
Fundusze Europejskie od wielu lat wspie-
rają rozwój miast i wsi, pomagają przedsię-
biorcom realizować pomysły i budować no-
we firmy, wspierają inicjatywy lokalne, tury-
stykę, edukację, biznes i projekty innowa-
cyjne. Wspierają także obszary zależne od
rybactwa, w ramach Programu Operacyj-
nego „Zrównoważony rozwój sektora rybo-
łówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybac-
kich 2007-2013” (PO RYBY). O wielkości
tych obszarów w Polsce najlepiej świadczą
liczby: na wdrożenie PO RYBY przyznano
Polsce prawie 1 mld euro, a Polska jest dru-

gim – po Hiszpanii – krajem pod względem
wielkości przyznanej dotacji. Na rozwój te-
renów zależnych od rybactwa Małopolsce
przyznano 40 milionów złotych. Podniesie-
nie jakości życia mieszkańców obszarów
zależnych od rybactwa, aktywizowanie
mieszkańców, wspieranie inicjatyw oraz
rozwijanie przedsiębiorczości wśród spo-
łeczności lokalnych – to główne cele Osi 4
PO RYBY. Program ma zachęcić społecz-
ności na obszarach zależnych od rybactwa
do aktywnego działania i realizowania pro-
jektów na swoim terenie, które wzmocnią

atrakcyjność i konkurencyjność regionu.
Aby to osiągnąć, Lokalne Grupy Rybackie
(LGR) wyznaczają i przygotowują Lokalne
Strategie Rozwoju Obszarów Rybackich
(LSROR), czyli kierunki rozwoju swoich te-
renów. W Małopolsce działają dwie Lokalne
Grupy Rybackie – Stowarzyszenie LGR
„Dorzecze Soły i Wieprzówki” na terenie
gmin: Kęty, Brzeszcze, Wieprz, Oświęcim,
Porąbka (woj. śląskie), a także Stowarzy-
szenie Dolina Karpia, które obejmuje gmi-
ny: Osiek, Zator, Polanka Wielka, Przeci-
szów, Tomice, Spytkowice i Brzeźnica.
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Fran ci szek Sa ła ciak, pre zes Sto wa rzy sze -
nia Do li na Kar pia: – LGR to sto wa rzy -
szenia, któ re zrze sza ją przed sta wi cie li sek -
to ra ry bac kie go, gmi ny i przed sta wi cie li
róż nych zrze szeń, któ re dzia ła ją na ob sza -
rach za leż nych od ry bac twa. Wspól nie
opra co wu je my stra te gię roz wo ju na szych
ob sza rów, czy li wi zję i kie ru nek, któ ry mi
chce my iść, by roz wi jać te re ny za leż ne od
ry bac twa. W Ma ło pol sce dzia ła ją dwie

Gdzie są obszary rybackie,
tam jest rozwój 

W ramach Europejskiego Funduszu
Rybackiego Małopolska otrzymała 
40 milionów złotych na rozwój obszarów
zależnych od rybactwa w latach 2007–2013. 
Unijne fundusze wspierają inicjatywy
społeczności lokalnych i prowadzą do
poprawy warunków życia na terenach,
w których rybactwo odgrywa jedną
z głównych ról.
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Przykładowe projekty dofinansowane w ramach PO RYBY 2007-2013

1. Budowa budynku zaplecza socjalno-biurowego boiska sportowego Ludowego
Klubu Sportowego „Rajsko”.

2. Rozwój działalności w zakresie stworzenia nowej innowacyjnej usługi zarządzania
systemami komputerowymi należącymi do klientów biznesowych i jednostek
samorządowych.

3. Zagospodarowanie terenu wokół łowiska wędkarskiego Podolsze poprzez budowę
pomostów dla wędkarzy, pomostów spacerowo-widokowych oraz miejsc do
wypoczynku

4. Modernizacja Młynówki Czanieckiej na odcinku km 2+282-2+498 oraz km 2+039-
2+282 w celu usunięcia szkód powodziowych i przywrócenia jej przepustowości,
miejsc. Kęty. Gmina Kęty, powiat oświęcimski.

5. Karpiowe Dni Gminy Tomice – organizacja spływu kajakowego, rajdu rowerowego,
imprezy plenerowej: Święto Karpia w Gminie Tomice – Dożynki Gminne.

