949 921,52

84 601,00

162 219,10

0,00

SUMA

WYKRES
1.11. Realizacja celów zawartych w LSROR
LGR realizuje dwa cele ogólne:
3) Rozwój gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu
o lokalne zasoby,
4) Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowohistorycznych.
Dla każdego z celów ogólnych został przyporządkowany cel szczegółowy wraz
z zakresem oraz przykładami operacji.

1.1.

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

Zakres operacji:




Budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej,
w szczególności: pomostów, wiosek wędkarskich, miejsc do łowienia
ryb, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, itp. wraz z ścieżkami i
drogami dojazdowymi do tych miejsc.
Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych i rowerowych, miejsc
przystankowych, punktów widokowych i obserwacyjnych itp. wraz z
drogami dojazdowymi do tych miejsc oraz remont lub odbudowa już
istniejących szlaków.
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Dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Promocja obszaru LGR jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.
Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w branży turystycznej, w
szczególności prowadzonych przez osoby z sektora rybactwa.
Rewitalizacja miejscowości, remont, odbudowa, przebudowa bądź
wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne,
sportowe i rekreacyjne oraz turystyczne.
Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży pobudzających
do aktywnych form wypoczynku i przyczyniających się do rozwoju
turystyki na terenie Doliny Karpia.
Rozwój dostępu do sieci Internet.
Poprawa warunków funkcjonowania lokalnego transportu publicznego.

Przykłady:













Budowa, remont lub przebudowa pomostów i miejsc do łowienia ryb
wraz z drogami dojazdowymi do tych miejsc (gminy wraz z kołami
wędkarskimi);
Przygotowanie ścieżek spacerowych (ich wytyczenie, oznakowanie,
remont lub odbudowa już istniejących), wykonanie podestu na stawie
umożliwiającego wędkowanie, utworzenia terenu rekreacyjnego,
utworzenie małego ogrodu z ciekawymi roślinami w celu edukacyjnym
(osoba z sektora rybactwa);
Centrum rekreacji, w skład którego wchodziłoby m. in. ogólnodostępne
łowisko, pole namiotowe, plac zabaw dla dzieci, przystosowane dla
osób niepełnosprawnych, wypożyczalnia kajaków (osoba z sektora
rybactwa);
Zagospodarowanie terenu nadwiślanego - budowa przystani (niwelacja
terenu, budowa zaplecza, parkingu, ścieżek) oraz drewnianego galaru
jako kultywowania tradycji flisackich w oparciu o dokumentację
historyczną (osoba z sektora społecznego);
Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego - stworzenie niezbędnej
infrastruktury
sportowej,
wypoczynkowej
nad
Zbiornikiem
Piastowskim w dorzeczu rzeki Skawy; w ramach zadania powstanie
infrastruktura
sportowa,
komunikacyjna,
gastronomiczna
i
wypoczynkowa służąca turystom i mieszkańcom Doliny Karpia
(gmina);
Europejskie Centrum Wędkarstwa i Aktywnego Wypoczynku – budowa
infrastruktury turystyczno-sportowej, zagospodarowanie terenu nad
rzeką Skawą - budowa przystani, niwelacja terenu, budowa zaplecza,
parkingu, ścieżek (gmina);
Zagospodarowanie terenu wokół łowiska wędkarskiego, modernizacja
stanowisk wędkarskich, oświetlenie łowiska, remont punktu hurtowej i
detalicznej sprzedaży ryb (instytucja badawczo-rozwojowa);
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Remont, odbudowa, przebudowa bądź wyposażenie obiektów
pełniących funkcje społeczno – kulturalne, sportowe i rekreacyjne oraz
turystyczne w ramach rewitalizacji miejscowości (gmina);
Utworzenie koła dla dzieci i młodzieży pobudzającego aktywność
fizyczną (instytucja kultury);
Stworzenie w bibliotece ogólnodostępnej pracowni komputerowej z
dostępem do Internetu (instytucja kultury);
Budowa wiat przystankowych (gmina).

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





Organizacja targów i imprez promocyjnych, wydawanie materiałów i
publikacji związanych z promocją produktów lokalnych, w
szczególności produktów rybactwa i rynku zbytu ryb.
Inwestycje związane z tworzeniem smażalni, wędzarni, sklepów z
produktami rybnymi, lokalnymi itp.
Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów
lokalnych (w tym produktów rybactwa) lub działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej.
Popularyzacja rybactwa związana z obszarem objętym LSROR.

Przykłady:








Działania związane z promocją Karpia Zatorskiego, w szczególności z
organizacją wielu wydarzeń kulinarno – kulturalnych na terenie Doliny
Karpia, podczas których zaprezentowane zostaną rodzime specjały
kulinarne w tym: Karp Zatorski przyrządzany na 1000 sposobów.
Promocja produktu odbywać się będzie m.in. podczas Święta Karpia,
Zatorskich Żniw Karpiowych, Zatorskiego Jarmarku Karpiowego oraz
wielu innych imprez regionalnych w tym prezentacji i wystaw (gmina);
Działania promocyjne związane z opracowywaniem i wydaniem
różnych materiałów promocyjnych związanych z produktem w tym:
foldery, plakaty, ulotki, gadżety promocyjne, smycze, koszulki, namiot,
flagi, krzesła, stoły itp. Kampania promocji produktu w mediach,
konferencje poświęcone promocji karpia. Wybudowanie pomników
Karpia Zatorskiego (gmina);
Budowa wędzarni ryb i sprzedaż bezpośrednia wędzonych i świeżych
ryb (osoby z sektora rybactwa);
Smażalnia ryb jako część kompleksowego centrum rekreacji (osoba z
sektora rybactwa);
Remont pomieszczeń pod utworzenie sklepu rybacko-wędkarskiego
(spółdzielnia rolnicza);
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Smażalnia i punkt sprzedaży żywych ryb (przedsiębiorca);
Remont i modernizacja smażalni ryb w Zatorze (instytucja badawczorozwojowa);
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 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”.

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
krajobrazowych i kulturowo-historycznych:

walorów

przyrodniczo-
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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:






Zaprojektowanie i wykonanie odpływu wód powodziowych z potoku
Czarczówka w tym wykonanie przepustu pod torami kolejowymi w
Grodzisku (gmina);
Modernizacja rowów melioracyjnych służących odprowadzaniu i
doprowadzaniu wód do stawów rybnych i zbiorników wędkarskich w
Gminie Zator;
Utworzenie użytku ekologicznego dla obszaru cennego przyrodniczo;
Utworzenie pomnika przyrody dla obiektu cennego przyrodniczo;
Zorganizowanie imprezy promującej postawy ekologiczne (instytucja
kultury).

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







Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub
skansenów mających na celu zachowanie tradycji rybactwa.
Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub
skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła,
sztuki i obyczajów innych niż związane z tradycjami rybactwa.
Remont, odbudowa, przebudowa bądź wyposażenie obiektów
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją
zabytków.
Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, w
szczególności z zakresu kultury i historii obszaru LSROR.
Aktywizacja i integracja mieszkańców, wzmacnianie tożsamości
lokalnej, promocja i wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych.
Kultywowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i obyczajów, w
szczególności rybackich.
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Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów, w których
prowadzona jest podstawowa działalność kulturalna.

Przykłady:











Adaptacja części stodoły na mały skansen z wykorzystaniem własnych
starych narzędzi rolniczych i rybackich (osoba z sektora rybactwa);
Opracowanie i budowa nowoczesnego w pełni multimedialnego
Muzeum Karpia. W muzeum zaprezentowane byłyby wszystkie żywe
gatunki ryb słodkowodnych w tym w szczególności Karp Zatorski. W
muzeum turysta nie tylko mógłby zobaczyć żywe ryby, dowiedzieć się o
procesie hodowli, spróbować swoich sił i złowić na wędkę, ale także
spróbować na wiele sposobów. Znajdowałyby się tam także stałe
ekspozycje najciekawszych przyrodniczych miejsc Gminy Zator, w tym
prezentacja rzadkich okazów ryb i ptaków. Ciekawostką byłaby
możliwość zobaczenia i sterowania opuszczaniem i napełnianiem
stawu hodowlanego. W stałej ofercie byłyby także organizowane
cykliczne imprezy kulturalne związane z hodowlą Karpia Zatorskiego.
Muzeum organizowałoby także wycieczki przyrodnicze po stawach
(gmina);
Utworzenie muzeum flisaków i marynarzy w Łączanach w obiekcie
starej szkoły po jego remoncie kapitalnym (gmina);
Stworzenie Centrum Konferencyjnego - Hotelowego Pałac Potockich w
Zatorze na bazie zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków
obiektu, w zamyśle wnioskodawcy oferującego szeroką gamę usług dla
turystów odwiedzających Gminę Zator i Dolinę Karpia. W centrum
podzielone będzie na dwie części: I cześć konferencyjna, II część
hotelowa oraz sale ekspozycyjne. W swojej ofercie Centrum
Konferencyjne będzie posiadać organizację wydarzeń, imprez,
konferencji, spotkań, noclegi i regionalną gastronomię z Karpiem
Zatorskim na czele (gmina);
Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła parafialnego
p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach (parafia);
Renowacja zabytkowego pomnika św. Nepomucena (gmina);
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w ośrodku kultury
(instytucja kultury);
Utworzenie koła kulturalno – historycznego dla dzieci i młodzieży
(instytucja kultury).

Analiza oraz stopień realizacji poszczególnych celów została przeprowadzona
w oparciu o ocenę wniosków poszczególnych członków Komitetu. Operacja
aby pozyskać dofinansowanie musi wpisywać się w LSROR, a więc być
zgodna z przynajmniej jednym celem szczegółowym.
Dane przedstawione poniżej pochodzą z analizy oceny operacji wg zgodności
operacji z LSROR dokonywanej przez członków Komitetu.
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Poszczególne liczby wskazują na liczbę członków Komitetu którzy wskazali,
że dana operacja wybrana do dofinansowania realizuje poszczególny cel.
Zestawienie zostało zrobione z podziałem na operacje wybrane do
finansowania w danym działaniu i sektorze.

