
Program spotkania 

Wprowadzenie: 
1) Działalność Stowarzyszenia Dolina Karpia. 
2) Struktura LSR na lata 2014-2020. 
3) Cele, działania, katalog beneficjentów PROW 

2014-2020. 
 
Warsztaty: 
1) Identyfikacja mocnych i słabych stron. 
2) Identyfikacja szans i zagrożeń. 
3) Cele LSR na lata 2014-2020. Karty projektów. 

 



1) Działalność Stowarzyszenia Dolina 
 



 



  

Projekt DOLINA KARPIA powstał z inicjatywy trzech 
gmin- Przeciszowa, Spytkowic oraz Zatora.  

Kolejno dołączyły gminy 

Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka 

zawiązując w 2006 roku 

Stowarzyszenie Dolina Karpia. 

Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 7 gmin,  
w tym najmłodszą w Dolinie Karpia  

gminę Tomice. 

Powstanie Stowarzyszenia  
Dolina Karpia 



 

Stowarzyszenie Dolina Karpia 
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Okres programowania 2007-2013 



Działania Stowarzyszenia 

 
 

Nabory wniosków w ramach PROW i PO RYBY 2007-2013. 
 
Ogłaszanie naborów wniosków. 
Wnioskodawcy: 
- sektor publiczny 
- sektor społeczny 
- sektor gospodarczy 
w tym sektor rybacki. 
 
Wybór wniosków przez Radę/Komitet zgodnie z przyjętymi 
lokalnymi kryteriami. 
 



Działania LGD/LGR 

 
 
 
 
 
 

 
Aktywizacja i animacja lokalnych społeczności 
działania realizowane bezpośrednio przez Stowarzyszenie Dolina 
Karpia, w których partnerami sią podmioty publiczne, społeczne, 
gospodarcze 
- szkolenia dla beneficjentów w zakresie pisania i rozliczania 
wniosków  
- szkolenia dla organizacji pozarządowych, mikroprzedsiębiorstw, 
Kół Gospodyń Wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturyst. 
w zakresie zagadnień prawnych i finansowych 
- szkolenia dla producentów produktów lokalnych w zakresie  
promocji i rozwoju produktów  
- szkolenia dla rybaków  
- setki spotkań rocznie w zakresie rozwoju Doliny Karpia 

 
 
 



Realizacja wydarzeń promocyjnych 
działania realizowane na rzecz obszaru Doliny Karpia, promocji dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowo-historycznego i rozwoju produktów lokalnych  
 
- corocznie udział w imprezach na terenie Doliny Karpia, imprezach na terenie 
współpracujących LGD/LGR i imprezach poza obszarem Doliny Karpia, w tym 
międzynarodowych) 
- wydawanie materiałów promocyjnych – albumy przyrodnicze, książki kucharskie, książeczki dla 
dzieci, mapy, filmy przyrodnicze 
- opracowanie questów po terenie Doliny Karpia (5) 
 
Współpraca międzyregionalna 
działania realizowane na rzecz obszaru Doliny Karpia z innymi LGDami i LGRami 
- Ekomuzeum Doliny Karpia 
- Szlak Karpia  
- Strategia Karp 2020 
- wizyty studyjne do innych obszarów zależnych od rybactwa, w tym międzynarodowe (Węgry, 
Niemcy, Litwa) 
- imprezy promujące rybactwo śródlądowe oraz produkty lokalne 
- szkolenia dla rybaków 
- Parki Nordic Walking 
- rejestracja produktów lokalnych na Liście Produktów Tradycyjnych 
- materiały promujące Dolinę Karpia 

 
 
 



Łącznie: 

- 438 złożonych i ocenionych wniosków przez 
Radę/Komitet 

- 246 podpisanych umów przez UMWM 

 



Łącznie: 
- 22 706 745,14 zł – wartość środków dostępna dla 

beneficjentów 
- 50 173 096,34 zł – wartość złożonych wniosków 
- 21 310 968,65 zł – wartość podpisanych umów 

