
Anna Świątek
Kierownik LGR

Stowarzyszenie Dolina Karpia

Lokalna Grupa Rybacka

Kierownik LGR

Unia Europejska

Europejski

Fundusz

Rybacki



Program Operacyjny 

„Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”

Oś priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania flory rybackiej

Oś priorytetowa 2: Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo 
i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury

Oś priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi

Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Oś priorytetowa 5: Pomoc techniczna



1 mld euro dla Polski 



41,5 mln zł dla Małopolski



17,7 mln zł dla Doliny Karpia!



Dolina Karpia – ludzie, ryby i ptakiDolina Karpia – ludzie, ryby i ptaki



Dolina Karpia – ludzie……



…ryby….



… i ptaki

www.dolinakarpia.org



Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów 

Rybackich (LSROR)

1. Rozwój gospodarczy i związanego  z nim rynku pracy 

w oparciu o lokalne zasoby.

2. Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych 

i kulturowo-historycznych.



Rozwój turystyki, szczególnie 
ekoturystyki i turystyki 
wędkarskiej

• 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 

Rozwój produktów lokalnych, 
szczególnie produktów 
rybactwa i rynku zbytu ryb

• 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, 

Rozwój innych mikro-

przedsiębiorstw, szczególnie 

z miejscami pracy dla osób 

z sektora rybactwa i kobiet

• Inwestycje związane 

z tworzeniem i rozwojem 

przedsiębiorstw prowadzonych 

przez osoby z sektora rybactwa.

• Udział w kursach, szkoleniach, 

studiach, stażach 
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.

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

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

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.



Zachowanie walorów przyrodniczo-

krajobrazowych

• Inwestycje melioracyjne związane 

z poprawą stanu cieków wodnych 

zasilających stawy i obiekty 

hodowli ryb, poprawa stanu wałów 

itp.

• Wyznaczanie i zabezpieczenie 

nowych obszarów ochrony 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego 

i historycznego, w tym tradycji 

rybactwa

• Tworzenie muzeów, izb regionalnych, 

izb pamięci lub skansenów mających 

na celu zachowanie tradycji rybactwa.

• Tworzenie muzeów, izb regionalnych, 

izb pamięci lub skansenów mających 

na celu prezentowanie lokalnego 

rzemiosła, sztuki i obyczajów innych 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.

rzemiosła, sztuki i obyczajów innych 

niż związane  z tradycjami rybactwa.

• Remont, odbudowa lub przebudowa 

obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków lub objętych wojewódzką 

ewidencją zabytków.



Jak będzie przebiegało wdrażanie LSROR?

Rodzaj 

operacji

Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym:

Środek 4.2
Wsparcie na rzecz 

współpracy 
między-

regionalnej 
i między-

narodowej

Razem oś 
priorytetowa 4 

„Zrównoważony 
rozwój obszarów 

zależnych od 
rybactwa”

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 przywracanie potencjału 

produkcyjnego sektora rybactwa 

w przypadku jego zniszczenia w 

wyniku klęski żywiołowej 

lub przemysłowej

Funkcjonowanie 

lokalnej grupy 

rybackiej, zwanej 

dalej „LGR” oraz 

nabywaniu 

umiejętności 

i aktywizacja 

lokalnych 

społeczności

1 2 3 4 5 6 7 8

Sektor publiczny

Sektor 

gospodarczy i

społeczny

Sektor publiczny

Sektor 

gospodarczy i 

społeczny

Sektor publiczny

Sektor 

gospodarczy i 

społeczny

Sektor publiczny

Sektor 

gospodarczy i 

społeczny

2010-2011 1927807,05 997141,58 0,00 797713,26 0,00 1462474,32 332380,53 332380,53 253242,31 0,00 6103139,58

2012-2013 2570409,40 1329522,11 0,00 1063617,68 0,00 1949965,76 443174,04 443174,04 1012969,22 236359,49 9049191,74

2014-2015 642602,35 332380,53 0,00 265904,42 0,00 487491,44 110793,51 110793,51 506484,49 118179,74 2574630,09

Razem 5140818,80 2659044,22 0,00 2127235,36 0,00 3899931,52 886348,08 886348,08 1772696,12 354539,23 17726961,41

29% 15% 0% 12% 0% 22% 5% 5% 10% 2% 100%



Rozwój produktów lokalnych Doliny Karpia



Karp zatorski wędzony

















Co można zobaczyć w Dolinie Karpia?









Spływy  kajakoweSpływy  kajakowe





Zasmakuj w Dolinie Karpia!



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę


