
Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka  
działa na rzecz mieszkańców 7 gmin leżących na terenie  
Doliny Karpia: BRZEŹNICA, OSIEK, POLANKA WIELKA,  
PRZECISZÓW, SPYTKOWICE, TOMICE oraz ZATOR.

STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA LOKALNA GRuPA RYBACKA 
opracowało i uchwaliło Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów  
Rybackich, określającą kierunki rozwoju obszarów zależnych od 
rybactwa.

Realizując umowę na wdrażanie LSROR wspiera mieszkańców 
w aktywnym korzystaniu ze środków unijnych pochodzących  
z Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007 – 2013,  
oś priorytetowa 4.

Unia Europejska
Europejski 

Fundusz
Rybacki

wykorzystamy dostępne środki,
które przyczynią się do rozwoju 

DOLINY KARPIA

Działając wspólnie

WYKORZYSTAJ FuNDuSZE uNIJNE
D O  Z R E A L I Z O W A N I A

WŁASNYCH POMYSŁÓW

Operacja współfinansowana prze Unię Europejską ze  
środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego 
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
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Jakie środki są dostępne:
Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka pozy-
skało ponad 15 mln zł do rozdysponowania w latach 2010 – 2015, 
w następującej proporcji:

1.   Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności ob-
szarów zależnych od rybactwa – 7 799 863,02 zł

2.  Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, 
lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę zwią-
zaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych 
miejsc pracy poza tym sektorem – 2 127 235,36 zł

3.  Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na 
rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybac-
twa – 3 899 931,52 zł

4. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na 
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania 
jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produk-
cyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia  
w wyniku klęski żywiołowej – 1 772 696,16 zł.

Kto ocenia i wybiera projekty:

Wszystkie wnioski złożone 
w terminie do Biura LGR 
Stowarzyszenie Dolina Kar-
pia oceniane są w drodze 
konkursu przez Komitet Sto-
warzyszenia Dolina Karpia.  
W jego skład wchodzą przed-
stawiciele trzech sektorów: 
publicznego, społecznego 
i gospodarczego z 7 gmin 
leżących na terenie Doliny 
Karpia, przy czym połowę 
członków Komitetu stanowią osoby reprezentujące sektor 
rybacki.

Wnioski zostaną poddane dwu–
etapowej ocenie. Te, które będą 
uznane za zgodne z LSROR zosta-
ną poddane punktowej ocenie 
operacji według lokalnych kryte-
riów LGR. 

Następnie wnioski z największą 
liczbą przyznanych punktów oraz 
mieszczące się w limicie posiada-

nych środków finanso-
wych zostaną przekazane 
do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Ma-
łopolskiego, gdzie zostaną 
poddane ocenie formalnej.  
Z wybranymi wniosko-
dawcami zostanie podpi-
sana umowa, na podsta-
wie której nastąpi zwrot 
części kosztów kwalifiko-
walnych poniesionych na 
realizację projektu.

ul. Rynek 2, 32-640 Zator
tel/fax: 33/841 18 87

e-mail: biuro.lgr@dolinakarpia.org 
www.dolinakarpia.org

 Stowarzyszenie Dolina Karpia
Lokalna Grupa Rybacka

Zapraszamy na konsultacje i doradztwo

Pracownicy LGR udzielają bezpłatnych  
porad potencjalnym beneficjentom  

w siedzibie biura  
od poniedziałku do piątku  

w godz. 9.00 – 17.00 
oraz pod wskazanym  

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

1.1. Rozwój turystyki, ekoturystyki i turystyki wędkarskiej, 
którego zakres obejmuje:

• Budowę pomostów, wiosek wędkarskich, miejsc do 
łowienia ryb, itp. wraz ze ścieżkami i drogami dojaz-
dowymi 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 rekreacyj-
no – sportowych do potrzeb osób niepełnospraw-
nych.

Promocję obszaru LGR jako atrakcyjnego miejsca tury-
styki wędkarskiej i miejsca atrakcyjnego wypoczynku.
Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w branży turystycz-
nej prowadzonych przez osoby z sektora rybactwa.  

