
w Leader-zełączy nas rzeka
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. 

Od 2009 roku wdraża Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) 
określającą kierunki rozwoju gmin leżących na terenie 
Doliny Karpia przekazując mieszkańcom środki na 
wartościowe projekty. W 2013 roku pozyskało dla 
Państwa dodatkowe środki na realizację celu:

Łączy nas rzeka 
– aktywne wykorzystanie rzek i potoków 

przepływających przez obszar Doliny 
Karpia w celu budowania zintegrowanego, 

innowacyjnego produktu turystyczno-
rekreacyjnego. 

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 
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W ramach powyższego celu wnioskodawcy mogą 
realizować swoje pomysły poprzez:

1. Zagospodarowanie Wisły, Skawy, Kanału 
Małopolskiego i innych rzek, strumieni  
i potoków (w tym starorzeczy) wraz 
z dorzeczami na obszarze LGD do celów 
turystyczno-rekreacyjnych, których efektem 
będzie:
Wybudowanie/zmodernizowanie obiektów 
turystycznych, wokół rzek obszaru oraz nowo 
wytyczone szlaki wodne, turystyczne i rowerowe 
wzdłuż rzek,

2. Zachowanie i promocję dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego obszaru LGD 
wokół rzek obszaru, których efektem będzie:
Wybudowanie/zmodernizowanie obiektów 
związanych z dziedzictwem kulturowym  
i przyrodniczym wokół rzek obszaru oraz imprezy/
wydarzenia/publikacje promujące LGD przez 
pryzmat rzek, potoków i zbiorników wodnych 
(w tym realizowanych wspólnie z NGO),

3. Nowoczesną rekreację i edukację dla młodego 
pokolenia mieszkańców i turystów obszaru, 
których efektem będą:
Inicjatywy edukacyjne i promocyjne na rzecz 
społeczności lokalnej i turystów,  
w szczególności dla osób do 26 roku życia oraz 
inwestycje sportowo-rekreacyjne związane z wodą 
dla młodych mieszkańców obszaru  i turystów go 
odwiedzających.

Realizację powyższych celów przewidziano 
w ramach czterech rodzajów działań z kwotami 
na dofinansowanie: 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 100 000 zł 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 150 000 zł 
Odnowa i rozwój wsi – 2 000 000 zł 
Małe projekty - 260 839,55 zł

Planowane terminy naborów wniosków na realizację celu 
szczegółowego „Łączy nas rzeka…” – drugie półrocze 2013 roku.

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