6. Zagospodarowanie parku miejskiego w Brzeszczach – etap II.

LOKALNE GRUPY RYBACKIE W MAŁOPOLSCE

Dorzecze Soły
i Wieprzówki

Dolina Karpia



Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
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LGR: Do rze cze So ły i Wie przów ki i Do li na
Kar pia. Pie nią dze tra fia ją tu dzię ki dzia łal -
no ści ry ba ków, ale nie są prze zna cza ne
tyl ko dla ry ba ków i na roz wój ry bo łów -
stwa. Każ da LGR opra co wu je swo ją stra -
te gię roz wo ju, ale wie le cech ma my
wspól nych. Nad rzęd nym ce lem jest roz -
wój gos po dar czy re gio nu, roz wój ryn ku
pra cy, zmniej sze nie bez ro bo cia i zwię -
ksze nie do cho dów miesz kań ców, a tak że
za cho wa nie wa lo rów przy rod ni czo-kra jo -
bra zo wych i kul tu ral no-hi sto rycz nych re -
gio nu. Dzię ki 18 mi lio nom zło tych, ja kie
otrzy mu je my z PO RY BY, wzmac nia my kon -
ku ren cyj ność firm, za chę ca my miesz kań -
ców do dzia ła nia i otwie ra nia włas nych
firm, roz wi ja my tu ry sty kę i agro tu ry sty kę,
pro mu jąc jed no cześ nie nasz re gion, re -
mon tu je my i re wi ta li zu je my za byt ko we,
war to ścio we bu dyn ki, a tak że do sto so wu -
je my in fra struk tu rę do po trzeb miesz kań -
ców – wy jaś nia Fran ci szek Sa ła ciak. 
Sta ni sław Za jąc, pre zes Sto wa rzy sze nia
LGR „Do rze cze So ły i Wie przów ki”, pod -
kre śla, że lo kal ne stra te gie kon cen tru ją się
na tym, by za cho wać ry bac two na swo im
ob sza rze, ale jed no cześ nie umoż li wić dy -
wer sy fi ka cję, za ję cie się in ny mi dzia ła nia -
mi i dzie dzi na mi. – Cho dzi o to, by pod -
nieść ja kość ży cia przez po sze rza nie swo -
ich kom pe ten cji i dzia łal no ści. Na szym ce -
lem jest też pro mo cja re gio nu i wzmoc nie -
nie kon ku ren cyj no ści. Fi nan su je my in we -
sty cje za rów no w sek to rze pry wat nym, jak
i pu blicz nym, za bez pie cza my in we sty cje
kul tu ral ne, wspie ra my mło dzież – mó wi
pre zes Za jąc. Du ży na cisk jest też kła dzio -
ny na dzia ła nia z dzie dzi ny ochro ny śro -
do wi ska i za bez pie cze nia ob sza ru Na tu ra
2000.
Pre zes Stowarzyszenia Do li na Kar pia
pod kre śla, że w osta t nich la tach po wsta ją
no we fir my nie zwią za ne z ry bac twem,
a sa mi ry ba cy roz sze rza ją swo ją dzia łal -
ność, np. po przez uru cho mie nie sprze da -
ży bez poś red niej czy agro tu ry sty ki. – Re -
mon ty, or ga ni za cja kół za in te re so wań dla
mło dzie ży i dzie ci, roz bu do wa mu ze ów,
or ga ni za cja szko leń za wo do wych – bez
uni j nych fun du szy wie le dzia łań nie by ło -
by moż li wych – mó wi Fran ci szek Sa ła ciak.
Co trze ba zro bić, by sko rzy stać z do fi nan -
so wa nia w ra mach PO RY BY? Zda niem
pre ze sa Sto wa rzy sze nia „Do rze cze So ły
i Wie przów ki”: – Prze de wszyst kim trze ba
mieć chęć dzia ła nia i po mysł. Po tem zgło -
sić się na le ży do spe cja li stów, któ rzy po -

mo gą i opo wie dzą, jak moż na otrzy mać
do fi nan so wa nie, na ja kie kon kret ne pro -
jek ty, jak przy go to wać wnio sek. Po tem
trze ba zło żyć wnio sek, któ ry bę dzie oce -
nio ny przez LGR. Je śli bę dzie on po zy tyw -
nie oce nio ny, moż na li czyć na do fi nan so -
wa nie. To nie jest na praw dę nic trud ne go,
a war to: do fi nan so wa nie mo że wy nieść
na wet 85 proc. i od mie nić ży cie wie lu
miesz kań ców.

nn Pro jek ty do fi nan so wa nia war te! 
O uzy ska nie uni j nych do ta cji z PO RY BY
mo gą ubie gać się wszy scy miesz kań cy
te re nów ob ję tych LSROR oraz oso by, któ -
re pro wa dzą lub pla nu ją pro wa dzić na
tym te re nie dzia łal ność gos po dar czą. Be -
ne fi cjen ta mi mo gą być za rów no oso by fi -
zycz ne, jak i fir my, in sty tu cje na u ko we
i kul tu ral ne, or ga ni za cje po za rzą do we,
gmi ny i po wia ty. Róż no rod ność pro jek -
tów wspie ra nych w ra mach PO RY BY za -
chę ca, by sta rać się o do ta cję. Ja kie pro -
jek ty ma ją szan sę na re a li za cję? Oto kil ka
przy kła dów.
– Lu do wy Klub Spor to wy „Raj sko”
z praw dzi we go zda rze nia: w ra mach PO
RY BY LKS „Raj sko” otrzy mał po nad 360
tys. zł do fi nan so wa nia na bu do wę szat ni,
za ple cza sa ni tar ne go i biu ro we go oraz
świet li cy, miej sca do gry w ping-po nga
i par kin gu. – Kil ka lat te mu wy bu do wa liś my
dwa bo i ska, ale chcąc or ga ni zo wać ja kieś
za wo dy czy tur nie je, wciąż mu sie liś my ko -
rzy stać z po miesz czeń szko ły, bo bra ko wa -
ło nam szat ni i za ple cza sa ni tar ne go. Dzię -
ki wspar ciu z PO RY BY ma my wresz cie
moż li wość wy bu do wa nia te go za ple cza