I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych
od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i reorientacja
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną
z sektorem rybactwa w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
- sektor społeczny i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa sektor społeczny i gospodarczy
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej sektor społeczny i gospodarczy
SUMA

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

Cel ogólny II Zachowanie walorów
przyrodniczokrajobrazowych
i kulturowohistorycznych

36

0

57

58

73

0

207

15

0

17

0

18

373

108
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Stopień realizacji celów ogólnych
400
350
300
250

200
Stopień realizacji celów
ogólnych

150
100
50
0
1. Rozwój gospodarczy i
2. Zachowanie walorów
związanego z nim rynku pracy w przyrodniczo-krajobrazowych i
oparciu o lokalne zasoby
kulturowo-historycznych

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

I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych
od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i reorientacja
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną z
sektorem rybactwa w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
- sektor społeczny i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa sektor społeczny i gospodarczy
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej sektor publiczny

1.1 Rozwój
turystyki,
szczególnie
ekoturystyki
i turystyki
wędkarskiej

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

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

18

18

0

39

18

0

1

0

72

32

47

128

0

0

0
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IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej sektor społeczny i gospodarczy
SUMA

0

0

0

90

83

200

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

I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych
od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i reorientacja
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną z
sektorem rybactwa w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
- sektor społeczny
i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa sektor społeczny i gospodarczy
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej sektor społeczny i gospodarczy
SUMA

2. 1 Zachowanie
walorów przyrodniczokrajobrazowych

2.2 Zachowanie
dziedzictwa kulturowego
i historycznego, w tym
tradycji rybactwa

0

0

0

58

0

0

0

15

17

0

18

0

35

73
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Stopień realizacji poszczególnych celów
szczegółowych
250

200
150
100
50

Stopień realizacji
poszczególnych celów
szczegółowych

0

Operacje, które zostały wybrane do finansowania wpisują się w głównej
mierze w cel ogólny I, a w szczególności w jego cel szczegółowy 1.3.
Spośród ogółem 14 operacji wybranych do finansowania:




14 operacji wpisuje się w tylko jeden cel szczegółowy,
7 operacji wpisuje się w 2 cele szczegółowe,
1 operacja wpisuje się w 3 cele szczegółowe,

Liczba operacji realizujących poszczególne
cele szczegółowe
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Liczba operacji realizujących
poszczególne cele szczegółowe
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Z powyższego zestawienia wynika, że operacje wybrane do finansowania
wpisują się w LSROR, a większość z nich realizuje tylko jeden cel
szczegółowy.
1.12. Innowacyjność wybranych operacji
Zgodnie z zapisami w LSROR operacje innowacyjne to takie, które
wykorzystują niepraktykowane dotąd lokalnie rozwiązania - nowe produkty
i towary, nowe rozwiązania organizacyjne, nowe maszyny i urządzenia, nowe
sposoby wykorzystania lokalnych zasobów dotychczas niestosowane na
obszarze LGR tj. np. budowa drewnianego galaru jako atrakcji turystycznej
i elementu kultywowania tradycji flisackich czy utworzenie multimedialnego
Muzeum Karpia dla obszaru LGR, ale to także może być budowa smażalni,
pomostów dla wędkarzy czy utworzenie zakładu lakierniczego w gminie lub
miejscowości, w której nie ma takich obiektów lub przedsiębiorstw.
Innowacyjność podejmowanych działań

(na podstawie kart ocen wg lokalnych

kryteriów LGR)

Operacja wybrana do
dofinansowania

Gmina Zator – „Rewitalizacja,
ożywienie i uporządkowanie
przestrzeni miejskiej w rejonie ul.
Juliusza Słowackiego i ul. Leszka
Palimaki w Zatorze poprzez
stworzenie centrum edukacyjnokonferencyjnego, wystawienniczego
i turystycznego doliny karpia w
Zatorze”
Stowarzyszenie Koła Gospodyń
Wiejskich – Twórczych Kobiet
w Polance Wielkiej – „Polański
Kiermasz wraz z Prezentacją
Kulinarnych Produktów Lokalnych
Doliny Karpia” w Polance Wielkiej
Stowarzyszenie Koła Gospodyń
Wiejskich – Twórczych Kobiet
w Polance Wielkiej – „Zakup
Elementów Regionalnych Strojów
Ludowych dla Stowarzyszenia
KGW – Twórczych Kobiet w
Polance Wielkiej”
Ludowy Klub Sportowy
„NADWIŚLANKA” w Brzeźnicy –
„Modernizacja trybun sportowych
przy kompleksie sportowo –
rekreacyjnym w Brzeźnicy”
Parafia Rzym.-Kat. PW.
Najświętszej Maryi Panny
Szkaplerznej w Głębowicach –
„Zmiana pokrycia dachu na
budynku zabytkowego kościoła w
Głębowicach.”
Stowarzyszenie Gospodyń i
Gospodarzy Wiejskich „Serce
Doliny” – „Festiwal – sezon na
karpia”

Liczba
oceniających,
którzy
wskazali, iż
operacja nie
jest
innowacyjna
(0pkt.)

Liczba
oceniających,
którzy wskazali,
iż operacja jest
innowacyjna na
obszarze
sołectwa (1pkt.)

Liczba
oceniających,
którzy
wskazali, iż
operacja jest
innowacyjna
na obszarze
gminy (2pkt.)

Liczba
oceniających,
którzy wskazali,
iż operacja jest
innowacyjna na
obszarze LGR
(3pkt.)

Średnia liczba
przyznanych
pkt.

0

0

0

18

3,00

3

2

14

0

1,58

3

0

16

0

1,68

1

0

18

0

1,89

5

1

5

3

1,43

18

1

0

0

0,05
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Stowarzyszenie „Malownicza
Gmina” – „Adaptacja przestrzeni
publicznej przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Brzeźnicy”
Firma KOLMAR Kolasa Marek –
„Doposażenie istniejącej instalacji
filtracyjnej w urządzenie
odpylające”
Firma KOLMAR Kolasa Marek –
„Remont i wyposażanie budynku
handlowo-administracyjnego w
Firmie KOLMAR Kolasa Marek”
Firma KOLMAR Kolasa Marek –
„Wykonanie posadzki
przemysłowej w hali produkcyjnej
Firmy KOLMAR Kolasa Marek”
Firma KOLMAR Kolasa Marek –
„Zakup maszyny do obróbki
drewna Automat strugająco
profilujący WEINING Powermat
600”
Fundacja Przywołaj Uśmiech –
„Wyposażenie przedszkola
niepublicznego z oddziałem
integracyjnym w niezbędny sprzęt
do prowadzenia zajęć
i placu zabaw”
Instytut Rybactwa Śródlądowego w
Olsztynie Rybacki Zakład
Doświadczalny w Zatorze – „Rozwój
i usprawnienie systemu sprzedaży
bezpośredniej hurtowej i
detalicznej w IRŚ Olsztyn Rybacki
Zakład Doświadczalny w Zatorze
na magazynach rybnych
Gospodarstwa Rybackiego
Spytkowice”
Beata Klęczar – „Rozwój
kompleksowej oferty
przedsiębiorstwa Beata Klęczar
Firma Handlowo-Usługowa
poprzez dywersyfikację oferty
noclegowej i rekreacyjnej”
Małgorzata Tomska - Budowa i
wyposażenie budynku handlowego
„Galeria Kwiatów i Rękodzieła
Lokalnego”
Beata Wójcik, Halina Wójcik –
„Modernizacja lokalu
gastronomicznego Cafe Bar w
Zatorze”
„STALMET” ŁUKASZ MARCELA –
„Zakup śrutownicy do betonu wraz
z odkurzaczem przemysłowym”
Katarzyna Tłomak – „Zakup
samochodu w celu poszerzenia
działalności turystycznej na
terenie Doliny Karpia”
SABINA ANNA GRZYWA – „Zakup
koparko-ładowarki na potrzeby
nowego przedsiębiorstwa”
Mariusz Maciaś – „Zakup
minikoparki na potrzeby
utworzenia działalności
gospodarczej”
Gmina Brzeźnica – „Odwodnienie
terenu poprzez wykonanie
niezbędnej infrastruktury
melioracyjnej służącej ochronie
przeciwpowodziowej na terenie
Gminy Brzeźnica w
miejscowościach Marcyporęba i
Sosnowice”

2

0

12

0

1,71

1

17

0

0

0,94

18

0

0

0

0,00

18

0

0

0

0,00

1

17

0

0

0,94

0

0

0

16

3,00

0

0

0

15

3,00

0

0

1

15

2,94

0

2

13

1

1,94

8

4

0

1

0,54

0

0

2

11

2,85

0

0

1

12

2,92

1

7

5

0

1,31

0

1

11

1

2,00

6

1

10

0

1,24
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Towarzystwo na rzecz Ziemi –
„Utworzenie żwirowej wyspy –
siedliska Rybitwy rzecznej (Sterna
hirundo) – na zbiorniku
poeksploatacyjnym Zakole B w
gminie Zator (Ostoja Natura 2000
Dolina Dolnej Skawy) wraz
z oceną stanu populacji Rybitwy
rzecznej i Ślepowrona na terenie
Doliny Karpia”

Operacje wybrane do
dofinansowania

I - Wzmocnienie
konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa
– sektor publiczny
I - Wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor
społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i
reorientacja działalności
gospodarczej oraz
dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną
z sektorem rybactwa w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem sektor społeczny i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości
produktów rybactwa, rozwój
usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne
od rybactwa - sektor społeczny i
gospodarczy

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

0

0

0

18

3,00

Liczba
oceniających,
którzy
wskazali, iż
operacje nie są
innowacyjne
(0pkt.)

Liczba
oceniających,
którzy wskazali,
iż operacje są
innowacyjne na
obszarze
sołectwa (1pkt.)

Liczba
oceniających,
którzy
wskazali, iż
operacje są
innowacyjne
na obszarze
gminy (2pkt.)

Liczba
oceniających,
którzy wskazali,
iż operacje są
innowacyjne na
obszarze LGR
(3pkt.)

Średnia liczba
przyznanych
pkt.