1.2. Rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów ry-
bactwa i rynku zbytu ryb, którego zakres obejmuje:
Organizację targów i imprez promocyjnych, wydawanie 
materiałów i publikacji związanych z promocją produk-
tów lokalnych, w szczególności produktów rybactwa  
i rynku zbytu ryb.
Inwestycje związane z tworzeniem smażalni, wędzarni, 
sklepów z produktami rybnymi, lokalnymi, itp.
Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej 
produktów lokalnych, w tym produktów rybactwa.

1.3. Rozwój innych mikroprzedsiębiorstw, szczególnie z miej 
scami pracy dla osób z sektora rybactwa i kobiet, które-
go zakres obejmuje:
Inwestycje związane z tworzeniem i rozwojem przedsię-
biorstw prowadzonych przez osoby z sektora rybactwa.
Udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych 
formach kształcenia mających na celu zmianę kwalifika-
cji zawodowych osób z sektora rybactwa.
Inwestycje związane z tworzeniem i rozwojem przed-
siębiorstw prowadzonych przez osoby spoza sektora 
rybactwa.

Wybierz działanie, w ramach 
którego chcesz złożyć wniosek.Kr
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Wzmocnienie konkuren-
cyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa.
Restrukturyzacja lub 
reorientacja działalno-
ści gospodarczej, lub 
dywersyfikacja zatrud-
nienia osób mających 
pracę związaną z sekto-
rem rybactwa, w drodze 
tworzenia dodatkowych 
miejsc pracy poza tym 
sektorem. 
Podnoszenie wartości 
produktów rybactwa, 
rozwój usług na rzecz 
społeczności zamiesz-
kującej obszary zależ-
ne od rybactwa. 
Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego 
na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzyma-
nia jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału 
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. 

Sprawdź czy Twój pomysł wpisuje 
się w realizację przynajmniej  
jednego z celów LSROR.Kr
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2.    Zachowanie walorów przyrodniczo –  
krajobrazowych i kulturowo – historycznych.

2.1. Zachowanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych,    
            którego zakres obejmuje:

Inwestycje melioracyjne związane z poprawą stanu cie-
ków wodnych zasilających stawy i obiekty hodowli ryb, 
poprawa stanu wałów, itp.
Wyznaczanie i zabezpieczanie nowych obszarów ochro-
ny przyrody, pomników przyrody lub lepsze zabezpie-
czenie obszarów i miejsc już wyznaczonych.
Przywracanie potencjału produkcyjnego gospodarstwa 
rybackiego, wód śródlądowych i środowiska, zniszczo-
nych w wyniku klęski żywiołowej.

2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego,  
w tym tradycji rybactwa, którego zakres obejmuje:

• 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 lokalne-
go rzemiosła, sztuki i obyczajów innych niż związane  
z tradycjami rybactwa.

• Remont, odbudowę lub przebudowę obiektów wpisa-
nych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 
ewidencją zabytków.

Preferowane będą operacje, które:
• przyczynią się do utrzymania istniejących lub two-

rzenia nowych miejsc pracy w sektorze rybactwa 
na obszarze objętym LSROR albo przyczynią się 
do tworzenia nowych miejsc pracy poza sekto-
rem rybactwa dla osób zatrudnionych do tej pory  
w tym sektorze,

• są związane z wykorzystaniem i pielęgnowaniem trady-
cji sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR,

• których beneficjentem będą osoby zajmujące się poło-
wem, chowem,  hodowlą, przetwórstwem lub skupem 
ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów 
żyjących w wodzie.

