
 

 
 
 
 
 

Stowarzyszenie Dolina Karpia 

ul. Rynek 2, 32-640 Zator 

tel./fax: +48 33 841 05 84 

biuro@dolinakarpia.org 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 – 2020 

dla obszaru Doliny Karpa 

 

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER 

poprzez podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 

Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność, Stowarzyszenie Dolina Karpia może otrzymać dodatkowe środki  

w maksymalnej wysokości 478 000,00 EURO. 

O zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR  

w PROW 2014-2020 mogą ubiegać się LGD realizujące strategię z wykorzystaniem 

funduszu EFRROW, które przewalutowały LSR na walutę euro. 

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia przygotował aktualizację LSR uwzględniającą 

przewalutowanie środków z waluty PLN na EURO przy kursie 1 EURO = 4,00 PLN. 

W związku z powyższym dokonano zmian w następujących częściach Strategii 

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

Doliny Karpia, poprzez przewalutowanie środków z waluty PLN na EURO przy kursie  

1 EURO = 4,00 PLN: 

 LSR, Rozdział VI SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ 

SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU, pkt. 6.4 

„Projekty grantowe i operacje własne” 

 LSR, Rozdział VII PLAN DZIAŁANIA 

 LSR, Rozdział VIII BUDŻET LSR 

 Tabela 27 

 Tabela 28 

 Tabela 29 

 Tabela 34 

 Załącznik nr 3: Plan Działania 

 Załącznik nr 4: Budżet LSR 

 Załącznik nr 5 Plan Komunikacji 

 

Ponadto Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia powiększył budżet LSR w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 o kwotę 478 000,00 

EURO. 

W ramach dodatkowych środków mogą zostać realizowane zarówno wskaźniki nowe, 

jak i wskaźniki obecne ze zwiększoną wartością, przy uwzględnieniu obligatoryjnego 

warunku, iż co najmniej 35% dodatkowych środków musi być przeznaczonych na 
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przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej. 

 

Dodatkowe środki w łącznej kwocie 478 000 EURO zostaną przeznaczone na dwa 

przedsięwzięcia: 

- Przedsięwzięcie 1.2.2 „Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich  

(w ramach podejmowania działalności gospodarczej)” – 175 000 EURO 

- Przedsięwzięcie 2.1.1 „Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań” – 303 000 

EURO 

 

Decyzja o przeznaczeniu dodatkowych środków na w/w przedsięwzięcia wynika  

z analizy zainteresowania możliwością dofinansowania operacji w ramach 

dotychczasowych naborów przeprowadzonych przez LGD, obecnej sytuacji społeczno-

gospodarczej na terenie obszaru LSR oraz preferencji mieszkańców i Instytucji z terenu 

Doliny Karpia wyrażonych w przeprowadzonej przez LGD ankiecie. 

 

Uzasadnienie: 

Przeznaczenie dodatkowych środków na podejmowanie działalności wynika  

z obligatoryjnego warunku określonego przez Instytucję Zarządzającą, ale 

również z następujących przesłanek: 

- sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie związana z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-COV-2 wpłynęła negatywnie na rynek pracy na obszarze Doliny Karpia. 

W kwietniu 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu zarejestrowanych 

było łącznie 3 542 osób, o 10% więcej niż w kwietniu ubiegłego roku oraz o prawie 

23% więcej niż w styczniu 2020 r., a więc w stosunku do okresu sprzed pandemii. 

Analogicznie sytuacja związana z rynkiem pracy kształtuje się w gminach powiatu 

wadowickiego. W marcu 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach 

zarejestrowanych było łącznie 4 079 osób, o 17% więcej niż w marcu ubiegłego roku 

oraz o ponad 28% więcej niż w styczniu 2020 r., a więc w stosunku do okresu sprzed 

pandemii. O znacznym pogorszeniu świadczy również wskaźnik stopy bezrobocia 

rejestrowanego, która w marcu 2021 r. dla powiatu oświęcimskiego wynosiła 6,9 i jest 

wyższa od średniej dla województwa małopolskiego oraz obszaru całego kraju.  