0

0

0

18

3,00

32

4

65

3

1,38

38

34

0

0

0,47

9

14

33

72

2,31

6

1

10

0

1,24

0

0

0

18

3,00
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Innowacyjność operacji
3,5
3
2,5
2
Innowacyjność operacji

1,5
1
0,5
0
I-p

I - sg

II - sg

III - sg

IV - p

IV - sg

Operacje cechują się dużą różnorodnością pod względem innowacji. Aż 4
operacje zostały ocenione przez wszystkich członków Komitetu jako
innowacyjne na skalę całej Doliny Karpia, natomiast dwie, złożone w ramach
działania „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”
nie zostały uznane w żadnym stopniu za innowacyjne.
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2.1. Ogłoszenie o naborze (15.10.2012 r. – 16.11.2012 r.)
10 września 2012 r. SDK działając jako LGR ogłosiło nabór wniosków w
ramach PO RYBY 2007-2013, który trwał od 16 października 2012 r. do 20
listopada 2012 r.
Konkurs
na
wybór
z harmonogramem.

operacji

został

zorganizowany

zgodnie

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

Zarząd Województwa Małopolskiego
Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji
polegających na:





„Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,
„Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem”,
„Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”,
„Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w
celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.

osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”.
16. Termin składania wniosków: 15 października 2012 r. – 16 listopada 2012 r.
17. Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) osobiście w Biurze Lokalnej Grupy
Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 5, w godzinach od 9.00 do 17.00.
18. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:
Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełniania, wykaz dokumentów, które dołącza się
do wniosku oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych następujących
instytucji: Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia www.gruparybacka.dolinakarpia.org
w zakładce Nabory, Samorządu Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl/poryby w
zakładce Nabory aktualne.
19. Limity dostępnych środków finansowych :


Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 1 450 000,00 zł, w tym:
- sektor publiczny – 1 250 000,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny – 200 000,00 zł



Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem – 300 000,00 zł, w tym:
- sektor publiczny – 0,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny –300 000,00 zł



Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa – 400 000,00 zł, w tym:
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- sektor publiczny – 0,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny – 400 000,00 zł


Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w
celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywróceniu potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 365 399,00 zł, w tym:
- sektor publiczny – 165 399,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny – 200 000,00 zł
20. Dodatkowe informacje:
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze
Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz pod numerem tel. 33/841 18 87

Ogłoszenie pojawiło się:










na stronie internetowej SDK, zarówno na stronie głównej, jak i na
stronie LGR oraz w zakładce „Ogłoszenia o naborach”,
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego,
na stronach internetowych każdej z 7 gmin z obszaru Doliny Karpia
(tj. Brzeźnica, Tomice, Przeciszów, Polanka Wielka, Spytkowice, Osiek,
Tomice, Zator),
na portalu informacyjnym: www.wdoliniekarpia24.pl;
na tablicy informacyjnej w siedzibie SDK, drzwiach oraz gablocie,
na tablicach informacyjnych poszczególnych Urzędów Gmin,
w Gazecie Krakowskiej (10.09.2012 r., str. 6),
w gazecie „Wieści Gminy Przeciszów” (nr 3/2012),
w gazecie „Echa Osieka” (nr 05/128 str. 10)

2.2. Rejestr złożonych wniosków
W naborze trwającym w okresie 15.10.2012 r. – 16.11.2012 r. do biura LGR
wpłynęło łącznie 25 wniosków.
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor publiczny – 2 wnioski:
1) Gmina Przeciszów – „Budowa, rozbudowa kompleksu obiektów
sportowych przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w
Piotrowicach przy ul. Andrychowskiej 222”;
8) Gmina Brzeźnica – „Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę
publiczną promującą obszar zależny od rybactwa oraz tworzącą ofertę
kulturalno – turystyczną na terenie Doliny Karpia”.
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Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy – 4 wnioski:
1) Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni” – „Szukając tożsamości,
czerpiemy radość życia – utworzenie zespołu śpiewaczego oraz zakup
elementów strojów regionalnych dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń
Wiejskich – „Nowoczesna Gospodyni” z Brzeźnicy”;
2) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Paszkówce –
„Utworzenie Parafialnego domu integracji społecznej w Paszkówce
w celu rozwijania pasji i aktywności mieszkańców Doliny Karpia
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”;
3) Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. –
„Ocena oddziaływania gospodarki rybackiej na rozwój środowiska
lokalnego na przykładzie Gminy Osiek”;
4) Fundacja Pałac w Ryczowie – „Stworzenie Izby Pamięci Generała
Zygmunta Piaseckiego w Pałacu w Ryczowie”.

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem - sektor społeczny i gospodarczy – 2 wnioski:
1) Józef Zemanek – „Zakup autobusu na potrzeby firmy Józef Zemanek”;
2) Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Nadbudowa i przebudowa budynku
produkcyjnego w Firmie KOLMAR Kolasa Marek”.

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - sektor
społeczny i gospodarczy – 14 wniosków:
1) Krzysztof Kuwik – „Zakup samochodu do przewozu ryb dla
gospodarstwa rybackiego Krzysztof Kuwik”;
2) Karol Michalec – „Zakup ładowarki teleskopowej”;
3) Wojciech Żurek – „Budowa myjni samoobsługowej ręcznej bezdotykowej
wraz z zapleczem technicznym w miejscowości Nowe Dwory”;
4) SABINA ANNA GRZYWA – „Zwiększenie konkurencyjności Firmy
Handlowo-Usługowej „EKO-BUD” Sabina Grzywa poprzez zakup
samochodu dostawczego-wywrotki”;
5) ALICJA CHWIEJ – „WYPOSAŻENIE BIURA DO PROWADZENIA USŁUG
RACHUNKOWO – KSIĘGOWYCH ORAZ DORADCZYCH”;
6) Jacek Maciaś – „Zakup podnośnika samochodowego na potrzeby
utworzenia działalności gospodarczej”;
7) Przemysław Mąsiorski – „Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby
firmy „DĄBEK”;
8) Paulina Świdergał – „Rozwój działalności gospodarczej poprzez
zwiększenie sprzedaży detalicznej i hurtowej na rynku lokalnym”;

186

Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia

9) BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE – „Zakup nowoczesnych urządzeń
oraz wdrożenie innowacyjnych procesów przez Bank Spółdzielczy w
Zatorze”;
10) Zbigniew Płonka – „Zakup środków trwałych do produkcji kotłów c.o.
na terenie Doliny Karpia”;
11) Maciej Całus – „Podniesienie potencjału usługowego firmy P.H.U.
ALPROTECH poprzez zakup nowoczesnego ciągnika rolniczego”;
12) Damian Rzęsista – „Remont oraz wyposażenie pomieszczeń na potrzeby
działalności cukierniczej ’’PRZYSMAKI Z DOLINY KARPIA’’ Damian
Rzęsista”;
13) Sławomir Błaszczyk – „Z nową technologią i ofertą w lepszą przyszłość
firmy”;
14) Sebastian Ludwik Stawowczyk – „Zakup urządzeń do automatycznej
sprzedaży zniczy (zniczomatów) oraz ich montażu przy cmentarzach na
terenie gmin: Przeciszów, Zator, Spytkowice, Polanka Wielka, Osiek,
Brzeźnica, Tomice”.

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor publiczny – 1
wniosek:
1) Gmina Zator – „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
mieszkańców sołectwa Podolsze poprzez modernizację urządzeń
melioracyjnych”.
Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor społeczny
i gospodarczy – 2 wnioski:
1) Instytut Rybactwa Śródlądowego Im Stanisława Sakowicza w Olsztynie
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze – „Zakup zestawu do
koszenia wodnej roślinności wynurzonej składającego się z wodnej
kosiarki pływającej Esox-5oraz specjalistycznej przyczepy do jej
przewożenia”;
2) Fundacja Pałac w Ryczowie – „Budowa ogrodzenia wraz z bramą
wjazdową oraz inwentaryzacja drzew. w zabytkowym Parku Pałacowym
w Ryczowie”.
Stowarzyszenie Dolina Karpia miało w powyższym naborze do
rozdysponowania środki na łączną kwotę 2 515 399,00 zł., natomiast do
biura LGR wpłynęło 25 wniosków na łączną kwotę dofinansowania
2 977 079,73 zł.
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I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa –
sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja lub reorientacja działalności
gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza
tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny
i gospodarczy
IV - Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy

Dostępna pula
środków (PLN)

Łączna kwota
dofinansowania
złożonych wniosków
(PLN)

1 250 000,00

1 250 000,00

200 000,00

299 318,65

300 000,00

190 800,00

400 000,00

966 810,68

165 399,00

59 500,00

200 000,00

210 650,40

1 400 000,00
1 200 000,00
1 000 000,00
800 000,00

Dostępna pula środków (PLN)

600 000,00

Łączna kwota dofinansowania
złożonych wniosków (PLN)

400 000,00
200 000,00
0,00
I-p

I - sg

II - sg

III - sg

IV - p

IV - sg

Najwięcej wniosków zostało złożonych w ramach działania „Podnoszenie
wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” gdzie łączna kwota
dofinansowania złożonych wniosków w znacznym stopniu, gdyż aż
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o 566 810,68 zł przekroczyła pulę dostępnych środków. Liczby te świadczą o
bardzo dużym zainteresowaniu przedsiębiorców z terenu Doliny Karpia i
potrzebie realizowania projektów.
Równie dużym zainteresowaniem cieszył się nabór w ramach działania
„Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa” gdzie podmioty z sektora społecznego
i gospodarczego złożyły wnioski na prawie 300 tys. zł, a więc dostępna pula
środków została przekroczona o 99 318,65 zł.
W ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” w sektorze publicznym
wpłynęły 2 wnioski, które wyczerpały dostępną pulę środków.
Zarówno w pierwszym naborze wniosków (12.12.2011 r. – 27.01.2012 r.) jak
i w drugim (18.06.2012 r. – 20.07.2012 r.), a także w trzecim (15.10.2012 r.
– 16.11.2012) działanie „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności
gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną
z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem” nie cieszyło się dużym zainteresowaniem i złożone wnioski nie
wyczerpały puli dostępnych środków.

2.3. Ocena wniosków
2.3.1. Ocena zgodności operacji z LSROR
Operacja zostaje uznana za zgodną z LSROR jeżeli spełnia wszystkie poniższe
kryteria:
7) operacja przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej 1 celu
szczegółowego - ocena polega na wpisaniu znaku „X” w kratce po
prawej stronie przy każdym celu szczegółowym, z którym dana
operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSROR może występować
w więcej niż jednym punkcie (można zaznaczyć więcej kwadracików).
Operacja zostanie uznana za zgodną z LSROR jeżeli będzie zgodna z co
najmniej jednym celem szczegółowym. Jeżeli operacja nie przyczyni się
do osiągnięcia żadnego z celów szczegółowych należy w kratce
„Operacja nie przyczyni się do osiągnięcia żadnego z celów
szczegółowych” wpisać znak „X”.
8) operacja spełnia warunki 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. – ocena
polega na wpisaniu znaku „X” w kratce „TAK” jeżeli operacja jest
zgodna z Rozporządzeniem lub wpisaniu znaku „X” w kratce „NIE”
jeżeli operacja nie jest zgodna z Rozporządzeniem
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9) wnioskodawca posiada stosowne oceny i zaświadczenia w zakresie
oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy są one wymagane –
ocena polega na wpisaniu znaku „X” w kratce „TAK”, „NIE” lub „NIE
DOTYCZY” w punkcie dotyczącym posiadania przez Wnioskodawcę
stosownych ocen i zaświadczeń w zakresie oddziaływania na
środowisko w przypadku, gdy są one wymagane.
W procesie oceny zgodności stosowane są karty ocen.

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

Operacja nie przyczyni się do osiągnięcia
żadnego z celów szczegółowych
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TAK





2.Operacja spełnia warunki 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.

