
Stowarzyszenie Dolina Karpia 
(Lokalna Grupa Działania) działa na rzecz 
mieszkańców 7 gmin leżących na terenie 
Doliny Karpia: BRZEŹNICA, OSIEK, 
POLANKA WIELKA, PRZECISZÓW, 
SPYTKOWICE, TOMICE oraz ZATOR.
Stowarzyszenie Dolina Karpia wdraża 
od 2009 roku Lokalną Strategię Rozwoju 
(LSR) określającą kierunki rozwoju gmin 
leżących na terenie Doliny Karpia.

Opracowanie: 
Stowarzyszenie Dolina Karpia 

Fotografie: 
archiwum LGD

STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA

è Co warto wiedzieć?

WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE 
I ZOSTAŃ LEADER-em  

N A  S W O I M  T E R E N I E

DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE WYKORZYSTAMY DOSTĘPNE ŚRODKI,
KTÓRE PRZYCZYNIĄ SIĘ DO ROZWOJU DOLINY KARPIA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.  
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów  
Wiejskich na lata 2007-2013. Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia.  

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Rynek 2
32-640 Zator
tel./fax.: 33 841 05 84
e-mail: biuro@dolinakarpia.org 
www.dolinakarpia.org

LEADER 
 europejski program wspierający społecz-

ności, które stawiają na współpracę part-
nerską. W Polsce Leader jest częścią Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jako oś 
4 tego programu. Celem osi 4 Leader jest 
przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez ak-
tywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania 
nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepsze-
nie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek 
pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system za-
rządzania danym obszarem. Leader jest podejściem przekro-
jowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności 
wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospo-
darczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

BENEFICJENT    

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z pu-
blicznych środków wspólnotowych i publicznych środków 
krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE  

koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione 
i które spełniają kryteria kwalifikacji wyznaczone przez insty-
tucję zarządzającą. Są kosztami związanymi bezpośrednio 
z projektem, rzeczywiste i uzasadnione, poniesione w okre-
sie trwania umowy, zgodne z zasadami Programu. 

WKŁAD WŁASNY   

określona w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji 
część nakładów ponoszonych przez beneficjenta na jego re-

alizację, niepodlegająca zwrotowi.



è Wybierz działanie,  
w ramach którego  
chcesz złożyć wniosek

Działanie, z którego skorzystać mogą: gminy, instytucje 
kultury, dla których organizatorem jest jednostka samo-
rządu terytorialnego, osoby prawne bądź jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowości prawnej, jak również kościoły 
lub inne związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe ma-
jące status organizacji pożytku publicznego. Limit środków na 
realizację tego działania w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł. 
Maksymalny poziom dofinansowania - 80%.

RÓżNICOWANIE W KIERUNKU  
DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

O przyznanie pomocy finansowej może się ubiegać rol-
nik lub jego domownik w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, lub małżonek rolnika, który chce zakończyć 
dotychczasową działalność rolniczą i rozpocząć nową, 
nierolniczą działalność gospodarczą. Na realizację tego 
działania można otrzymać do 100 000 zł dofinansowania. 
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50%.

        TWORZENIE I ROZWÓJ 

TWORZENIE I ROZWÓJ  
MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 

Pomoc finansowa przeznaczona jest dla 
osób fizycznych, które chcą założyć działal-
ność gospodarczą oraz dla osób fizycznych 
lub osób prawnych, spółek cywilnych oraz 

spółek prawa handlowego nieposiadają-
cych osobowości prawnej, które chcą rozwi-

nąć prowadzoną już działalność mikroprzed-
siębiorstwa zatrudniającego poniżej 10 osób 

i mającego obrót nieprzekraczający równowartość 
w złotych 2 mln euro rocznie. To działanie daje możliwość 

uzyskania dofinansowania w wysokości do 300 000 zł  na 
rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej na 
terenie Doliny Karpia. Maksymalny poziom dofinansowa-
nia wynosi 50%.

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

è Przykłady projektów 
zrealizowanych za 
pośrednictwem LGD 
Stowarzyszenie Dolina Karpia

MAŁE PROJEKTY

Adresowane do osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na 
obszarze Doliny Karpia lub wykonujących działalność gospodarczą 
na tym obszarze. Skorzystać mogą także osoby  prawne lub jed-
nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
którym ustawy przyznają zdolność prawną, w szczególno-
ści kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje 
pozarządowe działające na obszarze objętym LSR. 
Limit dofinansowania w jednym projekcie wynosi 
25 000 zł, co stanowi 80 % ponoszonych kosztów. 
Pozostałe 20 % w wielu przypadkach może sta-
nowić wkład pracy własnej.

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 Zakup kajaków w celu utworzenia działalności świadczącej 

usługi w zakresie turystyki kajakowej po akwenach wodnych

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 Otwarcie działalności pozarolniczej polegającej na 

konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych

 Odnowa i rozwój wsi
 Remont i termomodernizacja Pawilonu Sportowe-

go LKS „Orzeł” Ryczów w celu poprawy zaplecza 
sportowego miejscowości

 Odnowa i rozwój wsi
 Przebudowa chodnika i wymiana krawężnika w ciągu 

drogi gminnej ulicy Kościelnej w centrum sołectwa Osiek 
w gminie Osiek

 Odnowa i rozwój wsi
 Budowa sieci placów zabaw na terenie Gminy Tomice

 Odnowa i rozwój wsi
 Wyposażenie placu zabaw wraz z bezpiecznymi na-

wierzchniami przy Samorządowym Przedszkolu w Po-
lance Wielkiej 

 Odnowa i rozwój wsi
 „DZIECIĘCY RAJ SPRAWNOŚCI I ZDROWIA” - urządze-

nie ogólnodostępnych placów zabaw w siedmiu sołec-
twach Gminy Brzeźnica

 Małe projekty
 Wydanie ulotek „Gmina Przeciszów zaprasza”

 Małe projekty
 Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej Doliny Kar-

pia w Zatorze

 Małe projekty
 „RAZ NA LUDOWO!” - warsztaty tradycyjnego Polań-

skiego rękodzielnictwa  w Dolinie Karpia

 Małe projekty
 Przeprowadzenie spotkań warsztatowych aktywizują-

cych kobiety wiejskie - „KOBIETY w GMINIE BRZEŹNICA 
– AKTYWNE I NOWOCZESNE”

To tylko niektóre projekty zrealizowane w ramach  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
oś 4 LEADER. 

KAŻDY NASTĘPNY MOŻE BYĆ TWOJEGO AUTOR-
STWA - NIE CZEKAJ! ODWIEDŹ BIURO LGD 

I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Więcej na: www.dolinakarpia.org w zakładce 
Lokalna Grupa Działania /Nabory/ Listy rankingowe