W analogicznym okresie w 2020 r. wynosiła 5,6. Na terenie powiatu wadowickiego  

w marcu b.r. stopa wynosiła 6,7 i również była wyższa od średniej dla województwa 

małopolskiego oraz obszaru całego kraju. W analogicznym okresie w 2020 r. wynosiła 

5,7. Przytoczone dane wskazują, iż istnieje wyraźna potrzeba dofinansowania działań  

w zakresie przedsiębiorczości; 

- LGD dotychczas ogłosiła 5 naborów wniosków na w/w przedsięwzięcie. W każdym  

z nich liczba złożonych wniosków co najmniej dwukrotnie przekraczała dostępną pulę 

środków. Łącznie w przeprowadzonych naborach udostępniono 1 470 000,00 PLN,  
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a wnioski zostały złożone na łączną kwotę 3 640 000,00 PLN. Do Biura LGD wpłynęły 

łącznie 62 wnioski, a tylko 21 znalazło się w limicie. Dotychczasowe zapotrzebowanie 

było ponad dwukrotnie większe niż suma środków, jaką dysponuje LGD na to 

przedsięwzięcie. Z danych tych wynika, iż wsparcie przedsiębiorczości w ramach 

podejmowania działalności gospodarczej cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem  

i istnieje realna potrzeba na przekazanie dla tego przedsięwzięcia dodatkowych 

środków, a środki te zostaną w pełni wykorzystane; 

- Stowarzyszenie Dolina Karpia na stronie internetowej (www.dolinakarpia.org) w dniu  

10.05.2021 r. opublikowało ankietę skierowaną dla mieszkańców i Instytucji z obszaru 

LGD z prośbą o wskazanie, na które przedsięwzięcia z obecnie wdrażanych powinny 

zostać przeznaczone dodatkowe środki, lub wskazanie nowego przedsięwzięcia, które 

powinno być w ramach dodatkowych środków realizowane. 70% ankietowanych 

wskazało, iż dodatkowe środki winny zostać przeznaczone na przedsięwzięcie 1.2.2 

„Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. 

 

 

Przeznaczenie dodatkowych środków na tworzenie przestrzeni do wspólnych 

spotkań wynika z następujących przesłanek: 

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

obszaru Doliny Karpia wskazywała na problem, jakim jest zanikająca aktywność 

społeczna mieszkańców LGD. Obecna sytuacja epidemiczna sprawiła, iż zjawisko to 

uległo pogłębieniu. Szczególnie jest to widoczne u osób starszych, które dla ochrony 

własnego zdrowia muszą przebywać w izolacji i unikać kontaktów społecznych, jak 

również dzieci i młodzieży, które w głównej mierze pobierają naukę zdalną i nie mają 

kontaktu z rówieśnikami. Epidemia oraz związane z nią obostrzenia sanitarne, 

przymusowa izolacja,  jak również strach przed zarażeniem wpłynęły na zanik integracji 

pomiędzy mieszkańcami LGD. Ponadto od ponad roku na terenie Doliny Karpia nie 

odbywają się żadne działania aktywizacyjne, odwołano cykliczne imprezy, zawieszono 

warsztaty, koła zainteresowań, itp. Działalność instytucji kultury w znacznym stopniu 

przeniosła się do sieci Internet, dlatego pewne grupy społeczne, które na co dzień nie 

posługują się tym narzędziem zostały wykluczone. Stowarzyszenie Dolina Karpia musi 

podjąć działania zmierzające do przywrócenia integracji i aktywizacji mieszkańców. 

Należy zachęcić mieszkańców, aby wyszli z wyizolowania i włączyli się do życia 

lokalnego, tak aby chęć izolacji nie pozostała na stałe. Narzędziem ku temu będzie 

stworzenie nowych lub modernizacja już istniejących przestrzeni do wspólnych 

spotkań, tak aby zachęcały one mieszkańców i dawały im warunki do integracji,  

w szczególności (ze względu na sytuację epidemiczną) miejsc spotkań na świeżym 

powietrzu; 
- LGD dotychczas ogłosiła 5 naborów wniosków w w/w przedsięwzięcie. W każdym  

z nich liczba złożonych wniosków wyczerpywała dostępną pulę środków. Łącznie  

http://www.dolinakarpia.org/
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w przeprowadzonych naborach udostępniono 2 627 831,00 PLN, a wnioski zostały 

złożone na łączną kwotę ok. 2,8 mln PLN. Do Biura LGD wpłynęło łącznie 10 

wniosków, a tylko 8 znalazło się w limicie. Z danych tych wynika, iż przedsięwzięcie to 

cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i istnieje realna potrzeba na przekazanie na 

niego dodatkowych środków, a środki te zostaną w pełni wykorzystane; 

- Dodatkowe środki w wysokości 303 000,00 EURO zostały przeznaczone na 

przedsięwzięcie związane z tworzeniem przestrzeni dla wspólnych spotkań, a nie 

rozwijaniem działalności gospodarczej ponieważ: 

 Stowarzyszenie Dolina Karpia wdraża środki w ramach dwóch programów: 

PROW 2014-2020, ale również Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”,  

z którego ponad 50% środków zostało przekazanych na wspieranie działalności 

gospodarczej na obszarze LGD. Nabory organizowane w ramach Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” cieszą się dużo większym zainteresowaniem 

niż te, ogłaszane w ramach PROW 2014-2020. W ostatnich naborach w 2021 r. 

w naborze na rozwijanie działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 

złożono tylko dwa wnioski, które nie pokryły dostępnej w naborze puli środków. 