NIE




3.Wnioskodawca posiada stosowne oceny i zaświadczenia w zakresie oddziaływania na środowisko
w przypadku, gdy są one wymagane:
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA KOMITETU :

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

DATA:

CZYTELNY
PODPIS:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:
Pola zaciemnione wypełnia biuro LGR przed rozpoczęciem procesu oceny. Pozostałe pola wypełnia Członek Komitetu biorący udział
w ocenie zgodności operacji z LSROR:
 Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem lub cienkopisem w kolorze innym niż czarny.
 Ocena zgodności operacji z LSROR polega na:
4. 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”.
5. Wpisaniu znaku „X” w kratce „TAK” jeżeli operacja jest zgodna z Rozporządzeniem lub wpisaniu znaku
„X” w kratce „NIE” jeżeli operacja nie jest zgodna z Rozporządzeniem.
6. Wpisaniu znaku „X” w kratce „TAK”, „NIE” lub „NIE DOTYCZY” w punkcie dotyczącym posiadania
przez Wnioskodawcę stosownych ocen i zaświadczeń w zakresie oddziaływania na środowisko
w przypadku, gdy są one wymagane.
Aby operacja została uznana za zgodną z LSROR musi być zgodna z co najmniej jednym celem szczegółowym,
spełniać warunki Rozporządzenia oraz Wnioskodawca musi posiadać stosowne oceny i zaświadczenia
w zakresie oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy są one wymagane.
 Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty oraz czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty.

LGR zabezpiecza oraz przechowuje w/w karty.
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2.3.2. Ocena zgodności operacji wg Lokalnych Kryteriów LGR
Lokalne kryteria LGR można podzielić na kryteria główne – stosowane przy
ocenie wszystkich operacji zgłaszanych do każdego z działań w ramach
Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” oraz dodatkowe – osobne
dla poszczególnych działań.
Kryteria główne:








Innowacyjność operacji;
Wykorzystanie lub pielęgnowanie tradycji sektora rybactwa na
obszarze objętym LSROR;
Poprawa jakości życia mieszkańców;
Zasięg oddziaływania;
Rodzaj wnioskodawcy;
Miejsce zamieszkania, siedziba lub oddział wnioskodawcy;
Doświadczenie wnioskodawcy.

Kryterium

Opis

Punkty

Innowacyjność
operacji

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali
lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd
lokalnie rozwiązania - nowe produkty i towary,
nowe rozwiązania organizacyjne, nowe maszyny
i urządzenia, nowe sposoby wykorzystania
lokalnych zasobów dotychczas niestosowane na
obszarze LGR w zakresie turystyki i rekreacji,
rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, w tym
produktów lokalnych oraz ochrony środowiska
i zachowania walorów 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

Wykorzystanie
lub pielęgnowanie
tradycji sektora
rybactwa na obszarze
objętym LSROR

Preferuje operacje związane
z wykorzystaniem lub pielęgnowaniem 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

Poprawa jakości życia
mieszkańców

Preferuje operacje pozytywnie wpływające na
poprawę jakości życia mieszkańców

6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na
poprawę jakości życia mieszkańców
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę
jakości życia mieszkańców
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości
życia mieszkańców

Zasięg oddziaływania

Preferuje operacje o szerszym zasięgu
oddziaływania

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

Preferuje podmioty, o których mowa
w § 2 ust. 1 Rozporządzenia

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

Miejsce zamieszkania,
siedziba lub oddział
wnioskodawcy

Preferuje lokalnych wnioskodawców posiadających
miejsce zamieszkania, siedzibę lub oddział na
obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat

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

Doświadczenie
wnioskodawcy

Preferuje operacje realizowane przez
wnioskodawców nie korzystających dotąd
z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

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

Kryteria dodatkowe dla działania „Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”:




Wykorzystanie lokalnych zasobów w operacji;
Promocja produktu lokalnego;
Kwota dofinansowania operacji.

Kryterium

Opis

Punkty
W operacji wykorzystuje się lokalne walory:

Przyrodnicze – 1

Kulturowe – 1

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

Wykorzystanie
lokalnych zasobów
w operacji

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory
przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę

Promocja produktu
lokalnego

Preferuje operacje promujące produkty lokalne

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

Preferuje operacje o najniższej kwocie
dofinansowania

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

Kwota
dofinansowania
operacji

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






Utworzenie nowego miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat;
Wykorzystanie lokalnych zasobów w operacji;
Promocja produktu lokalnego;
Promocja lokalnej przedsiębiorczości;
Kwota dofinansowania operacji.
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Kryterium

Opis

Punkty

Utworzenie nowego
miejsca pracy
w przeliczeniu na
pełny etat

Preferuje operacje generujące nowe miejsce pracy,
w szczególności miejsce pracy w sektorze rybactwa
albo dające zatrudnienie osobie reprezentującej
sektor rybactwa poza tym sektorem.
Punktowane jest również samozatrudnienie.

6 – operacja generuje nowe miejsce pracy
w sektorze rybactwa albo daje zatrudnienie
osobie reprezentującej sektor rybactwa poza
tym sektorem
4 – operacja generuje nowe miejsce pracy
poza sektorem rybactwa
0 – operacja nie generuje nowych miejsc
pracy

Wykorzystanie
lokalnych zasobów
w operacji

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory
przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę

W operacji wykorzystuje się lokalne walory:

Przyrodnicze – 1

Kulturowe – 1

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

Promocja produktu
lokalnego

Preferuje operacje promujące produkty lokalne

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

Promocja lokalnej
przedsiębiorczości

Preferuje operacje związane
z rozwijaniem lokalnej przedsiębiorczości,
w szczególności z podejmowaniem nowej
działalności gospodarczej

3 – wnioskodawca podejmuje nową
działalność gospodarczą i w przeciągu
ostatniego roku nie posiadał wpisu w EDG
(CEIDG) ani KRS
1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już
istniejącą działalność gospodarczą
0 – operacja nie jest związana ani
z podejmowaniem, ani rozwijaniem
działalności gospodarczej

Kwota
dofinansowania
operacji

Preferuje operacje o najniższej kwocie
dofinansowania

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

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





Utworzenie nowego miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat;
Promocja produktu lokalnego;
Promocja lokalnej przedsiębiorczości;
Kwota dofinansowania operacji.
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Kryterium

Opis

Punkty

Utworzenie nowego
miejsca pracy
w przeliczeniu na
pełny etat

Preferuje operacje generujące nowe miejsce pracy,
w szczególności miejsce pracy w sektorze rybactwa
albo dające zatrudnienie osobie reprezentującej
sektor rybactwa poza tym sektorem.
Punktowane jest również samozatrudnienie.

6 – operacja generuje nowe miejsce pracy
w sektorze rybactwa albo daje zatrudnienie
osobie reprezentującej sektor rybactwa poza
tym sektorem
4 – operacja generuje nowe miejsce pracy
poza sektorem rybactwa
0 – operacja nie generuje nowych miejsc
pracy

Promocja produktu
lokalnego

Preferuje operacje promujące produkty lokalne

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

Promocja lokalnej
przedsiębiorczości

Preferuje operacje związane
z rozwijaniem lokalnej przedsiębiorczości,
w szczególności z podejmowaniem nowej
działalności gospodarczej

3 – wnioskodawca podejmuje nową
działalność gospodarczą i w przeciągu
ostatniego roku nie posiadał wpisu w EDG
(CEIDG) ani KRS
1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już
istniejącą działalność gospodarczą
0 – operacja nie jest związana ani
z podejmowaniem, ani rozwijaniem
działalności gospodarczej

Kwota
dofinansowania
operacji

Preferuje operacje o najniższej kwocie
dofinansowania

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

Kryteria dodatkowe dla działania „Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”:



Wykorzystanie lokalnych zasobów w operacji;
Oddziaływanie operacji na środowisko naturalne.

Kryterium

Opis

Punkty

Oddziaływanie
operacji na
środowisko naturalne

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

6 – operacja wpłynie pozytywnie na
zachowanie różnorodności biologicznej lub
ochrony przyrody
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę
ochrony przeciwpowodziowej lub warunków
melioracyjnych
0 – operacja nie wpłynie pozytywnie na
poprawę żadnego z w/w aspektów

Wykorzystanie
lokalnych zasobów
w operacji

Preferuje operacje wykorzystujące lokalne walory
przyrodnicze oraz lokalną historię i kulturę

W operacji wykorzystuje się lokalne walory:

Przyrodnicze – 1

Kulturowe – 1

Historyczne – 1
0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w
walorów
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W procesie oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów LGR stosowane są karty
ocen.

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
lub pielęgnowanie tradycji
sektora rybactwa na obszarze
objętym LSROR

3 – operacja w znacznym stopniu wykorzystuje lub
pielęgnuje tradycje sektora rybactwa na obszarze objętym
LSROR
1 – operacja wykorzystuje lub pielęgnuje tradycje sektora
rybactwa na obszarze objętym LSROR
0 – operacja nie wykorzystuje ani nie pielęgnuje tradycji
sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR
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3. Wykorzystanie lokalnych
zasobów w operacji

W operacji wykorzystuje się lokalne walory:



Przyrodnicze – 1



Kulturowe – 1



Historyczne – 1

0 - operacja nie wykorzystuje żadnego z w/w walorów

4. Promocja produktu
lokalnego

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

5. Poprawa jakości życia
mieszkańców

6 – operacja wpłynie w sposób znaczący na poprawę
jakości życia mieszkańców
3 – operacja wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia
mieszkańców
0 – operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia
mieszkańców

6. Zasięg oddziaływania

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

7. Rodzaj wnioskodawcy

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

8. Miejsce zamieszkania,
siedziba lub oddział
wnioskodawcy

6 – wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania, siedzibę
lub oddział na obszarze działania LGR od co najmniej 2 lat
0 – wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania,
siedziby lub oddziału na obszarze działania LGR od co
najmniej 2 lat
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9. Doświadczenie
wnioskodawcy

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

10. Kwota dofinansowania
operacji

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

MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW
35
MOŻLIWYCH
DO UZYSKANIA

SUMA PUNKTÓW

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

1. Innowacyjność operacji

Możliwa punktacja

Przyznana
ocena

3 – operacja wykorzystuje nowe rozwiązanie na obszarze
LGR
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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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8. Rodzaj wnioskodawcy

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

9. Miejsce zamieszkania,
siedziba lub oddział
wnioskodawcy

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

10. Doświadczenie
wnioskodawcy

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

11. Promocja lokalnej
przedsiębiorczości

3 – wnioskodawca podejmuje nową działalność gospodarczą
i w przeciągu ostatniego roku nie posiadał wpisu
w EDG (CEIDG) ani KRS
1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już istniejącą
działalność gospodarczą
0 – operacja nie jest związana ani z podejmowaniem, ani
rozwijaniem działalności gospodarczej

12. Kwota dofinansowania
operacji

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

MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW MOŻLIWYCH 44
DO UZYSKANIA

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
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6. Zasięg oddziaływania

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

7. Rodzaj wnioskodawcy

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

8. Miejsce zamieszkania,
siedziba lub oddział
wnioskodawcy

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

9. Doświadczenie
wnioskodawcy

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

10. Promocja lokalnej
przedsiębiorczości

3 – wnioskodawca podejmuje nową działalność gospodarczą
i w przeciągu ostatniego roku nie posiadał wpisu w EDG
(CEIDG) ani KRS
1 – wnioskodawca planuje rozwinąć już istniejącą
działalność gospodarczą
0 – operacja nie jest związana ani z podejmowaniem, ani
rozwijaniem działalności gospodarczej

11. Kwota dofinansowania
operacji

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

MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW
41
MOŻLIWYCH
DO UZYSKANIA

SUMA PUNKTÓW

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA
KOMITETU:
MIEJSCE:

DATA:

CZYTELNY
PODPIS:
202

Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:
Pola zaciemnione wypełnia Biuro LGR, pozostałe pola wypełnia oceniający - Członek Komitetu biorący udział
w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów LGR:

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

Wszystkie rubryki muszą być wypełnione;

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

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

4) Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia
potencjału
produkcyjnego
sektora
rybactwa,
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

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

7. Rodzaj wnioskodawcy

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

204

Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia

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

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

9. Doświadczenie
wnioskodawcy

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

36

SUMA PUNKTÓW

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 nieważności karty.