Jesteś gotowy do realizacji  swojego 
pomysłu? Skontaktuj się ze  
Stowarzyszeniem Dolina Karpia  
– pomożemy Ci przygotować wniosek.Kr
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Kiedy i gdzie należy składać wnioski:
Informacje o terminach naborów wniosków będą zamieszczo-
ne w biurze Stowarzyszenia, na stronie: www.dolinakarpia.org,  
w poszczególnych Urzędach Gmin oraz na ich stronach www, na 
tablicach informacyjnych oraz  w prasie regionalnej i lokalnej. 
Wnioski składane są przez wnioskodawców bezpośrednio  
w siedzibie Biura LGR.
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Wzmocnienie konkurencyjności 
i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa

Adaptacja i wyposażenie miejsc, w których świadczone będą 
usługi dostępu do sieci Internet;
Poprawa funkcjonowania transportu publicznego poprzez 
budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej 
architektury służących wykonywaniu działalności związanej 
z tym transportem;
Rewitalizacja miejscowości w wyniku realizacji operacji pole-
gającej w szczególności na: remoncie chodników, parkingów, 
placów, obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno– 
kulturalne, sportowe i rekreacyjne lub ich wyposażenie;
Remont, odbudowa, przebudowa bądź wyposażenie obiek-
tów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódz-
ką ewidencją zabytków;
Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży;
Budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury
turystycznej, w szczególności: przystani, kąpielisk, punktów 
widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, 
łowisk dla wędkarzy, punktów informacji turystycznej wraz 
ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych 
inwestycją;
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów 
turystycznych, rekreacyjno – sportowych oraz tych, w których 
prowadzona jest podstawowa działalność kulturalna;
Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci 
lub skansenów;
Promocja obszaru objętego LSROR;
Popularyzacja rybactwa związana z obszarem objętym 
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

Budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których 
ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza wraz 
z ich wyposażaniem;
Zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest 
prowadzona działalność gospodarcza;
Wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowa-
dzona działalność gospodarcza w zakresie niezbędnym do 
jej prowadzenia;
Unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki;
Udział w konkursach, szkoleniach, stażach i innych 
formach kształcenia mających na celu zmianę kwalifikacji 
zawodowych.
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Poziom dofinansowania – do 85% kosztów kwalifikowalnych
Maksymalnie 1 500 000 zł na jedną operację (maksymalnie 
3 000 000 zł w okresie realizacji programu)

Poziom dofinansowania – do 60% kosztów kwalifikowalnych
Maksymalnie 450 000 zł na jedną operację (maksymalnie 
900 000 zł w okresie realizacji programu)
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Podnoszenie wartości produktów 
rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary 
zależne od rybactwa
Tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży bezpośred-
niej produktów rybactwa lub działalności marginalnej, 
lokalnej i ograniczonej;
Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej 
polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokal-
nej społeczności, w szczególności w zakresie:
a) konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, 
b) handlu detalicznego (z wyłączeniem pojazdów samochodowych),
c) działalności usługowej związanej z wyżywieniem,
d) działalności usługowej związanej z doradztwem w zakresie 

informatyki, prawniczej, rachunkowo – księgowej, inżynierii 
oraz opieki zdrowotnej,

e) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,
f) naprawy i konserwacji komputerów oraz innych artykułów 

użytku osobistego i domowego,
g) wykonywania robót budowlanych wykończeniowych,
h) działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami 

gastronomicznymi.
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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

Inwestycje melioracyjne związane z:
a) rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem zbiorni-

ków wodnych,
b) ochroną przeciwpowodziową,
c) regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację pro-

gramu małej retencji,
d) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej;

Budowa, odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczanie szlaków 
wodnych;
Zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona gatunkowa 
ryb lub innych organizmów wodnych;
Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi 
formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000;
Renowacja, zabezpieczanie i oznakowanie kąpielisk oraz 
pomników przyrody;
Remont lub odbudowa budynków lub budowli lub remont lub 
wymiana instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się 
w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem 
działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wy-
niku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbęd-
nym do prowadzenia działalności rybackiej; 
Usuwanie szkód powstałych w wyniku klęski żywiołowej w wo-
dach śródlądowych wraz z odtwarzaniem ich pierwotnego stanu.
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Poziom dofinansowania – do 60% kosztów kwalifikowalnych
Maksymalnie 300 000 zł na jedną operację (maksymalnie 
600 000 zł w okresie realizacji programu)

Poziom dofinansowania – do 85% kosztów kwalifikowalnych
Maksymalnie 1 000 000 zł na jedną operację (maksymalnie 
2 000 000 zł w okresie realizacji programu)