W tym samym okresie w naborze na różnicowanie działalności gospodarczej  

w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” złożone wnioski prawie 

trzykrotnie przekroczyły dostępną pulę środków. Wynika to z faktu, iż warunki 

otrzymania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo  

i Morze” są korzystniejsze dzięki możliwości otrzymania całej kwoty 

dofinansowania w formie zaliczki, możliwości rozpoczęcia realizacji operacji 

przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie, a co najważniejsze, dzięki 

możliwości utrzymania istniejącego miejsca pracy, a nie konieczności tworzenia 

nowego etatu; 

 Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia w dniu 27.04.2021 r. uchwałą nr 5/2021 

dokonał alokacji środków w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo  

i Morze”. Na przedsięwzięcie związane z różnicowaniem działalności 

gospodarczej przesunięto niewykorzystane środki z innych przedsięwzięć  

o łącznej wartości „838 669,50 PLN”. Tą samą uchwałą została zwiększona pula 

środków na rozwój działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020  

o łączną kwotę 312 657,01 PLN, powstałą z niewykorzystania środków  

w ramach innego z przedsięwzięć. 

 

Na podstawie w/w przesłanek Stowarzyszenie Dolina Karpia uznaje, iż 

przedsięwzięcia realizowane w ramach celu ogólnego I, dedykowane tworzeniom i 

utrzymywaniem miejsc pracy dzięki dodatkowym środkom oraz przesunięciom 

otrzymały należyte wsparcie i w celu pełnej i równomiernej realizacji LSR, oraz 

zaspokajaniu wszystkich potrzeb, należy pozostałe dodatkowe środki przeznaczyć 

na inne cele i przedsięwzięcia. 
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- Stowarzyszenie Dolina Karpia na stronie internetowej (www.dolinakarpia.org) w dniu  

10.05.2021 r. opublikowało ankietę skierowaną dla mieszkańców i Instytucji z obszaru 

LGD z prośbą o wskazanie, na które przedsięwzięcia z obecnie wdrażanych powinny 

zostać przeznaczone dodatkowe środki, lub wskazanie nowego przedsięwzięcia, które 

powinno być w ramach dodatkowych środków realizowane. 52,3% ankietowanych 

wskazało, iż dodatkowe środki winny zostać przeznaczone na przedsięwzięcie 2.1.1 

„Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań”. 

 

W związku z powyższym dokonano zmian w następujących częściach Strategii 

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

Doliny Karpia: 

 

 Rozdział III DIAGNOZA - OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI, 3.4 „Rynek 

pracy” został uzupełniony o następujący zapis „Sytuacja epidemiologiczna w 

kraju i na świecie związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 

zapoczątkowana w 2020 roku wpłynęła negatywnie na rynek pracy na obszarze 

Doliny Karpia. W kwietniu 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Oświęcimiu zarejestrowanych było łącznie 3 542 osób, o 10% więcej niż w 

kwietniu ubiegłego roku oraz o prawie 23% więcej niż w styczniu 2020 r. a więc 

w stosunku do okresu sprzed pandemii. Analogicznie sytuacja związana z 

rynkiem pracy kształtuje się w gminach powiatu wadowickiego. W marcu 2021 

r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach zarejestrowanych było łącznie 

4 079 osób, o 17% więcej niż w marcu ubiegłego roku oraz o ponad 28% więcej 

niż w styczniu 2020 r. a więc w stosunku do okresu sprzed pandemii. O 

znacznym pogorszeniu świadczy również wskaźnik stopy bezrobocia 

rejestrowanego, która w marcu 2021 r. dla powiatu oświęcimskiego wynosiła 

6,9 i jest wyższa od średniej dla województwa małopolskiego oraz obszaru 

całego kraju. W analogicznym okresie w 2020 r. wynosiła 5,6. Na terenie 

powiatu wadowickiego w marcu b.r. stopa wynosiła 6,7 i również była wyższa 

od średniej dla województwa małopolskiego oraz obszaru całego kraju.  