LGR zabezpiecza oraz przechowuje w/w karty.
2.4. Odwołania od wyników oceny
Do dnia 03.12.2012 r. do godz. 17.00 do biura LGR wpłynęło łącznie 7
odwołań wnioskodawców od wyników oceny Komitetu Stowarzyszenia Dolina
Karpia.

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

Liczba złożonych
wniosków

Liczba złożonych
odwołań

2

0

4

4
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II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem - sektor społeczny
i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa sektor społeczny i gospodarczy
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywracanie potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia
w wyniku klęski żywiołowej - sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywracanie potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia
w wyniku klęski żywiołowej - sektor społeczny
i gospodarczy

2

0

14

2

1

0

2

1

2.5. Listy wybranych oraz niewybranych operacji
03 grudnia 2012 r. Komitet SDK podjął uchwały w sprawie przyjęcia list
wybranych i niewybranych operacji. Wszystkie operacje (25) zostały
wybrane do dofinansowania, ale nie wszystkie zmieściły się w limicie
dostępnych środków.
Decyzją Komitetu w ramach poszczególnych działań w puli dostępnych
środków zmieściły się następujące wnioski:
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor publiczny – 2 wnioski:
1) Gmina Przeciszów – „Budowa, rozbudowa kompleksu obiektów
sportowych przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w
Piotrowicach przy ul. Andrychowskiej 222”;
2) Gmina Brzeźnica – „Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę
publiczną promującą obszar zależny od rybactwa oraz tworzącą ofertę
kulturalno – turystyczną na terenie Doliny Karpia”.
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy – 2 wnioski:
1) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Paszkówce –
„Utworzenie Parafialnego domu integracji społecznej w Paszkówce
w celu rozwijania pasji i aktywności mieszkańców Doliny Karpia
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”;
2) Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. –
„Ocena oddziaływania gospodarki rybackiej na rozwój środowiska
lokalnego na przykładzie Gminy Osiek”;
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Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem - sektor społeczny i gospodarczy – 2 wnioski:
3) Józef Zemanek – „Zakup autobusu na potrzeby firmy Józef Zemanek”;
4) Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Nadbudowa i przebudowa budynku
produkcyjnego w Firmie KOLMAR Kolasa Marek”.
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - sektor
społeczny i gospodarczy – 6 wniosków:
1) Krzysztof Kuwik – „Zakup samochodu do przewozu ryb dla
gospodarstwa rybackiego Krzysztof Kuwik”;
2) Jacek Maciaś – „Zakup podnośnika samochodowego na potrzeby
utworzenia działalności gospodarczej”;
3) BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE – „Zakup nowoczesnych urządzeń
oraz wdrożenie innowacyjnych procesów przez Bank Spółdzielczy w
Zatorze”;
4) ALICJA CHWIEJ – „WYPOSAŻENIE BIURA DO PROWADZENIA USŁUG
RACHUNKOWO – KSIĘGOWYCH ORAZ DORADCZYCH”;
5) Wojciech Żurek – „Budowa myjni samoobsługowej ręcznej
bezdotykowej wraz z zapleczem technicznym w miejscowości Nowe
Dwory”;
6) Damian Rzęsista – „Remont oraz wyposażenie pomieszczeń na potrzeby
działalności cukierniczej ’’PRZYSMAKI Z DOLINY KARPIA’’ Damian
Rzęsista”.
Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor publiczny – 1
wniosek:
1) Gmina Zator – „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
mieszkańców sołectwa Podolsze poprzez modernizację urządzeń
melioracyjnych”.
Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - sektor społeczny
i gospodarczy – 1 wniosek:
1) Instytut Rybactwa Śródlądowego Im Stanisława Sakowicza w Olsztynie
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze – „Zakup zestawu do
koszenia wodnej roślinności wynurzonej składającego się z wodnej
kosiarki pływającej Esox-5oraz specjalistycznej przyczepy do jej
przewożenia”.
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Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
wybranych
wniosków

Liczba
wniosków
mieszczących
się w limicie
dostępnych
środków

2

2

2

4

4

2

2

2

2

14

14

6

1

1

1

2

2

1

I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych
od rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa –
sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem - sektor społeczny
i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa sektor społeczny i gospodarczy
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywracanie potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia
w wyniku klęski żywiołowej - sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywracanie potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia
w wyniku klęski żywiołowej - sektor społeczny
i gospodarczy

16
14
12
10
Liczba złożonych wniosków
8
Liczba wniosków mieszczących
się w limicie

6
4
2
0
I-p

I - sg

II

III

IV - p

IV - sg
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2.6. Poziom wykorzystanych środków w naborze (15.10.2012 r. –
16.11.2012 r.)
Stowarzyszenie Dolina Karpia miało do rozdysponowania 2 515 399,00 zł.
Do dofinansowania wybrano operacje na łączną kwotę 2 300 300,00 zł.
Środki w w/w naborze zostały wykorzystane na poziomie 91,44%.

I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa –
sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza
tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny i
gospodarczy
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy
SUMA

I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa –
sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza
tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy

Pula dostępnych
środków (PLN)

Łączna kwota
dofinansowania
operacji wybranych
do dofinansowania
(PLN)

1 250 000,00

1 250 000,00

200 000,00

200 000,00

300 000,00

190 800,00

400 000,00

400 000,00

165 399,00

59 500,00

200 000,00

200 000,00

2 515 399,00

2 300 300,00

Niewykorzystane
środki (PLN)

Poziom
wykorzystania
środków (%)

0,00

100,00

0,00

100,00

109 200,00

63,60
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III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny i
gospodarczy
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy
SUMA

0,00

100,00

105 899,00

0,00

35,97

100,00

215 099,00

-

2.7. Wykluczanie z oceny poszczególnych członków komitetu
Zgodnie z art. 13, rozdział V Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Dolina
Karpia każdy Członek Komitetu przed uczestnictwem w pierwszym
posiedzeniu Komitetu składa oświadczenie o bezstronności, które stanowi
zał. nr 2 do LSROR.
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Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia o bezstronności
Imię i nazwisko ………………………………………… PESEL …………………………

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI

Ja niżej podpisany oświadczam, że:
e)
f)

zapoznałem się z Regulaminem Komitetu LGR „Dolina Karpia”,
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 innych przypadkach, w których będę czuł, że mogę nie pozostawać bezstronny
powiadomię o tym Przewodniczącego (prowadzącego posiedzenie Komisji) przed
rozpoczęciem dyskusji na temat danego wniosku i poproszę o wyłącznie mnie z dyskusji
i glosowania nad tą operacją.

……………………………
Miejsce i data

………………………………………………
Czytelny podpis

Wszyscy Członkowie Komitetu SDK złożyli w/w oświadczenie.
Zgodnie z art. 7, rozdział II Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Dolina
Karpia Członek Komitetu zostaje wykluczony z dyskusji i głosowania
w przypadku:
i) ubiegania się o dofinansowanie tej operacji przez: tego członka
komitetu,
jego
krewnego,
powinowatego
do
drugiego
stopnia
pokrewieństwa lub małżonka, osobę związaną z członkiem komitetu
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z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, osobę, której
pełnomocnikiem jest członek komitetu, i przez korporacyjną osobę
prawną, której członkiem jest członek komitetu,
j) gdy o wybór operacji ubiega się jego pracodawca lub jego pracownik
oraz osoba, która pozostaje z nim w stosunku stałego zlecenia albo innej
umowy, z którą związany jest obowiązek określonego regularnego
świadczenia,
k) gdy o wybór operacji ubiega się osoba, która jest z członkiem Komitetu
w konkubinacie,
l) w innych przypadkach, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie
okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności członka
Komitetu.
Procedura ta jest ponadto zgodna z zapisem umieszczonym w LSROR i ma
na celu wyeliminowanie wątpliwości co do bezstronności poszczególnych
członków komitetu oraz rzetelności i uczciwości oceny.
Decyzja o wykluczeniu z oceny podejmowana jest uchwałą.
Wzór uchwały

Uchwała nr ….
Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia
z dnia ….
w sprawie wykluczenia Członka Komitetu z oceny operacji
§ 1.
Na podstawie § 21 ust.6 Statutu Stowarzyszenia oraz § 4 ust. 7 pkt a, § 22 ust.1 Regulaminu
Komitetu Stowarzyszenia Dolina Karpia, Komitet

wyklucza z oceny wniosku nr …

Pana/Panią … na wniosek Pana/Pani ….
§2
W głosowaniu udział wzięło

…

- osób, w tym:

