
WYKORZYSTAJ 

fundusze unijne 

STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA działa na rzecz mieszkańców 
7 gmin leżących na terenie Doliny Karpia: BRZEŹNICA, OSIEK, 
POLANKA WIELKA, PRZECISZÓW, SPYTKOWICE, TOMICE oraz ZATOR.
Stowarzyszenie opracowało i uchwaliło Strategię Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru 
Doliny Karpia (LSR), określającą kierunki rozwoju obszaru pod 
względem przedsiębiorczości, aktywności społecznej mieszkańców  
oraz rozwoju turystyki.

Pracownicy Stowarzyszenia 
Dolina Karpia udzielają  
bezpłatnych porad 
potencjalnym beneficjentom 
w siedzibie biura od 
poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00-16.00  
oraz pod wskazanym 
numerem telefonu.Jesteś gotowy do realizacji swojego pomysłu? 

Skontaktuj się z pracownikami biura 
Stowarzyszenia Dolina Karpia  a pomożemy 
przygotować Twój wniosek.

STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA
ul. Rynek 2, 32-640 Zator

tel/fax: 33 841 05 84
e -mail: biuro@dolinakarpia.org

www.dolinakarpia.org
www.facebook.com/DolinaKarpia

ZAPRASZAMY  Harmonogram naborów  
wniosków o przyznanie pomocy* II 
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* Harmonogram może ulec zmianie. Aktualne terminy naborów dostępne będą w biurze Stowarzyszenia 
Dolina Karpia w Zatorze oraz na stronie internetowej www.dolinakarpia.org.

aby zrealizować 
swoje marzenia

DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE 
wykorzystamy dostępne środki, 
które przyczynią się do rozwoju terenu

Sprawdź kiedy zaplanowano najbliższy 
 nabór wniosków.3KROK

4KROK

Stowarzyszenie Dolina Karpia pozyskało ponad 17 mln zł do rozdysponowania 
wśród lokalnej społeczności, w następujących proporcjach:

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(z wyłączeniem projektów współpracy oraz projektów własnych) dostępne 
są następujące środki:

 P 1.2.2  Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich  
– 2 425 000,00 zł

 P 1.2.3  Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych 
produktów – 900 000,00 zł

 P 2.1.1  Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań – 1 975 000,00 zł
 P 2.1.2  Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu – 300 000,00 zł 
 P 2.2.2  Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia – 300 000,00 zł
 P 2.2.3  Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego – 450 000,00 zł.
W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 
(z wyłączeniem projektów współpracy) dostępne są następujące środki:

 P 1.1.1  Modernizacja lub innowacyjność w podmiotach sektora rybackiego 
– 800 000,00 zł

 P 1.1.2  Poprawa potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich 
– 1 000 000,00 zł

 P 1.2.1  Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich 
– 3 600 000,00 zł

 P 2.1.3  Integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego 
dziedzictwa kulturowego – 600 000,00 zł

 P 2.2.1  Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich 
– 3 900 000,00 zł

 P 3.1.1  Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Doliny Karpia przed 
negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych oraz działalności  
zwierząt i ludzi – 600 000,00 zł.

JAKIE ŚRODKI SĄ DOSTĘPNE?

na konsultacje i doradztwo 



Wybierz program w ramach, którego 
chcesz złożyć wniosek. Stowarzyszenie 

Dolina Karpia jako jedyna Lokalna Grupa 
Działania w Małopolsce daje możliwość 

skorzystania z funduszy unijnych za 
pośrednictwem dwóch programów:

 P 1.2.3  Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa  
lub dystrybucji lokalnych produktów, w tym:
• zakup, najem lub dzierżawa sprzętu i wyposażenia w ramach przetwórstwa 

rolno-spożywczego i dystrybucji produktów lokalnych, 
• tworzenie, remont lub modernizacja obiektów potrzebnych do przetwórstwa 

rolno-spożywczego i dystrybucji produktów lokalnych, 
• wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i marketingowych 

wykorzystywanych w ramach przetwórstwa i dystrybucji produktów lokalnych, 
• rękodzielnictwo i rzemiosło.

• budowa, remont, przebudowa publicznej infrastruktury związanej 
z rozwojem funkcji turystycznych i rekreacyjnych np. ścieżki rowerowe 
i edukacyjne, szlaki turystyczne i kajakowe, tereny biwakowe, punkty 
widokowe, trasy narciarstwa biegowego, zjazdowego, szlaków wodnych, 
rowerowych, konnych, place zabaw z siłowniami zewnętrznymi, zadaszonymi 
miejscami grillowym, chodniki do obiektów turystycznych,

• zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celach turystycznych, 
• zakup wyposażenia do ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów 

turystycznych i rekreacyjnych, 
• likwidacja barier architektonicznych w obiektach turystycznych  

i sportowo-rekreacyjnych.

 P 2.2.2  Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia, w tym:
• wydarzenia i imprezy promujące obszar Doliny Karpia, 
• zakładanie oraz prowadzenie stron i portali 

internetowych, 
• działania z zakresu marketingu internetowego, 
• wydawanie publikacji, folderów, 
• udział w targach, konferencjach, seminariach, 
• badania i analizy dotyczące ruchu turystycznego, 
• działania z zakresu spójnej wizualizacji 

(oznakowania) produktów i samego terenu  
Doliny Karpia, 

• oznakowanie obiektów małej infrastruktury  
turystycznej i rekreacyjnej, 

• przygotowanie lokalnych przewodników.