W analogicznym okresie w 2020 r. wynosiła 5,7. Powyższe dane wskazują, iż 

istnieje wyraźna potrzeba dofinansowania działań w zakresie 

przedsiębiorczości”. 
 

 Rozdział III DIAGNOZA - OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI, 3.7.5 „Wspólne 

potrzeby” został uzupełniony o następujący zapis „Obecna sytuacja 

epidemiczna sprawiła, iż zjawisko zanikającej aktywności społecznej 

mieszkańców uległo pogłębieniu. Stowarzyszenie Dolina Karpia musi podjąć 

działania zmierzające do przywrócenia integracji i aktywizacji mieszkańców. 

Należy zachęcić mieszkańców, aby wyszli z izolacji i włączyli się do życia 

lokalnego, tak aby chęć izolacji nie pozostała na stałe. Narzędziem ku temu 

będzie stworzenie nowych lub modernizacja już istniejących przestrzeni do 

http://www.dolinakarpia.org/
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wspólnych spotkań, tak aby zachęcały one mieszkańców i dawały im warunki do 

integracji, w szczególności (ze względu na sytuację epidemiczną) miejsc spotkań 

na świeżym powietrzu. Powyższe informacje, jak również konsultacje społeczne 

przeprowadzone w maju 2021 r. wskazują, iż istnieje wyraźna potrzeba 

dofinansowania działań w zakresie tworzenia przestrzeni do wspólnych 

spotkań”. 

 

 Rozdział IV ANALIZA SWOT, 4.2 „Wnioski” został uzupełniony  

o następujący zapis „W związku z przeprowadzonym procesem konsultacji 

społecznych (dotyczących ujęcia w LSR dodatkowych środków w ramach PROW 

2014-2020) oraz na podstawie dotychczasowych doświadczeń  stwierdzono,  

iż analiza obszaru oraz SWOT są nadal aktualne”. 

 

 Rozdział VII PLAN DZIAŁANIA – został poszerzony o informację o 

dodatkowych środkach. 

 

Rozdział VIII BUDŻET LSR – został poszerzony o następujący zapis  

„W wyniku zmian wprowadzonych na przestrzeni lat 2016-2021 spowodowanych 

otrzymaniem dodatkowych środków w ramach PROW 2014-2020 oraz przesunięć 

środków pomiędzy przedsięwzięciami realizowanymi w ramach EFRM oraz EFRROW, 

LGD wdraża środki w łącznej wysokości  5 207 375,00 EURO (wraz z projektami 

współpracy) w następujących proporcjach: 

- cel ogólny I - 2 554 140,50 EURO (środki przeznaczone na miejsca pracy); 

- cel ogólny II - 2 555 670,75 EURO; 

- cel ogólny III - 97 563,75 EURO. 

  

 Tabela 24 

 Tabela 26 

 Tabela 27 

 Tabela 28 

 Tabela 34 

 Załącznik nr 3: Plan Działania 

 Załącznik nr 4: Budżet LSR 

 

 

Ponadto Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż w okresie od roku 2016 do 

chwili obecnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 powstały 

oszczędności kursowe, które w łącznej kwocie 69 561,89 EURO zostaną przekazane na 

wdrażanie przedsięwzięcia 2.1.1 „Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań”.  
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Zestawienie obrazujące dokonanie przesunięć środków finansowych w ramach 

PROW 2014-2020 

 

Przedsięwzięcie 
Pula środków  

w PLN 

Pula 

środków  

w EURO 

Dodatkowe 

środki  

w EURO 

Łącznie  

w EURO 

Oszczędności 

kursowe  

w EURO (wg 

stanu na 

dzień 

23.04.2021 r.) 

Łączna kwota w 

EURO po 

przeniesieniu 

oszczędności 

kursowych na 

przedsięwzięcie 

2.1.1 

1.2.2 Wsparcie 
działalności 

gospodarczej na 

obszarach 
wiejskich (w 

ramach 

podejmowania 
działalności 

gospodarczej) 

1 050 000,00 262 500,00 175 000,00 

 

437 500,00 

 

- 437 500,00 

1.2.2 Wsparcie 
działalności 

gospodarczej na 

obszarach 
wiejskich (w 

ramach 

rozwijania 
działalności 

gospodarczej) 

