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Załącznik nr 1 do uchwały 

                                                                                                                                        nr 3/2022 z dnia 29.06.2022                      

                                                                                                                          WZC Stowarzyszenia Dolina Karpia               
 

 

Sprawozdanie Rady 

Stowarzyszenia Dolina Karpia 

za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
 

 

W imieniu Rady Stowarzyszenia przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady w okresie od 

01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

 

Rada pracowała w następującym składzie: 

 

1. Przewodniczący –  Katarzyna Solarska 

2. Zastępca Przewodniczącego – Jan Kajdas 

3. Sekretarz – Ewa Koczurkiewicz 

4. Członek Rady – Marek Foks 

5. Członek Rady –Członek Rady – Franciszek Fryc 

6. Członek Rady – Marek Jasiński 

7. Członek Rady – Katarzyna Kasperczyk 

8. Członek Rady – Józef Król 

9. Członek Rady – Adam Latko 

10. Członek Rady – Marian Momot 

11. Członek Rady – Kazimierz Mostowik 

12. Członek Rady – Małgorzata Płonka 

13. Członek Rady – Jarosław Wierzbiński 

14. Członek Rady – Józef Zemanek 

15. Członek Rady – Sylwester Żebro 

 

W omawianym okresie odbyło się 7 posiedzeń Rady: 

 13.04.2021 r. 

 15.04.2021 r. 

 06.05.2021 r. 

 26.07.2021 r. 

 28.07.2021 r. 

 15.12.2021 r. 

 17.12.2021 r. 
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W 2021 r. podjęto łącznie 46 uchwał: 

 

 13.04.2021 r. – nie podjęto żadnej uchwały 

 15.04.2021 r. – podjęto 21 uchwał 

 06.05.2021 r. – podjęto 2 uchwały 

 26.07.2021 r. – nie podjęto żadnej uchwały 

 28.07.2021 r. – podjęto 13 uchwał 

 15.12.2021 r. - nie podjęto żadnej uchwały 

 17.12.2021 r. – podjęto 10 uchwał 

 

Uchwały dotyczyły:  

 wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia 

 niewybrania operacji do finansowania 

 przyjęcia list operacji 

 nieuwzględnienia protestu 

 wybrania operacji własnej do realizacji 

 

 

W 2021 r. odbyły się 4 nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20014-2020:  

 

 22.02.2021 r. – 08.03.2021 r. z zakresu: 

 

 rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (nabór 

5/2021) 

 rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 

6/2021) 

 tworzenia lub rozwijania inkubatorów (nabór 7/2021) 

 

 30.06.2021 r. – 14.07.2021 r. z zakresu: 

 

 rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 

9/2021) 

 

 

W 2021 r. odbyło się 6 naborów wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 20014-2020: 

 

     -     22.02.2021 r. – 08.03.2021 r. z zakresu: 

 

 podnoszenia wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi  

i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury (nabór 1/2021) 

 podnoszenia wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi  

i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze 
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rybołówstwa i akwakultury (nabór 2/2021) 

 wspierania różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego  

i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na 

obszarach rybackich i obszarach akwakultury (nabór 3/2021) 

 wspierania i wykorzystywania atutów środowiska na obszarach rybackich  

i obszarach akwakultury, w tym operacji na rzecz łagodzenia zmiany klimatu (nabór 

4/2021) 

 

- 30.06.2021 r. – 14.07.2021 r. z zakresu: 

 

 wspierania różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego  

i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach 

rybackich i obszarach akwakultury (nabór 8/2021) 

 

 

- 19.11.2021 r. – 03.12.2021 r. z zakresu: 

 

 wspierania różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego  

i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach 

rybackich i obszarach akwakultury (nabór 10/2021) 

 

 

W trakcie naborów trwających w dniach 22.02.2021 r. – 08.03.2021 r. wpłynęło łącznie 17 

wniosków, w tym: 

 10 wniosków w naborze 3/2021 na łączną kwotę 1 515 561,49 zł (limit środków dostępnych  

w naborze  599 933,25 zł) 

 1 wniosek w naborze 4/2021 na łączną kwotę 25 006,44 zł (limit środków dostępnych  

w naborze  233 251,00 zł) 

 4 wnioski w naborze 5/2021 na łączną kwotę 280 000,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze  70 000,00 zł) 

 2 wnioski w naborze 6/2021 na łączną kwotę 251 221,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze  369 201,80 zł) 