Za podjęciem głosowało

…

- osób,

Przeciwko podjęciu głosowało

…

- osób,

Wstrzymało się od głosu

…

- osób
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Operacja
Gmina Przeciszów – „Budowa, rozbudowa kompleksu obiektów sportowych
przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Piotrowicach przy
ul. Andrychowskiej 222”
Gmina Brzeźnica - „Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę
publiczną promującą obszar zależny od rybactwa oraz tworzącą ofertę
kulturalno – turystyczną na terenie Doliny Karpia”
Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni” – „Szukając tożsamości,
czerpiemy radość życia – utworzenie zespołu śpiewaczego oraz zakup
elementów strojów regionalnych dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń
Wiejskich – „Nowoczesna Gospodyni” z Brzeźnicy”
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Paszkówce –
„Utworzenie Parafialnego domu integracji społecznej w Paszkówce
w celu rozwijania pasji i aktywności mieszkańców Doliny Karpia
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”
Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. –
„Ocena oddziaływania gospodarki rybackiej na rozwój środowiska
lokalnego na przykładzie Gminy Osiek”
Fundacja Pałac w Ryczowie – „Stworzenie Izby Pamięci Generała
Zygmunta Piaseckiego w Pałacu w Ryczowie”
Józef Zemanek – „Zakup autobusu na potrzeby firmy Józef Zemanek”
Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Nadbudowa i przebudowa budynku
produkcyjnego w Firmie KOLMAR Kolasa Marek”
Krzysztof Kuwik – „Zakup samochodu do przewozu ryb dla gospodarstwa
rybackiego Krzysztof Kuwik”
Karol Michalec – „Zakup ładowarki teleskopowej”
Wojciech Żurek – „Budowa myjni samoobsługowej ręcznej bezdotykowej
wraz z zapleczem technicznym w miejscowości Nowe Dwory”
SABINA ANNA GRZYWA – „Zwiększenie konkurencyjności Firmy
Handlowo-Usługowej „EKO-BUD” Sabina Grzywa poprzez zakup
samochodu dostawczego-wywrotki”
ALICJA CHWIEJ – „WYPOSAŻENIE BIURA DO PROWADZENIA USŁUG
RACHUNKOWO – KSIĘGOWYCH ORAZ DORADCZYCH”
Jacek Maciaś – „Zakup podnośnika samochodowego na potrzeby
utworzenia działalności gospodarczej”
Przemysław Mąsiorski – „Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby
firmy „DĄBEK”
Paulina Świdergał – „Rozwój działalności gospodarczej poprzez zwiększenie
sprzedaży detalicznej i hurtowej na rynku lokalnym”
BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE – „Zakup nowoczesnych urządzeń oraz
wdrożenie innowacyjnych procesów przez Bank Spółdzielczy w Zatorze”
Zbigniew Płonka – „Zakup środków trwałych do produkcji kotłów c.o. na
terenie Doliny Karpia”
Maciej Całus – „Podniesienie potencjału usługowego firmy P.H.U.
ALPROTECH poprzez zakup nowoczesnego ciągnika rolniczego”
Damian Rzęsista – „Remont oraz wyposażenie pomieszczeń na potrzeby
działalności cukierniczej ’’PRZYSMAKI Z DOLINY KARPIA’’ Damian
Rzęsista”
Sławomir Błaszczyk – „Z nową technologią i ofertą w lepszą przyszłość
firmy”
Sebastian Ludwik Stawowczyk – „Zakup urządzeń do automatycznej
sprzedaży zniczy (zniczomatów) oraz ich montażu przy cmentarzach na
terenie gmin: Przeciszów, Zator, Spytkowice, Polanka Wielka, Osiek,
Brzeźnica, Tomice”
Gmina Zator – „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
mieszkańców sołectwa Podolsze poprzez modernizację urządzeń
melioracyjnych”
Instytut Rybactwa Śródlądowego Im Stanisława Sakowicza w Olsztynie
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze – „Zakup zestawu do koszenia

Liczba członków
komitetu, którzy
wyłączyli się z
oceny operacji

Liczba członków
komitetu, którzy
wyłączyli się z oceny
operacji w posiedzeniu
odwoławczym

0

-

2

-

0

-

0

-

1

1

0

-

1

-

0

-

1

-

0

-

0

-

1

1

1

1

0

-

0

-

0

-

1

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

1

-

1

-
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wodnej roślinności wynurzonej składającego się z wodnej kosiarki
pływającej Esox-5oraz specjalistycznej przyczepy do jej przewożenia”
Fundacja Pałac w Ryczowie – „Budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową
oraz inwentaryzacja drzew. w zabytkowym Parku Pałacowym w Ryczowie”

2.8.
Udział
beneficjentów
w
szkoleniach
informacyjnych oraz z doradztwa w biurze LGR

Operacja
Gmina Przeciszów – „Budowa, rozbudowa kompleksu obiektów sportowych
przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Piotrowicach przy
ul. Andrychowskiej 222”
Gmina Brzeźnica - „Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę
publiczną promującą obszar zależny od rybactwa oraz tworzącą ofertę
kulturalno – turystyczną na terenie Doliny Karpia”
Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni” – „Szukając tożsamości,
czerpiemy radość życia – utworzenie zespołu śpiewaczego oraz zakup
elementów strojów regionalnych dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń
Wiejskich – „Nowoczesna Gospodyni” z Brzeźnicy”
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Paszkówce –
„Utworzenie Parafialnego domu integracji społecznej w Paszkówce
w celu rozwijania pasji i aktywności mieszkańców Doliny Karpia
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”
Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. –
„Ocena oddziaływania gospodarki rybackiej na rozwój środowiska
lokalnego na przykładzie Gminy Osiek”
Fundacja Pałac w Ryczowie – „Stworzenie Izby Pamięci Generała
Zygmunta Piaseckiego w Pałacu w Ryczowie”
Józef Zemanek – „Zakup autobusu na potrzeby firmy Józef Zemanek”
Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Nadbudowa i przebudowa budynku
produkcyjnego w Firmie KOLMAR Kolasa Marek”
Krzysztof Kuwik – „Zakup samochodu do przewozu ryb dla gospodarstwa
rybackiego Krzysztof Kuwik”
Karol Michalec – „Zakup ładowarki teleskopowej”
Wojciech Żurek – „Budowa myjni samoobsługowej ręcznej bezdotykowej
wraz z zapleczem technicznym w miejscowości Nowe Dwory”
SABINA ANNA GRZYWA – „Zwiększenie konkurencyjności Firmy
Handlowo-Usługowej „EKO-BUD” Sabina Grzywa poprzez zakup
samochodu dostawczego-wywrotki”
ALICJA CHWIEJ – „WYPOSAŻENIE BIURA DO PROWADZENIA USŁUG
RACHUNKOWO – KSIĘGOWYCH ORAZ DORADCZYCH”
Jacek Maciaś – „Zakup podnośnika samochodowego na potrzeby
utworzenia działalności gospodarczej”
Przemysław Mąsiorski – „Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby
firmy „DĄBEK”
Paulina Świdergał – „Rozwój działalności gospodarczej poprzez zwiększenie
sprzedaży detalicznej i hurtowej na rynku lokalnym”
BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE – „Zakup nowoczesnych urządzeń oraz
wdrożenie innowacyjnych procesów przez Bank Spółdzielczy w Zatorze”
Zbigniew Płonka – „Zakup środków trwałych do produkcji kotłów c.o. na
terenie Doliny Karpia”
Maciej Całus – „Podniesienie potencjału usługowego firmy P.H.U.
ALPROTECH poprzez zakup nowoczesnego ciągnika rolniczego”
Damian Rzęsista – „Remont oraz wyposażenie pomieszczeń na potrzeby
działalności cukierniczej ’’PRZYSMAKI Z DOLINY KARPIA’’ Damian
Rzęsista”

0

oraz

-

spotkaniach

Beneficjent
korzystał
z doradztwa
w Biurze LGR

Beneficjent
korzystał ze
szkoleń/spotkań
informacyjnych

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE
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Sławomir Błaszczyk – „Z nową technologią i ofertą w lepszą przyszłość
firmy”
Sebastian Ludwik Stawowczyk – „Zakup urządzeń do automatycznej
sprzedaży zniczy (zniczomatów) oraz ich montażu przy cmentarzach na
terenie gmin: Przeciszów, Zator, Spytkowice, Polanka Wielka, Osiek,
Brzeźnica, Tomice”
Gmina Zator – „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
mieszkańców sołectwa Podolsze poprzez modernizację urządzeń
melioracyjnych”
Instytut Rybactwa Śródlądowego Im Stanisława Sakowicza w Olsztynie
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze – „Zakup zestawu do koszenia
wodnej roślinności wynurzonej składającego się z wodnej kosiarki
pływającej Esox-5oraz specjalistycznej przyczepy do jej przewożenia”
Fundacja Pałac w Ryczowie – „Budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową
oraz inwentaryzacja drzew. w zabytkowym Parku Pałacowym w Ryczowie”

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

TAK

TAK

Zdecydowana
większość
beneficjentów
przed
złożeniem
wniosku
o dofinansowanie korzysta z pomocy oraz konsultacji z pracownikami biura
LGR, a rzadziej bierze udział w spotkaniach informacyjnych oraz
szkoleniach.

2.9. Proces weryfikacji wniosków przez Samorząd Województwa
Operacja
Gmina Przeciszów – „Budowa, rozbudowa kompleksu obiektów sportowych przy
Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Piotrowicach przy
ul. Andrychowskiej 222”
Gmina Brzeźnica - „Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną
promującą obszar zależny od rybactwa oraz tworzącą ofertę kulturalno –
turystyczną na terenie Doliny Karpia”
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Paszkówce – „Utworzenie
Parafialnego domu integracji społecznej w Paszkówce w celu rozwijania pasji
i aktywności mieszkańców Doliny Karpia z uwzględnieniem potrzeb osób
niepełnosprawnych”
Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. – „Ocena
oddziaływania gospodarki rybackiej na rozwój środowiska lokalnego na przykładzie
Gminy Osiek”
Józef Zemanek – „Zakup autobusu na potrzeby firmy Józef Zemanek”
Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Nadbudowa i przebudowa budynku produkcyjnego
w Firmie KOLMAR Kolasa Marek”
Krzysztof Kuwik – „Zakup samochodu do przewozu ryb dla gospodarstwa rybackiego
Krzysztof Kuwik”
Jacek Maciaś – „Zakup podnośnika samochodowego na potrzeby utworzenia
działalności gospodarczej”
BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE – „Zakup nowoczesnych urządzeń oraz
wdrożenie innowacyjnych procesów przez Bank Spółdzielczy w Zatorze”
ALICJA CHWIEJ – „WYPOSAŻENIE BIURA DO PROWADZENIA USŁUG
RACHUNKOWO – KSIĘGOWYCH ORAZ DORADCZYCH”
Wojciech Żurek – „Budowa myjni samoobsługowej ręcznej bezdotykowej wraz
z zapleczem technicznym w miejscowości Nowe Dwory”
Damian Rzęsista – „Remont oraz wyposażenie pomieszczeń na potrzeby działalności
cukierniczej ’’PRZYSMAKI Z DOLINY KARPIA’’ Damian Rzęsista”
Gmina Zator – „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców
sołectwa Podolsze poprzez modernizację urządzeń melioracyjnych”
Instytut Rybactwa Śródlądowego Im Stanisława Sakowicza
w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze – „Zakup zestawu do koszenia
wodnej roślinności wynurzonej składającego się z wodnej kosiarki pływającej Esox-5
oraz specjalistycznej przyczepy do jej przewożenia”

I pismo o
uzupełnienia

II pismo o
uzupełnienia

18.01.2013
11.02.2013

17.01.2013

25.01.2013
02.01.2013

--------

30.01.2013
16.01.2012
03.01.2013

04.02.2013

21.01.2013

07.02.2013
04.02.2013
17.01.2013
22.01.2013
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2.10.
Poziom wykorzystania
Samorząd Województwa