 
 

 
Poziom kontraktacji środków 

94% 

 

 



Stan wdrażania LSR/LSROR 2007-2013 
(wydatkowanie 2009-2015) 

 

Wartość projektów zrealizowanych w ramach PROW i PO RYBY w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca* każdej z gmin Doliny Karpia (zł/osobę) 

* Liczna ludności na podstawie danych GUS, 31.12.2009 r. 
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Stan wdrażania LSR/LSROR 2007-2013 
(wydatkowanie 2009-2015) 

Podział środków w ramach 
PROW i PO RYBY dla wniosków 
zrealizowanych wg gmin (%) 

Gmina  Środki w ramach 
PROW i PO RYBY 

Składki gmin 
2009-2014 

Brzeźnica 4 119 193,18 zł 103 392 zł 

Osiek 3 176 232,44 zł 66 554 zł 

Polanka 
Wielka 720 826,93 zł 44 886 zł 

Przeciszów 1 706 378,44 zł 71 541 zł 

Spytkowice 3 801 078,18 zł 108 513 zł 

Tomice 2 105 291,55 zł 79 706 zł 

Zator 5 563 647,51 zł 96 709 zł 

RAZEM 21 192 648,23 zł 571 301 zł 

Brzeźnica 
19% 

Osiek 
15% 

Polanka 

Wielka 
4% 

Przeciszów 
8% 

Spytkowice 
18% 

Tomice 
10% 

Zator 
26% 



O jakich środkach rozmawiamy? 
 

Ok. 8 mln zł – Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020 

 
Ok. 12 mln zł – Program Operacyjny 

„Rybactwo i Morze” 2014-2020 
 



2) Struktura LSR 
 



1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania 

• Nazwa 

• Potencjał LGD (opis sposobu powstania  
i doświadczenia, reprezentatywność LGD, 
charakterystyka rozwiązań stosowanych w 
organie decyzyjnym, zasady funkcjonowania 
LGD, potencjał ludzki LGD) 

 

 

 



2. Partycypacyjny charakter LSR 

• Opis przeprowadzonych badań, analiz, 
ekspertyz 

• Opis metod służących aktywizacji społeczności 
lokalnej i jej roli przy tworzeniu strategii 

• Opis wsparcia zewnętrznego przy tworzeniu 
strategii 

• Opis roli społeczności lokalnych na etapie 
realizacji strategii 

 

 

 

 



3. Diagnoza obszaru 
• Liczba ludności, gęstość zaludnienia, struktura 

ludności wg wieku, płci, poziom wykształcenia, 
spójność przestrzenna 

• Charakterystyka gospodarki/ przedsiębiorczości 
• Działalność organizacji pozarządowych 
• Grupy defaworyzowane, wykluczenie społeczne 
• Opis dziedzictwa kulturowo-historycznego oraz 

przyrodniczego, spójność 
• Opis obszarów atrakcyjnych turystycznie 
• Opis produktów lokalnych, tradycyjnych 
• Charakterystyka rolnictwa, rybactwa 
• Charakterystyka przemysłu 
 

 
 



4. Analiza SWOT 

 

 



4. Analiza SWOT 

 

Silne strony – wykorzystaj, buduj na nich!  

Szanse – wykorzystaj, uwzględnij w swoich 
planach!  

Słabe strony - ogranicz, wyeliminuj.  

Zagrożenia – obserwuj, unikaj, uwzględnij  
w swoich planach!  

Połącz diagnozę (S/W) i prognozę (O/T). 

 

 

 

 



5. Cele i wskaźniki 

 

Przykład: 

Cel: Rozwój gospodarczy Doliny Karpia  

 

Wskaźnik: Liczba osób, które otworzyły 
działalność gospodarczą 

Wskaźnik 2: Liczba osób, które rozwinęły 
działalność gospodarczą 

 

 



6. Sposób wyboru i oceny operacji 

• ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań 
formalno-instytucjonalnych uwzględniająca 
przede wszystkim opis sposobu wyboru 
operacji oraz określania kryteriów wyboru, 
kluczowe cele i założenia tego wyboru.  