 

 

Po ocenie wg kryteriów wyboru wybranych do otrzymania pomocy zostało:  

 w naborach 1/2021, 2/2021 oraz 7/2021 żaden wniosek nie został wybrany do 

dofinansowania 

 10 wniosków w naborze 3/2021 na łączną kwotę 1 514 616,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze  599 933,25 zł) 

 1 wniosek w naborze 4/2021 na łączną kwotę 25 006,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze  233 251,00 zł) 

 4 wnioski w naborze 5/2021 na łączną kwotę 280 000,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze  70 000,00 zł) 

 1 wniosek w naborze 6/2021 na łączną kwotę 164 000,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze  369 201,80 zł) 
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W trakcie naborów trwających w dniach 30.06.2021 r. – 14.07.2021 r. wpłynęło łącznie 11 

wniosków, w tym: 

 5 wniosków w naborze 8/2021 na łączną kwotę 497 931,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze  838 669,50 zł) 

 6 wniosków w naborze 9/2021 na łączną kwotę 759 138,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze  517 858,81 zł) 

 

Po ocenie wg kryteriów wyboru wybranych do otrzymania pomocy zostało:  

 5 wniosków w naborze 8/2021 na łączną kwotę 497 931,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze  838 669,50 zł) 

 6 wniosków w naborze 9/2021 na łączną kwotę 746 443,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze  517 858,81 zł) 

 

 

W trakcie naboru trwającego w dniach 19.11.2021 r. – 03.12.2021 r. wpłynęło łącznie 8 

wniosków, w tym: 

 8 wniosków w naborze 10/2021 na łączną kwotę  1 474 460,00 zł (limit środków dostępnych 

w naborze 1 026 355,72 zł) 

 

 

Po ocenie wg kryteriów wyboru wybranych do otrzymania pomocy zostało:  

 8 wniosków w naborze 10/2021 na łączną kwotę  1 468 647,00 zł (limit środków dostępnych 

w naborze 1 026 355,72 zł) 

 

 

 

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym Rada wybrała do realizacji 1 operację 

własną LGD: 

 Promocja obszaru Doliny Karpia w oparciu o Markę Lokalną Dolina Karpia 

 

 

W 2021 r. Rada Stowarzyszenia przyznała pomoc finansową m.in. na poniższe działania: 

 

 Rozwój działalności gospodarczej i jej rozszerzenie o ofertę gastronomiczną poprzez 

ukończenie budowy restauracji wraz z salą konferencyjną oraz zakup niezbędnego 

wyposażenia; 

 Rozwój firmy Eurowafel sp. z o.o. sp. k. poprzez zakup nowych maszyn oraz utworzenie 

nowych miejsc pracy; 

 Powstanie Salonu Kosmetycznego Diamond Beauty by Paulina Kuska - oferującego 

nowoczesne zabiegi kosmetyczne;  

 Doposażenie Patrolu Straży Rybackiej w Dolinie Karpia wraz z zakupem niezbędnego 

wyposażenia;  

 Ogród zimowy jako sposób na wydłużenie sezonu w branży gastronomicznej; 

 Zakup agregatu uprawo-siewnego;  

 Zakup wózka widłowego oraz samochodu dostawczego na potrzeby własne składu 

budowlanego; 



5 

 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie laboratorium smaku i aromatu;  

 Rozwój szerokopasmowego Internetu na obszarze Doliny karpia;  

 Rozwój działalności szkoły językowej poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań 

oraz autorskiej metody nauczania Visual English oraz stworzenie nowego miejsca pracy;  

 Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi testów 

zaworów hydraulicznych; 

 Zakup programu, sprzętu i wyposażenia na potrzeby uruchomienia biura rachunkowego.  

 
Powyższe działania realizowały cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia. 

 

 

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Rady uczestniczyli w 2 szkoleniach: 

- Procedury wyboru operacji i kryteria ich oceny (21.06.2021 r.) 

- RLKS w praktyce – aktualizacja wiedzy na podstawie najnowszych wytycznych i doświadczeń 

własnych (21.06.2021 r.) 

 

 

W omawianym okresie Rada wydała ponadto 19 opinii, w tym: 

- 15 opinii w sprawie zmiany umowy/ wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o dofinansowanie 

- 4 opinie w sprawie opracowania projektu aktualizacji kryteriów wyboru operacji i aktualizacji 

LSR. 

 

 

 

Dziękuję za uwagę.  