środków

po

Operacja
Gmina Przeciszów – „Budowa, rozbudowa kompleksu obiektów sportowych przy
Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Piotrowicach przy
ul. Andrychowskiej 222”
Gmina Brzeźnica - „Adaptacja zabytkowego spichlerza na bibliotekę publiczną
promującą obszar zależny od rybactwa oraz tworzącą ofertę kulturalno –
turystyczną na terenie Doliny Karpia”
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Paszkówce –
„Utworzenie Parafialnego domu integracji społecznej w Paszkówce w celu
rozwijania pasji i aktywności mieszkańców Doliny Karpia z uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych”
Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. – „Ocena
oddziaływania gospodarki rybackiej na rozwój środowiska lokalnego na
przykładzie Gminy Osiek”
Józef Zemanek – „Zakup autobusu na potrzeby firmy Józef Zemanek”
Firma KOLMAR Kolasa Marek – „Nadbudowa i przebudowa budynku
produkcyjnego w Firmie KOLMAR Kolasa Marek”
Krzysztof Kuwik – „Zakup samochodu do przewozu ryb dla gospodarstwa
rybackiego Krzysztof Kuwik”
Jacek Maciaś – „Zakup podnośnika samochodowego na potrzeby utworzenia
działalności gospodarczej”
BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE – „Zakup nowoczesnych urządzeń oraz
wdrożenie innowacyjnych procesów przez Bank Spółdzielczy w Zatorze”
ALICJA CHWIEJ – „WYPOSAŻENIE BIURA DO PROWADZENIA USŁUG
RACHUNKOWO – KSIĘGOWYCH ORAZ DORADCZYCH”
Wojciech Żurek – „Budowa myjni samoobsługowej ręcznej bezdotykowej wraz
z zapleczem technicznym w miejscowości Nowe Dwory”
Damian Rzęsista – „Remont oraz wyposażenie pomieszczeń na potrzeby
działalności cukierniczej ’’PRZYSMAKI Z DOLINY KARPIA’’ Damian Rzęsista”
Gmina Zator – „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców
sołectwa Podolsze poprzez modernizację urządzeń melioracyjnych”
Instytut Rybactwa Śródlądowego Im Stanisława Sakowicza
w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze – „Zakup zestawu do
koszenia wodnej roślinności wynurzonej składającego się z wodnej kosiarki
pływającej Esox-5 oraz specjalistycznej przyczepy do jej przewożenia”

weryfikacji

przez

Wnioskowana
kwota
dofinansowania
(PLN)

Kwota
dofinansowania
zgodnie z
zawartą umową
(PLN)

500 000,00
750 000,00

79 974,45

19 380,00
46 800,00
144 000,00
26 280,00
94 170,00
41 202,12
12 004,34
99 000,00
115 623,42

Wnioskowana
kwota
dofinansowania
(PLN)

59 500,00
61 200,00

Kwota
dofinansowania
zgodnie z zawartą
umową (PLN)

I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa –
sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i reorientacja działalności
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza
tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa - sektor społeczny i
gospodarczy
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IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej - sektor społeczny i gospodarczy
SUMA

2.11. Realizacja celów zawartych w LSROR
LGR realizuje dwa cele ogólne:
1) Rozwój gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu
o lokalne zasoby,
2) Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowohistorycznych.
Dla każdego z celów ogólnych został przyporządkowany cel szczegółowy wraz
z zakresem oraz przykładami operacji.

1.1.

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

Zakres operacji:









Budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej,
w szczególności: pomostów, wiosek wędkarskich, miejsc do łowienia
ryb, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, itp. wraz z ścieżkami i
drogami dojazdowymi do tych miejsc.
Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych i rowerowych, miejsc
przystankowych, punktów widokowych i obserwacyjnych itp. wraz z
drogami dojazdowymi do tych miejsc oraz remont lub odbudowa już
istniejących szlaków.
Dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Promocja obszaru LGR jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.
Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w branży turystycznej, w
szczególności prowadzonych przez osoby z sektora rybactwa.
Rewitalizacja miejscowości, remont, odbudowa, przebudowa bądź
wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne,
sportowe i rekreacyjne oraz turystyczne.
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Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży pobudzających
do aktywnych form wypoczynku i przyczyniających się do rozwoju
turystyki na terenie Doliny Karpia.
Rozwój dostępu do sieci Internet.
Poprawa warunków funkcjonowania lokalnego transportu publicznego.

Przykłady:

















Budowa, remont lub przebudowa pomostów i miejsc do łowienia ryb
wraz z drogami dojazdowymi do tych miejsc (gminy wraz z kołami
wędkarskimi);
Przygotowanie ścieżek spacerowych (ich wytyczenie, oznakowanie,
remont lub odbudowa już istniejących), wykonanie podestu na stawie
umożliwiającego wędkowanie, utworzenia terenu rekreacyjnego,
utworzenie małego ogrodu z ciekawymi roślinami w celu edukacyjnym
(osoba z sektora rybactwa);
Centrum rekreacji, w skład którego wchodziłoby m. in. ogólnodostępne
łowisko, pole namiotowe, plac zabaw dla dzieci, przystosowane dla
osób niepełnosprawnych, wypożyczalnia kajaków (osoba z sektora
rybactwa);
Zagospodarowanie terenu nadwiślanego - budowa przystani (niwelacja
terenu, budowa zaplecza, parkingu, ścieżek) oraz drewnianego galaru
jako kultywowania tradycji flisackich w oparciu o dokumentację
historyczną (osoba z sektora społecznego);
Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego - stworzenie niezbędnej
infrastruktury
sportowej,
wypoczynkowej
nad
Zbiornikiem
Piastowskim w dorzeczu rzeki Skawy; w ramach zadania powstanie
infrastruktura
sportowa,
komunikacyjna,
gastronomiczna
i
wypoczynkowa służąca turystom i mieszkańcom Doliny Karpia
(gmina);
Europejskie Centrum Wędkarstwa i Aktywnego Wypoczynku – budowa
infrastruktury turystyczno-sportowej, zagospodarowanie terenu nad
rzeką Skawą - budowa przystani, niwelacja terenu, budowa zaplecza,
parkingu, ścieżek (gmina);
Zagospodarowanie terenu wokół łowiska wędkarskiego, modernizacja
stanowisk wędkarskich, oświetlenie łowiska, remont punktu hurtowej i
detalicznej sprzedaży ryb (instytucja badawczo-rozwojowa);
Remont, odbudowa, przebudowa bądź wyposażenie obiektów
pełniących funkcje społeczno – kulturalne, sportowe i rekreacyjne oraz
turystyczne w ramach rewitalizacji miejscowości (gmina);
Utworzenie koła dla dzieci i młodzieży pobudzającego aktywność
fizyczną (instytucja kultury);
Stworzenie w bibliotece ogólnodostępnej pracowni komputerowej z
dostępem do Internetu (instytucja kultury);
Budowa wiat przystankowych (gmina).
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1.2. Rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku
zbytu ryb
Zakres operacji:





Organizacja targów i imprez promocyjnych, wydawanie materiałów i
publikacji związanych z promocją produktów lokalnych, w
szczególności produktów rybactwa i rynku zbytu ryb.
Inwestycje związane z tworzeniem smażalni, wędzarni, sklepów z
produktami rybnymi, lokalnymi itp.
Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów
lokalnych (w tym produktów rybactwa) lub działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej.
Popularyzacja rybactwa związana z obszarem objętym LSROR.

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 badawczorozwojowa);
Usprawnienie sprzedaży bezpośredniej hurtowej i detalicznej poprzez
modernizację, mechanizację istniejącego zmechanizowanego punktu
wydawania ryb na magazynach rybnych w Spytkowicach (instytucja
badawczo-rozwojowa);
Zorganizowanie Święta Rybaka lub innej imprezy promującej tradycje
rybackie (instytucja kultury).
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1.3 Rozwój 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”.

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
krajobrazowych i kulturowo-historycznych:

walorów

przyrodniczo-

2. 1. Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych.
Zakres operacji:



Inwestycje melioracyjne związane z poprawą stanu cieków wodnych
zasilających stawy i obiekty hodowli ryb, ochroną przeciwpowodziową,
poprawą stanu wałów itp.
Wyznaczanie i zabezpieczenie nowych obszarów ochrony przyrody,
pomników przyrody lub lepsze zabezpieczenie obszarów i miejsc już
wyznaczonych.
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Przywracanie potencjału produkcyjnego gospodarstwa rybackiego, wód
śródlądowych i środowiska, zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej.
Operacje przyczyniające się do edukacji przyrodniczej i wzrostu
świadomości ekologicznej.

Przykłady:






Zaprojektowanie i wykonanie odpływu wód powodziowych z potoku
Czarczówka w tym wykonanie przepustu pod torami kolejowymi w
Grodzisku (gmina);
Modernizacja rowów melioracyjnych służących odprowadzaniu i
doprowadzaniu wód do stawów rybnych i zbiorników wędkarskich w
Gminie Zator;
Utworzenie użytku ekologicznego dla obszaru cennego przyrodniczo;
Utworzenie pomnika przyrody dla obiektu cennego przyrodniczo;
Zorganizowanie imprezy promującej postawy ekologiczne (instytucja
kultury).

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








Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub
skansenów mających na celu zachowanie tradycji rybactwa.
Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub
skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła,
sztuki i obyczajów innych niż związane z tradycjami rybactwa.
Remont, odbudowa, przebudowa bądź wyposażenie obiektów
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją
zabytków.
Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, w
szczególności z zakresu kultury i historii obszaru LSROR.
Aktywizacja i integracja mieszkańców, wzmacnianie tożsamości
lokalnej, promocja i wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych.
Kultywowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i obyczajów, w
szczególności rybackich.
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów, w których
prowadzona jest podstawowa działalność kulturalna.

Przykłady:



Adaptacja części stodoły na mały skansen z wykorzystaniem własnych
starych narzędzi rolniczych i rybackich (osoba z sektora rybactwa);
Opracowanie i budowa nowoczesnego w pełni multimedialnego
Muzeum Karpia. W muzeum zaprezentowane byłyby wszystkie żywe
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gatunki ryb słodkowodnych w tym w szczególności Karp Zatorski. W
muzeum turysta nie tylko mógłby zobaczyć żywe ryby, dowiedzieć się o
procesie hodowli, spróbować swoich sił i złowić na wędkę, ale także
spróbować na wiele sposobów. Znajdowałyby się tam także stałe
ekspozycje najciekawszych przyrodniczych miejsc Gminy Zator, w tym
prezentacja rzadkich okazów ryb i ptaków. Ciekawostką byłaby
możliwość zobaczenia i sterowania opuszczaniem i napełnianiem
stawu hodowlanego. W stałej ofercie byłyby także organizowane
cykliczne imprezy kulturalne związane z hodowlą Karpia Zatorskiego.
Muzeum organizowałoby także wycieczki przyrodnicze po stawach
(gmina);
Utworzenie muzeum flisaków i marynarzy w Łączanach w obiekcie
starej szkoły po jego remoncie kapitalnym (gmina);
Stworzenie Centrum Konferencyjnego - Hotelowego Pałac Potockich w
Zatorze na bazie zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków
obiektu, w zamyśle wnioskodawcy oferującego szeroką gamę usług dla
turystów odwiedzających Gminę Zator i Dolinę Karpia. W centrum
podzielone będzie na dwie części: I cześć konferencyjna, II część
hotelowa oraz sale ekspozycyjne. W swojej ofercie Centrum
Konferencyjne będzie posiadać organizację wydarzeń, imprez,
konferencji, spotkań, noclegi i regionalną gastronomię z Karpiem
Zatorskim na czele (gmina);
Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła parafialnego
p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach (parafia);
Renowacja zabytkowego pomnika św. Nepomucena (gmina);
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w ośrodku kultury
(instytucja kultury);
Utworzenie koła kulturalno – historycznego dla dzieci i młodzieży
(instytucja kultury).