• procedury wyboru i oceny operacji - załącznik 
do umowy ramowej.  

• lista kryteriów oceny operacji - załącznik do 
umowy ramowej.  

 

 

 



7. Plan działania 

• wskazanie harmonogramu osiągania 
poszczególnych wskaźników 

 

W planie działania należy również przedstawić 
budżet celów szczegółowych w poszczególnych 
przedziałach czasowych. Plan działania zawiera 
szczegółowe wskazanie harmonogramu 
osiągania poszczególnych wskaźników produktu  
(w przedziałach czasowych).  

 

 



8. Budżet LSR 

 

 



9. Plan komunikacji 

 

 



10. Innowacyjność 

 

Def: innowacja to wdrożenie nowego lub 
znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub 
usługi) lub procesu, nowej metody 
marketingowej lub nowej metody organizacyjnej  
w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca 
pracy lub w stosunkach z otoczeniem. 

 

Uwzględnić w kryteriach wyboru operacji. 

 



11. Zintegrowanie 

• integracja z dokumentami planistycznymi/ 
strategiami województw, powiatów i gmin, 

• integracja podmiotów różnych sektorów, 

• integracja zasobów, 

• Integracja obszaru. 

 

 

 



12. Monitoring i ewaluacja 
• wskazanie elementów funkcjonowania LGD, które będą 

podlegać ewaluacji,  
• wskazanie elementów wdrażania LSR, które będą 

podlegać ewaluacji,  
• wskazanie elementów, które LGD zamierza 

monitorować,  
• wskazanie kryteriów, na podstawie których będzie 

przeprowadzana ewaluacja on going i ex post 
funkcjonowania LGD i realizacji LSR,  

• określenie czasu, sposobu i okresu objętego pomiarem 
oraz wskazanie ewaluatora,  

• wskazanie minimalnych wartości wskaźników, których 
nieosiągnięcie oznaczać będzie nieprawidłową 
realizację LSR lub funkcjonowanie LGD.  

 
 

 



3) Cele, działania, katalog 
beneficjentów PROW 2014-2020 

 



Przyznawanie dotacji 

1 Na zasadach konkursu (jak do tej pory) 

- Wniosek składany do LGD w terminie naboru 
(od 14 do 30 dni) 

- Ocena merytoryczna wniosków przez Radę 

- Przekazywanie list rankingowych do UMWM 

- Podpisywanie umowy z UMWM 

- Rozliczanie się z UMWM 

- Kontrola przez UMWM 

 

 

 

 



1. Podejmowanie działalności 
gospodarczej 

• Minimalna całk. wartość projektu: 50 tys. zł 
• Limit dofin.: określony w LSR (max 100 zł)/ 300 

000 zł na beneficjenta w całym okresie 
• Poziom dofinansowania: określony w LSR 
• Inne warunki: w okresie 24 m-cy wnioskodawca 

nie był wpisany do CEIDG lub KRS, nie otrzymał 
pomocy w tym zakresie, tworzy co najmniej 1 
miejsce pracy (liczy się samozatrudnienie) 

• Płatność: ryczałt, 1 transza 70% po zawarciu 
umowy, 2 transza 30% jeśli operacja zrealizowana 
zgodnie z umową 

 
 

 



Przykład 
 

• Limit dofin. zapisany w LSR na 1 projekt czyli max– 100 000 zł 

• Poziom dofinansowania zapisany w LSR – 70% 

 

Całkowita wartość projektu:  142 857,14 zł netto (175 714,28 zł 
brutto) 

Kwota dofinansowania: 100 000 zł (liczona od netto) 

I płatność: 70% z 100 000 zł = 70 000 zł 

 

 

 

 



