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

zasoby 

2. Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych 

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

o lokalne zasoby 

 

 

1.1. Rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej 

Zakres operacji: 

 

 Budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności: 

pomostów, wiosek wędkarskich, miejsc do łowienia ryb, miejsc wypoczynkowych  

i biwakowych, itp. wraz z ścieżkami i drogami dojazdowymi do tych miejsc. 

 Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych i rowerowych, miejsc 

przystankowych, punktów widokowych i obserwacyjnych itp. wraz z drogami 

dojazdowymi do tych miejsc oraz remont lub odbudowa już istniejących szlaków. 

 Dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w branży turystycznej, w szczególności 

prowadzonych przez osoby z sektora rybactwa. 

 Poprawa warunków funkcjonowania lokalnego transportu publicznego. 

 

 

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

Zakres operacji: 

 

 Organizacja targów i imprez promocyjnych, wydawanie materiałów i publikacji 

związanych z promocją produktów lokalnych, w szczególności produktów rybactwa i 

rynku zbytu ryb. 

 Inwestycje związane z tworzeniem smażalni, wędzarni, sklepów z produktami 

rybnymi, lokalnymi itp. 

 Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych (w tym 

produktów rybactwa)  lub działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. 

 Popularyzacja rybactwa związana z obszarem objętym LSROR. 

 Promocja obszaru LGR jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. 

 

 

 



1.3  Rozwój przedsiębiorstw, szczególnie z miejscami pracy dla osób  

z sektora rybactwa i kobiet 

 

Zakres operacji: 

 

 Inwestycje związane z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw prowadzonych przez 

osoby z sektora rybactwa. 

 Inwestycje związane z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw prowadzonych przez 

osoby spoza sektora rybactwa w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem MRiRW  

z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków 

objętych osią priorytetową 4 -„Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa” zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

 

 

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

historycznych 

 

2. 1.  Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych 

 

Zakres operacji: 

 

 Inwestycje melioracyjne związane z poprawą stanu cieków wodnych zasilających 

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

 Wyznaczanie i zabezpieczenie nowych obszarów ochrony przyrody, pomników 

przyrody lub lepsze zabezpieczenie obszarów i miejsc już wyznaczonych. 

 Przywracanie potencjału produkcyjnego gospodarstwa rybackiego, wód śródlądowych 

i środowiska, zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej. 

 Operacje przyczyniające się do edukacji przyrodniczej i wzrostu świadomości 

ekologicznej. 

 

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

 

Zakres operacji: 

 

 Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów 

mających na celu zachowanie tradycji rybactwa. 

 Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów 

mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów innych niż 

związane z tradycjami rybactwa. 

 Remont, odbudowa, przebudowa bądź wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków. 

 Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, w szczególności z zakresu 

kultury i historii obszaru LSROR. 



 Aktywizacja i integracja mieszkańców, wzmacnianie tożsamości lokalnej, promocja  

i wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych. 

 Kultywowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i obyczajów, w szczególności 

rybackich. 

 Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów, w których prowadzona 

jest podstawowa działalność kulturalna. 

 Rewitalizacja miejscowości, remont, odbudowa, przebudowa bądź wyposażenie 

obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne oraz 

turystyczne. 

 Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży pobudzających do aktywnych 

form wypoczynku i przyczyniających się do rozwoju turystyki na terenie Doliny 

Karpia. 

 

 