– mó wi Se ba stian Ga łusz ka z LKS „Raj -
sko”. Dzię ki re a li za cji pro jek tu LKS „Raj -
sko” sta nie się pro fe sjo nal nym klu bem
z moż li wo ścią or ga ni za cji pro fe sjo nal nych
za wo dów i im prez spor to wych. – To zwię -
ksza atrak cyj ność ob sza ru – do da je Se ba -
stian Ga łusz ka.
- Kar pio we Dni na spor to wo: Oś ro dek
Kul tu ry w To mi cach uzy skał pra wie 19 tys.
zł do fi nan so wa nia z PO RY BY na or ga ni -

za cję Kar pio wych Dni w swo jej gmi nie.
Fun du sze uni j ne umoż li wia ją or ga ni za cję
spły wu ka ja ko we go na rze ce Ska wa, raj -
du ro we ro we go „Szla kiem To mic kich Sta -
wów”i gmin nych do ży nek. Ca ły pro jekt
ma na ce lu pro mo cję lo kal nych pro duk -
tów za rów no wśród miesz kań ców, jak i tu -
ry stów, wspie ra nie i roz wój gi ną cych za -
wo dów oraz pro mo cję po dstaw zdro we -
go sty lu ży cia. Pro jekt zgod ny ze stra te gią
opra co wa ną przez Stowarzyszenie Do li na
Kar pia wśród lo kal nych pro duk tów szcze -
gól ny na cisk kła dzie na pro mo cję właś nie
po traw i dań z kar pia nie spo ty ka nych
w żad nym in nym re jo nie kra ju.
– In no wa cyj ne za rzą dza nie na ob sza -
rach ry bac kich: PO RY BY wpły wa na in -

no wa cyj ność re gio nu i wspie ra roz wój in -
no wa cyj nych pro duk tów i usług – pod kre -
śla Da riusz Olek z fir my „Be skid Me dia
Sp. z o.o.”. Fir ma otrzy ma ła 195 tys. zł do -
fi nan so wa nia z PO RY BY na stwo rze nie
ser we row ni, w któ rej po wsta je cen trum
ko lo ka cji sprzę tu te le in for ma tycz ne go.
– Na szym głów nym od bior cą są fir my i jed -
nost ki sa mo rzą do we, któ re mo gą sko rzy -
stać z no wo czes nej, nie spo ty ka nej do tąd
w Kę tach usłu gi za rzą dza nia sy ste ma mi
kom pu te ro wy mi – do da je Da riusz Olek.
Pro jekt nie tyl ko pod no si in no wa cyj ność
ob sza ru, ale tak że je go atrak cyj ność
w sfe rze biz ne so wej.
– Park, po któ rym chce się spa ce ro -
wać: dzię ki po nad 860 tys. zł z PO RY -
BY w Brzesz czach uda się za gos po da ro -
wać park miej ski. Prze bu do wa fon tan ny,
po sta wie nie ła wek, tab lic eks po zy cyj -
nych i in for ma cyj nych oraz sto ja ków na
ro we ry spra wia ją, że park przy cią gnie
miesz kań ców do spa ce rów i prze jaż dżek
ro we ro wych. Ogrom ny wpływ na to ma
też prze bu do wa dro gi, chod ni ków, ście -
żek ro we ro wych i wy re mon to wa nie
oświet le nia, któ re umoż li wia ją spa ce ro -
wi czom i ro we rzy stom po ru sza nie się
w kom for to wych wa run kach, zwię ksza ją
bez pie czeń stwo za rów no do ro słych, jak
i dzie ci prze by wa ją cych w par ku. Ca ły
pro jekt ma na ce lu dzia ła nie zgod ne
z wy tycz ny mi Stowarzyszenia LGR „Do -
rze cze So ły i Wie przów ki” po le ga ją ce na
wzmoc nie niu kon ku ren cyj no ści i utrzy -
ma niu atrak cyj no ści ob sza rów za leż nych
od ry bac twa.

Przy kła dy dzia łań re a li zo wa nych z PO
RY BY po ka zu ją, że na do fi nan so wa nie
mo gą li czyć nie tyl ko pro jek ty bez poś -
red nio zwią za ne z ry bac twem. Pro -
gram wspie ra ob szary, na któ rych ry -
bac two od gry wa waż ną ro lę, zwię ksza
ich atrak cyj ność, wspie ra roz wój gos -
po dar czy i pod no si ja kość ży cia
miesz kań ców.

www.fundusze.ma lo pol ska.pl/poryby 
www.dsiw/poryby 

www.dolinakarpia.org
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