2. Rozwijanie działalności gospodarczej 

• Minimalna wartość projektu: 50 tys. zł 

• Limit dofin.: 300 000 zł/ 300 000 zł na beneficjenta w 
całym okresie 

• Poziom dofinansowania: do 50% lub  do 70% jeśli 
projekt służy społeczności lokalnej 

• Inne warunki: nie otrzymał pomocy w tym zakresie lub 
minęły 2 lata od otrzymania pomocy na podjęcie 
działalności gospodarczej, stworzy co najmniej 1 
miejsce pracy chyba, że dotychczas otrzymana pomoc i 
kwota wnioskowana nie przekracza 25 tys. zł 

• Płatność: po zrealizowaniu operacji lub jej etapu 

 

 

 



3. Tworzenie lub rozwój inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego 

• Minimalna wartość projektu: 50 tys. zł 

• Limit dofin.: 500 000 zł na beneficjenta 

• Poziom dofinansowania:  do 50% lub do 70% 
jeśli projekt służy społeczności lokalnej 

• Inne warunki: nie otrzymał pomocy w tym 
zakresie, korzystanie z inkubatora przez 
podmioty inne niż wnioskodawca 

• Płatność: po zrealizowaniu operacji lub jej 
etapu 

 

 

 



4. Podnoszenie kompetencji osób 
realizujących operacje z zakresu 1-3 

• Minimalna wartość projektu: 50 tys. zł 

• Limit: 300 000 zł/ 300 000 zł na beneficjenta w 
całym okresie 

• Poziom dofinansowania: do 80% lub do 100% 
jeśli projekt służy społeczności lokalnej 

• Inne warunki: jednoczesne ubieganie się o 
pomoc w zakresie 1-3 

• Płatność: po zrealizowaniu operacji lub jej 
etapu 

 

 

 



5. Wspieranie współpracy między 
podmiotami prowadzącymi dz. gosp. 

w zakresie rozwijania rynków zbytu czy świadczenia 
usług turystycznych. 
• Minimalna wartość projektu: 50 tys. zł 
• Limit dofin.: 300 000 zł/ 300 000 zł na 

beneficjenta w całym okresie 
• Poziom dofinansowania: do 80% lub do 100% 

jeśli projekt służy społeczności lokalnej 
• Inne warunki: zawarcie porozumienia o wspólnej 

realizacji operacji 
• Płatność: po zrealizowaniu operacji lub jej etapu 
 

 
 



6. Zachowanie dziedzictwa lokalnego, 
w tym infrastruktura turystyczna 

• Minimalna wartość projektu: 50 tys. zł 

• Limit dofin.: 300 000 zł/ 300 000 zł na 
beneficjenta w całym okresie z wył. jednostek 
sektora finansów publicznych 

• Poziom dofinansowania: do 100% 

• Inne warunki: służy zaspokojeniu potrzeb 
społeczności lokalnej 

• Płatność: po zrealizowaniu operacji lub jej 
etapu 

 

 

 



7. Promowanie obszaru 

• Minimalna wartość projektu: 50 tys. zł 
• Limit dofin.: 300 000 zł/ 300 000 zł na 

beneficjenta w całym okresie z wył. jednostek 
sektora finansów publicznych 

• Poziom dofinansowania: do 80% lub do 100% 
jeśli projekt służy społeczności lokalnej 

• Inne warunki: nie dotyczy wydarzeń cyklicznych 
za wyj. wydarzeń inicjujących cykl lub wpisanych 
w LSR, nie promuje jednego podmiotu 

• Płatność: po zrealizowaniu operacji lub jej etapu 
 

 
 



8. Wzmocnienie kapitału społecznego 

• Minimalna wartość projektu: 50 tys. zł 

• Limit dofin.: 300 000 zł/ 300 000 zł na 
beneficjenta w całym okresie z wył. jednostek 
sektora finansów publicznych 

• Poziom dofinansowania: do 80% lub do 100% 
jeśli projekt służy społeczności lokalnej 