2 417 657,01 604 414,25 0,00 604 414,25 28 508,50 575 905,75 

1.2.3 Poprawa 
potencjału w 

zakresie 

przetwórstwa lub 
dystrybucji 

lokalnych 

produktów 

587 342,99 146 835,75 0,00 146 835,75 8 537,25 138 298,50 

2.1.1 Tworzenie 
przestrzeni do 

wspólnych 

spotkań 

1 855 000,00 463 750,00 303 000,00 766 750,00 - 836 311,89 

2.1.2 

Organizacja 

atrakcyjnych 
form spędzania 

wolnego czasu 

300 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 11 239,39 63 760,61 

2.2.2 Spójna i 

widoczna oferta 
turystyczna 

Doliny Karpia 

600 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 9 036,43 140 963,57 

2.2.3 

Zachowanie 

materialnego 

dziedzictwa 
lokalnego 

570 000,00 142 500,00 0,00 142 500,00 12 240,32 130 259,68 

SUMA 2 323 000,00 69 561,89 2 323 000,00 

 

Przeznaczenie oszczędności z różnic kursowych na tworzenie przestrzeni do 

wspólnych spotkań wynika z następujących przesłanek: 

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

obszaru Doliny Karpia wskazywała na problem, jakim jest zanikająca aktywność 
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społeczna mieszkańców LGD. Obecna sytuacja epidemiczna sprawiła, iż zjawisko to 

uległo pogłębieniu. Szczególnie jest to widoczne u osób starszych, które dla ochrony 

własnego zdrowia muszą przebywać w izolacji i unikać kontaktów społecznych, jak 

również dzieci i młodzieży, które w głównej mierze pobierają naukę zdalną i nie mają 

kontaktu z rówieśnikami. Epidemia oraz związane z nią obostrzenia sanitarne, 

przymusowa izolacja,  jak również strach przed zarażeniem wpłynęły na zanik integracji 

pomiędzy mieszkańcami LGD. Ponadto od ponad roku na terenie Doliny Karpia nie 

odbywają się żadne działania aktywizacyjne, odwołano cykliczne imprezy, zawieszono 

warsztaty, koła zainteresowań, itp. Działalność instytucji kultury w znacznym stopniu 

przeniosła się do sieci Internet, dlatego pewne grupy społeczne, które na co dzień nie 

posługują się tym narzędziem zostały wykluczone. Stowarzyszenie Dolina Karpia musi 

podjąć działania zmierzające do przywrócenia integracji i aktywizacji mieszkańców. 

Należy zachęcić mieszkańców, aby wyszli z izolacji i włączyli się do życia lokalnego, 

tak aby chęć izolowania się nie pozostała na stałe. Narzędziem ku temu będzie 

stworzenie nowych lub modernizacja już istniejących przestrzeni do wspólnych 

spotkań, tak aby zachęcały one mieszkańców i dawały im warunki do wspólnych spotkań, 

w szczególności (ze względu na sytuację epidemiczną) miejsc spotkań na świeżym powietrzu; 

- LGD dotychczas ogłosiła 5 naborów wniosków w w/w przedsięwzięcie. W każdym  

z nich liczba złożonych wniosków wyczerpywała dostępną pulę środków. Łącznie w 

przeprowadzonych naborach udostępniono 2 627 831,00 PLN, a wnioski zostały 

złożone na łączną kwotę ok. 2,8 mln PLN. Do Biura LGD wpłynęło łącznie 10 

wniosków, a tylko 8 znalazło się w limicie. Z danych tych wynika, iż przedsięwzięcie to 

cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i istnieje realna potrzeba na przekazanie na 

niego dodatkowych środków, a środki te zostaną w pełni wykorzystane; 

- Stowarzyszenie Dolina Karpia wdraża środki w ramach dwóch programów: PROW 

2014-2020, ale również Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, z którego ponad 

50% środków zostało przekazanych na wspieranie działalności gospodarczej na 

obszarze LGD. Nabory organizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo  

i Morze” cieszą się dużo większym zainteresowaniem niż te, ogłaszane w ramach 

PROW 2014-2020. W ostatnich naborach w 2021 r. w naborze na rozwijanie 

działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 złożono tylko dwa wnioski, 

które nie pokryły dostępnej w naborze puli środków. W tym samym okresie w naborze 

na różnicowanie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego 

„Rybactwo i Morze” złożone wnioski prawie trzykrotnie przekroczyły dostępną pulę 

środków. Wynika to z faktu, iż warunki otrzymania dofinansowania w ramach 

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” są korzystniejsze dzięki możliwości 

otrzymania całej kwoty dofinansowania w formie zaliczki, możliwości rozpoczęcia 

realizacji operacji przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie, a co 

najważniejsze, dzięki możliwości utrzymania istniejącego miejsca pracy, a nie 

konieczności tworzenia nowego etatu. 
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W związku z powyższym dokonano zmian w następujących częściach Strategii 

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

Doliny Karpia: 
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