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Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  

na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia 

 

W związku z efektywnym wykorzystaniem środków unijnych w latach 2016-

2018 w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia, a w związku z tym z możliwością 

ubiegania się o dodatkowe środki na rozwój gospodarzy regionu, Zarząd 

Stowarzyszenia wyjaśnia iż dodatkowe środki, w wysokości 730 tys. złotych 

przeznaczone zostaną na działania związane z podejmowaniem (7 operacji x 70 000,00 

zł) oraz rozwojem istniejącej działalności gospodarczej (1 operacja x 240 000,00 zł)  

w ramach PROW na lata 2014-2020. 

 Decyzja o przeznaczeniu dodatkowych środków na rozwój gospodarczy wynika  

z dużego zainteresowania możliwością dofinansowania operacji polegających na 

podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. Na podstawie dotychczas 

doświadczeń w realizacji LSR wynika, że: 

- przeprowadzono 3 nabory wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej  

w ramach PROW, w których złożono 34 wnioski. W ramach dostępnych limitów do 

finansowania zmieściło się 11 wniosków. 

- przeprowadzono 3 nabory wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej  

w ramach PROW, w których złożono 27 wniosków. W ramach dostępnych limitów do 

finansowania zmieściło się 8 wniosków. 

- przeprowadzono 3 nabory wniosków na podejmowanie/ rozwijanie działalności 

gospodarczej w ramach PO „RiM”, w których złożono 39 wniosków. W ramach 

dostępnych limitów do finansowania zmieściło się 18 wniosków. 

Ponadto na podstawie wyników z przeprowadzonej na stronie Stowarzyszenia 

ankiety wynika, iż zdecydowana większość chciałaby przeznaczyć dodatkowe środki na 

operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (tzw. premii). 

Większe przeznaczenie środków na podejmowanie działalności w ramach 

PROW 2014-2020 w stosunku do środków na rozwijanie działalności w ramach PROW 

2014-2020 wynika również z dostępności środków na rozwój działalności gospodarczej  

w ramach PO RYBY 2014-2020, którymi dysponuje Stowarzyszenie w ramach 

realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-

2020 dla obszaru Doliny Karpia. Ze środków tych korzystają przede wszystkim 

osoby/podmioty chcące rozwinąć własną działalnością, a nie osoby, które chcą ją 

założyć. Te drugie korzystają bowiem z bardziej preferencyjnych warunków dostępnych 

w ramach tzw. premii w ramach PROW 2014-2020. 

W związku z powyższym dokonano zmian w następujących częściach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru 



 

 
 
 
 
 

Stowarzyszenie Dolina Karpia 

ul. Rynek 2, 32-640 Zator 

tel./fax: +48 33 841 05 84 

biuro@dolinakarpia.org 

Doliny Karpia: 

 Rozdział III Diagnoza – opis obszaru ludności, pkt. 3.3 oraz 3.4 

 Tabela 24 

 Tabela 27 

 Tabela 34 

 Załącznik nr 3: Plan Działania 

 Załącznik nr 4: Budżet LSR 

 

 

Kryteria wyboru operacji 

 

Postanawia się zmienić kryterium Czas realizacji operacji na kryterium Zakres 

operacji. Kryterium Zakres operacji ma na celu punktowanie projektów niezwiązanych 

z robotami budowlanymi. Projekty te będą mogły zostać szybciej zrealizowane  

a ewentualna konieczność zmiany terminu realizacji przez wnioskodawcę nie będzie 

wiązała się z koniecznością wydawania przez Radę opinii w zakresie zmiany umowy  

o przyznanie pomocy/umowy o dofinansowanie. Ponadto kryterium to ma również 

doprowadzić do właściwego tempa realizacji Planu działania oaz zapewni również 

szybką realizację wskaźników, zwłaszcza w kontekście przewidywanych przez umowę 

ramową ocen okresowych. 

 

W związku z powyższym dokonano również stosownych zmian w następujących 

częściach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-

2020 dla obszaru Doliny Karpia: 

 

 Tabela 31 

 Tabela 33 

 