 P 2.2.3  Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego, w tym: 
• remont i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub 

objętych wojewódzką lub gminną ewidencją zabytków, 
• konserwacja przedmiotów i urządzeń stanowiących dziedzictwo lokalne, 
• rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych 

wojewódzką lub gminną ewidencją zabytków, użytkowanych na cele 
publiczne, 

• rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych 
wojewódzką lub gminną ewidencją zabytków, 

• odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc 
pamięci, 

• odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury 
sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 
lub gminną ewidencją zabytków, 

• odnawianie cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków, 
• oznakowanie obiektów dziedzictwa lokalnego.

1KROK

•	 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
•	 Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

2KROK Sprawdź czy Twój pomysł wpisuje się 
w Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność na lata 2014-2020 
dla obszaru Doliny Karpia.

Cel ogólny 1 

Rozwój gospodarczy małych miast 
oraz terenów wiejskich

Cel szczegółowy 1.1
Zwiększenie konkurencyjności 
sektora rybackiego

 P 1.1.1  Modernizacja lub innowacyjność 
w podmiotach sektora rybackiego, w tym:
• zakup sprzętu, maszyn i wyposażenia w ramach 

podstawowej działalności rybackiej, 
• budowa, przebudowa lub remont obiektów 

służących do prowadzenia działalności rybackiej, 
• poprawa warunków pracy w podmiotach rybackich.

 P 1.1.2  Poprawa potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich, 
w tym:
• tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa, 
• wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i marketingowych 

wykorzystywanych w sprzedaży produktów rybackich, 
• zakup sprzętu, maszyn, oprogramowania i wyposażenia wykorzystywanych 

w sprzedaży produktów rybackich, 
• budowa, przebudowa, remont obiektów wykorzystywanych w sprzedaży 

produktów rybackich.

Cel szczegółowy 1.2 
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

 P 1.2.1  Różnicowanie działalności gospodarczej  
na obszarach rybackich, w tym: 
• zakup sprzętu i wyposażenia dla działalności produkcyjnej i usługowej, 
• tworzenie i modernizacja bazy gastronomicznej i noclegowej, 
• obiekty okołoturystyczne (np. wypożyczalnie sprzętu turystycznego), 
• usługi dla ludności, 
• rękodzielnictwo i rzemiosło.

 P 1.2.2  Wsparcie działalności gospodarczej  
na obszarach wiejskich, w tym:
• zakup sprzętu i wyposażenia dla działalności produkcyjnej i usługowej, 
• tworzenie i modernizacja bazy gastronomicznej i noclegowej, 
• obiekty okołoturystyczne (np. stadniny, wypożyczalnie sprzętu turystycznego), 
• usługi dla ludności, 
• rękodzielnictwo i rzemiosło.

Cel ogólny 2 
Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego
oraz oferty przemysłów czasu wolnego

Cel szczegółowy 2.1 
Poprawa aktywności społecznej 
mieszkańców

 P 2.1.1  Tworzenie przestrzeni do  
wspólnych spotkań, w tym:
• budowa, remont, przebudowa publicznej infrastruktu-

ry sportowo-rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej np. 
siłownie, wiaty grillowe, place zabaw, świetlice, 

• adaptacja obiektów charakterystycznych dla terenu Doliny Karpia na cele 
publiczne, 

• budowa, remont, przebudowa obiektów małej architektury, 
• wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu 

uporządkowania terenu w miejscowości (jeżeli jest niemożliwe ich 
odnowienie i dalsze użytkowanie), 

• zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich 
jako przestrzeni do wspólnych spotkań mieszkańców miejscowości, 

• urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych 
plenerowych miejsc wspólnych spotkań, 

• zakup wyposażenia do ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych lub kulturalnych, 

• wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w celu poprawy warunków 
funkcjonowania miejsc wspólnych spotkań.

 P 2.1.2  Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, 
w tym:
• organizacja warsztatów, 
• organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych z udziałem 

mieszkańców, 
• organizacja konkursów z udziałem mieszkańców.

 P 2.1.3  Integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie 
rybackiego dziedzictwa kulturowego, w tym:
• organizacja wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, 
• organizacja wydarzeń rekreacyjno-sportowych, 
• działania aktywizujące lokalne społeczności, 
• organizacja zawodów sportowych, wędkarskich, turniejów, 
• działania edukacyjne oraz szkoleniowe.

Cel szczegółowy 2.2 
Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej Doliny Karpia

 P 2.2.1  Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna  
na obszarach rybackich, w tym: 
• tworzenie miejsc wypoczynkowych, biwakowych, punktów widokowych 

i innej małej infrastruktury turystycznej, 

Cel ogólny 3 

Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 
oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju

Cel szczegółowy 3.1 
Poprawa bezpieczeństwa  
ekologicznego w Dolinie Karpia

 P 3.1.1  Ochrona akwenów i infrastruktury 
wodnej Doliny Karpia przed negatywnymi 
skutkami zjawisk atmosferycznych oraz 
działalności zwierząt i ludzi, w tym:

• działania na rzecz przeciwdziałania kłusownictwu, 
• przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego i stanu 

środowiska w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących 
znamiona klęski żywiołowej lub działalności, chronionych gatunków 
zwierząt.