Analiza oraz stopień realizacji poszczególnych celów została przeprowadzona
w oparciu o ocenę wniosków poszczególnych członków Komitetu. Operacja
aby pozyskać dofinansowanie musi wpisywać się w LSROR, a więc być
zgodna z przynajmniej jednym celem szczegółowym.
Dane przedstawione poniżej pochodzą z analizy oceny operacji wg zgodności
operacji z LSROR dokonywanej przez członków Komitetu.
Poszczególne liczby wskazują na liczbę członków Komitetu którzy wskazali,
że dana operacja wybrana do dofinansowania realizuje poszczególny cel.
Zestawienie zostało zrobione z podziałem na operacje wybrane do
finansowania w danym działaniu i sektorze.
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I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych
od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i reorientacja
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną
z sektorem rybactwa w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
- sektor społeczny i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa sektor społeczny i gospodarczy
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej sektor społeczny i gospodarczy
SUMA

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

Cel ogólny II Zachowanie walorów
przyrodniczokrajobrazowych
i kulturowohistorycznych

19

10

3

23

23

0

95

10

0

11

7

18

147

72

Stopień realizacji celów ogólnych
160
140
120
100
80
Stopień realizacji celów
ogólnych

60
40
20
0
1. Rozwój gospodarczy i
2. Zachowanie walorów
związanego z nim rynku pracy w przyrodniczo-krajobrazowych i
oparciu o lokalne zasoby
kulturowo-historycznych
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Cel ogólny I - Rozwój gospodarczy i związanego z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby

I - Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor publiczny
I - Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych
od rybactwa – sektor społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i reorientacja
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną z
sektorem rybactwa w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
- sektor społeczny
i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa sektor społeczny i gospodarczy
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej sektor społeczny i gospodarczy
SUMA

1.1 Rozwój
turystyki,
szczególnie
ekoturystyki
i turystyki
wędkarskiej

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

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

19

0

0

2

1

0

0

0

23

2

25

68

0

0

0

0

1

6

23

27

97

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

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

2. 1 Zachowanie
walorów przyrodniczokrajobrazowych

2.2 Zachowanie
dziedzictwa kulturowego
i historycznego, w tym
tradycji rybactwa

0

10

0

23

224

Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia
II - Restrukturyzacja i reorientacja
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną z
sektorem rybactwa w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
- sektor społeczny
i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa sektor społeczny i gospodarczy
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej sektor publiczny
IV - Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej sektor społeczny i gospodarczy
SUMA

0

0

0

10

11

0

9

9

20

52

Stopień realizacji poszczególnych celów
szczegółowych
120
100
80
60
40
20
0

Stopień realizacji
poszczególnych celów
szczegółowych

Operacje, które zostały wybrane do finansowania wpisują się w głównej
mierze w cel ogólny I, a w szczególności w jego cel szczegółowy 1.3.
Spośród ogółem 14 operacji wybranych do finansowania:




8 operacji wpisuje się w tylko jeden cel szczegółowy,
4 operacje wpisują się w 2 cele szczegółowe,
1 operacja wpisuje się w 3 cele szczegółowe,
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1 operacja wpisuje się w 4 cele szczegółowe.

Liczba operacji realizujących poszczególne
cele szczegółowe
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Liczba operacji realizujących
poszczególne cele szczegółowe

Z powyższego zestawienia wynika, że operacje wybrane do finansowania
wpisują się w LSROR, ale większość z nich realizuje tylko jeden cel
szczegółowy.

2.12. Innowacyjność wybranych operacji
Zgodnie z zapisami w LSROR operacje innowacyjne to takie, które
wykorzystują niepraktykowane dotąd lokalnie rozwiązania - nowe produkty
i towary, nowe rozwiązania organizacyjne, nowe maszyny i urządzenia, nowe
sposoby wykorzystania lokalnych zasobów dotychczas niestosowane na
obszarze LGR tj. np. budowa drewnianego galaru jako atrakcji turystycznej
i elementu kultywowania tradycji flisackich czy utworzenie multimedialnego
Muzeum Karpia dla obszaru LGR, ale to także może być budowa smażalni,
pomostów dla wędkarzy czy utworzenie zakładu lakierniczego w gminie lub
miejscowości, w której nie ma takich obiektów lub przedsiębiorstw.
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Innowacyjność podejmowanych działań

(na podstawie kart ocen wg lokalnych

kryteriów LGR)

Operacja wybrana do
dofinansowania

Gmina Przeciszów – „Budowa,
rozbudowa kompleksu obiektów
sportowych przy Zespole Szkół
Podstawowo – Gimnazjalnych w
Piotrowicach przy
ul. Andrychowskiej 222”
Gmina Brzeźnica - „Adaptacja
zabytkowego spichlerza na
bibliotekę publiczną promującą
obszar zależny od rybactwa oraz
tworzącą ofertę kulturalno –
turystyczną na terenie Doliny
Karpia”
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Przemienienia Pańskiego w
Paszkówce – „Utworzenie
Parafialnego domu integracji
społecznej w Paszkówce w celu
rozwijania pasji i aktywności
mieszkańców Doliny Karpia z
uwzględnieniem potrzeb osób
niepełnosprawnych”
Centrum Innowacji Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. –
„Ocena oddziaływania gospodarki
rybackiej na rozwój środowiska
lokalnego na przykładzie Gminy
Osiek”
Józef Zemanek – „Zakup autobusu
na potrzeby firmy Józef Zemanek”
Firma KOLMAR Kolasa Marek –
„Nadbudowa i przebudowa
budynku produkcyjnego w Firmie
KOLMAR Kolasa Marek”
Krzysztof Kuwik – „Zakup
samochodu do przewozu ryb dla
gospodarstwa rybackiego Krzysztof
Kuwik”
Jacek Maciaś – „Zakup
podnośnika samochodowego na
potrzeby utworzenia działalności
gospodarczej”
BANK SPÓŁDZIELCZY W
ZATORZE – „Zakup nowoczesnych
urządzeń oraz wdrożenie
innowacyjnych procesów przez
Bank Spółdzielczy w Zatorze”
ALICJA CHWIEJ – „WYPOSAŻENIE
BIURA DO PROWADZENIA USŁUG
RACHUNKOWO – KSIĘGOWYCH
ORAZ DORADCZYCH”
Wojciech Żurek – „Budowa myjni
samoobsługowej ręcznej
bezdotykowej wraz z zapleczem
technicznym w miejscowości Nowe
Dwory”
Damian Rzęsista – „Remont oraz
wyposażenie pomieszczeń na
potrzeby działalności cukierniczej
’’PRZYSMAKI Z DOLINY KARPIA’’
Damian Rzęsista”

Liczba
oceniających,
którzy
wskazali, iż
operacja nie
jest
innowacyjna
(0pkt.)

Liczba
oceniających,
którzy wskazali,
iż operacja jest
innowacyjna na
obszarze
sołectwa (1pkt.)

Liczba
oceniających,
którzy
wskazali, iż
operacja jest
innowacyjna
na obszarze
gminy (2pkt.)

Liczba
oceniających,
którzy wskazali,
iż operacja jest
innowacyjna na
obszarze LGR
(3pkt.)

Średnia liczba
przyznanych
pkt.

0

0

12

0

2,00

0

0

10

0

2,00

0

0

0

12

3,00

0

0

4

7

2,64

11

0

0

0

0,00

12

0

0

0

0,00

0

0

13

0

2,00

0

0

13

1

2,07

0

0

0

13

3,00

0

7

5

0

1,42

0

0

14

0

2,00

0

0

1

13

2,93
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Gmina Zator – „Zwiększenie
bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego
mieszkańców sołectwa Podolsze
poprzez modernizację urządzeń
melioracyjnych”
Instytut Rybactwa Śródlądowego
Im Stanisława Sakowicza
w Olsztynie Rybacki Zakład
Doświadczalny w Zatorze – „Zakup
zestawu do koszenia wodnej
roślinności wynurzonej
składającego się z wodnej kosiarki
pływającej Esox-5 oraz
specjalistycznej przyczepy do jej
przewożenia”

Operacje wybrane do
dofinansowania

I - Wzmocnienie
konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa
– sektor publiczny
I - Wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa – sektor
społeczny i gospodarczy
II - Restrukturyzacja i
reorientacja działalności
gospodarczej oraz
dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną
z sektorem rybactwa w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem sektor społeczny i gospodarczy
III - Podnoszenie wartości
produktów rybactwa, rozwój
usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne
od rybactwa - sektor społeczny i
gospodarczy

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

11

0

0

0

0,00

0

0

0

11

3,00

Liczba
oceniających,
którzy
wskazali, iż
operacje nie są
innowacyjne
(0pkt.)

Liczba
oceniających,
którzy wskazali,
iż operacje są
innowacyjne na
obszarze
sołectwa (1pkt.)

Liczba
oceniających,
którzy
wskazali, iż
operacje są
innowacyjne
na obszarze
gminy (2pkt.)

Liczba
oceniających,
którzy wskazali,
iż operacje są
innowacyjne na
obszarze LGR
(3pkt.)

Średnia liczba
przyznanych
pkt.

0

0

22

0

2,00

0

0

4

19

2,83

23

0

0

0

0,00

0

7

46

27

2,25

11

0

0

0

0,00

228

Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia
IV - Ochrona środowiska i
dziedzictwa przyrodniczego
na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania
jego atrakcyjności oraz
przywrócenia potencjału
produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski
żywiołowej - sektor społeczny
i gospodarczy

0

0

0

11

3,00

Innowacyjność operacji
3,5
3
2,5
2
Innowacyjność operacji

1,5
1
0,5
0
I-p

I - sg

II - sg

III - sg

IV - p

IV - sg

Operacje wybrane do dofinansowania cechują się dużym wskaźnikiem
innowacyjności. Większości z nich przyznano średnią liczbę punktów w tym
kryterium równą bądź wyższą od 2,00.
Wyjątek stanowią operacje wybrane do dofinansowania w ramach działania
„Restrukturyzacja
lub
reorientacja
działalności
gospodarczej,
lub
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,
które nie zostały uznane w żadnym stopniu za innowacyjne.
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