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Nowe możliwości finansowe dla rybaków, przedsiębiorców oraz społeczności 

lokalnych 11 gmin województwa świętokrzyskiego 

W wielu rejonach kraju, gdzie rybactwo stanowi istotną część gospodarki, tradycji i lokalnej kultury, 

powstały obecnie nowe stowarzyszenia - tzw. Lokalne Grupy Rybackie (LGR). Szansą na ich działanie i 

rozwój dają fundusze unijne z IV Osi Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". W perspektywie następnych 5 lat na 

działalność wszystkich LGR w kraju z budżetu Skarbu Państwa i Unii Europejskiej przeznaczy się ponad 

300 mln. euro.  

Szansę tę chcą wykorzystać również rybacy i społeczności lokalne województwa świętokrzyskiego. 

Jedną z trzech Lokalnych Grup Rybackich (LGR) naszego województwa jest „LGR Świętokrzyski Karp” - 

stowarzyszenie utworzone w oparciu o potencjał rybacki i społeczny 11 gmin południowej części 

regionu. Należy do niej 5 gmin powiatu buskiego (Busko-Zdrój, Gnojno, Pacanów, Stopnica, Wiślica), 

5 gmin powiatu staszowskiego (Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Szydłów) i Raków z powiatu 

kieleckiego. 

Na terenie naszego LGR Świętokrzyski Karp mieszka prawie 100 tys. mieszkańców, a jej osią są 

znaczące w skali kraju gospodarstwa rybackie ze stawami o powierzchni od kilkudziesięciu do kilkuset 

hektarów, gdzie hoduje się łącznie ponad 1000 ton karpia i innych gatunków ryb. 

16 listopada 2010 r. w Kielcach została podpisana Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSROR 

pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a naszym Stowarzyszeniem. Biuro LGR zostało otwarte 

w lutym 2011 r.Dla naszej grupy przewidzianych zostało około 22 mln zł 

Głównym zadaniem LGR jest promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów 

Rybackich (LSROR) oraz aktywizacja społeczności lokalnej, a także pomoc w pozyskiwaniu środków 

unijnych z programu PO RYBY 2007-2013 dla beneficjentów.  

Naszym celem jest: 

- działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich  

- aktywizowanie i integrowanie społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa 

- realizacji LSROR 

- łagodzenie zmian strukturalnych w sektorze rybackim 

- poprawa jakości życia społeczności rybackich 

- działania na rzecz ochrony środowiska, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnych 

wartości obszarów rybackich 

W najbliższym czasie planujemy przeprowadzić nabory wniosków na operacje: 

- wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, 



- restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób 

mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 

tym sektorem, 

- podniesienie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa, 

- ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu 

utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w 

przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej. 

Z operacji tych mogą skorzystać przedstawiciele z sektora gospodarczego, publicznego i społecznego.  

10stycznia 2012 r. nasze stowarzyszenie podpisało Umowę o dofinansowanie w ramach środka 4.1. 

Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na 

funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych 

społeczności.  W ramach tych funduszy zostanie wyposażone biuro LGR, organizowane będą 

wydarzenia kulturalno-promocyjne na terenie objętym LSROR oraz prowadzone będą działania 

aktywizujące. 

Zapraszamy na naszą się stronę internetową www.swietokrzyskikarp.pl, gdzie zamieszczane będą 

wszelkie informację odnośnie działań LGR 

Dane teleadresowe: 

Ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany 

Tel: 795492195 

E-mail: biuro@swietokrzyskikarp.pl 

Stowarzyszenie „LGR Świętokrzyski Karp” 