• Płatność: po zrealizowaniu operacji lub jej 
etapu 

 

 

 



 

 

Jednostka finansów publicznych – poziom 
pomocy wynosi 63,63% kosztów 

kwalifikowalnych 

 

 

 



Przyznawanie dotacji 

2 Na zasadach grantu 

- Wniosek składany do LGD w terminie naboru 

- Ocena merytoryczna wniosków przez Radę 

- Tworzenie list rankingowych 

- Podpisywanie umowy z LGD 

- Rozliczanie z LGD 

- Kontrola przez LGD 

 

 

 

 



Projekty grantowe 

• Wartość grantu: 5-50 tys. zł 
• Co najmniej 2 zadania w ramach projektu grantowego, 

suma grantów udzielonych jednostkom finansów 
publicznych  w ramach danego projektu grantowego nie 
przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt 
grantowy 

• Max wysokość pomocy: 300 000 zł na jeden projekt 
grantowy 

• Wyłączenie podejmowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz 
inkubatorów przetwórstwa  

• Poziom dofinansowania: do 80% lub  do 100% jeśli projekt 
służy społeczności lokalnej 

• Płatność: po zrealizowaniu operacji lub jej etapu 
 

 
 



Przykład 
Stowarzyszenie pisze projekt grantowy na promocję 
Doliny Karpia w formie 2 zadań:  
1) Organizacja imprez promocyjnych,  
2) Wydawanie materiałów promocyjnych 
Określa poziom dofin. 80%, całkowita wartość projektu 
grantowego 375 000 zł, wnioskuje o 300 000 zł. 
 
Beneficjenci składają granty od 5 do 50 tys. zł (całkowite 
wartości projektu) i wnioskują od 4 do 40 000 zł. 
 
Czyli w ramach 1 projektu grantowego może być 
złożonych 75 projektów na kwotę 4000 zł lub 7,5 projektu 
po 40 000 zł. 

 
 



Projekty własne LGD 

• Maksymalna wysokość pomocy: 50 tys. zł 

• Jeśli nie ma chętnych na realizację operacji 

• Minimalna liczba punktów wg lokalnych 
kryteriów wyboru 

 

 

 



Beneficjenci 

• Osoby fizyczne: obywatele UE, pełnoletnie, 
mające miejsce zamieszkania na obszarze Doliny 
Karpia lub posiadające tu siedzibę/oddział firmy 
(mikro lub małe przedsiębiorstwa) 

• Osoby prawne jeśli siedziba lub oddział znajduje 
się na obszarze Doliny Karpia 

• Jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, którym ustawy przyznają 
zdolność prawną jeśli siedziba lub oddział 
znajduje się na obszarze Doliny Karpia 

 

 

 



Zasady 

• Posiadanie numeru identyfikacyjnego 
producentów rolnych 

• Brak współfinansowania z innych środków 
publicznych 

• Nie więcej niż 2 etapy lecz nie dłużej niż 24 
miesiące od podpisania umowy i nie później niż 
do 31.12.2022 r. 

• Inwestycje realizowane na obszarze Doliny Karpia, 
udokumentowane prawo do dysponowania 
nieruchomością 

 

 

 



Koszty kwalifikowalne 
• Koszty ogólne np. dokumentacja techniczna 
• Zakup robót budowlanych lub usług 
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego lub 

patentów lub licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie 
praw autorskich 

• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub 
nieruchomości 

• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia za wyj. starych 
eksponatów 

• Wynagrodzenia lub inne świadczenia (inkubator, 
współpraca między przedsiębiorcami) 

• Wartość wkładu rzeczowego: iloczyn przepracowanych 
godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej i liczby 168 
 

 
 



4) Analiza mocnych i słabych stron 
obszaru, szans i zagrożeń - warsztaty 

 



5) Cele LSR – fiszki projektowe 



Dziękuję za uwagę 


