
Wnioskodawca Gmina Bestwina 

Tytuł operacji Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina 
poprzez zagospodarowanie terenu wokół Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Cel operacji Celem przedmiotowego projektu jest poprawa warunków życia na 
obszarze LGR poprzez rewitalizację centrum miejscowości Bestwina  
i rozbudowę infrastruktury publicznej realizowane przez 
zagospodarowanie terenu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej - obiekcie pełniącym funkcje publiczne, społeczne  
i socjalne. 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa  

Miejsce realizacji Bestwina 

Kwota 
dofinansowania 

510 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

14.02.2012 r. 

 

Wnioskodawca Karol Szramek 

Tytuł operacji Unowocześnienie systemu sprzedaży bezpośredniej w Gospodarstwie 
Rybackim Szramek przez zastosowanie innowacyjnej  organizacji 
sprzedaży 

Cel operacji Planowana operacja ma na celu: - rozwój Gospodarstwa Rybackiego 
Szramek przez podniesienie wartości produktów, - doskonalenie 
systemu sprzedaży bezpośredniej w Gospodarstwie Rybackim Szramek 
przez zastosowanie nowych metod organizacyjnych, - poprawa jakości 
życia na terenie lokalnym przez oferowanie produktów wyższej jakości, - 
zwiększenie potencjału rynkowego sektora rybackiego poprzez poprawę 
oferty GR Szramek, - minimalizacja zaniku sektora rybackiego przez 
działania podejmowane na rzecz rozwoju GR Szramek. 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Landek (gmina Jasienica) 

Kwota 
dofinansowania 

34 179,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

17.02.2012 r. 

 

Wnioskodawca Gmina Wilamowice 

Tytuł operacji Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę chodnika wzdłuż  
ul. Piłsudskiego w Wilamowicach  

Cel operacji Zwiększenie atrakcyjności obszaru LGR Bielska Kraina oraz poprawa 
jakości życia mieszkańców poprzez budowę chodnika wzdłuż  
ul. Piłsudskiego w Wilamowicach. 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa  

Miejsce realizacji Wilamowice 

Kwota 
dofinansowania 

386 965,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

20.02.2012 r. 

 



Wnioskodawca Kazimierz Nowoczek 

Tytuł operacji Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez doposażenie parku 
maszynowego 

Cel operacji Planowanym celem operacji jest poprawa jakości życia społeczności 
rybackich poprzez rozwój usług na obszarze objętym LSROR Bielska 
Kraina dzięki doposażeniu parku maszynowego rozwijanego 
przedsiębiorstwa 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Biery (gmina Jasienica) 

Kwota 
dofinansowania 

17 640,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

08.03.2012 r. 

 

Wnioskodawca Gmina Bestwina 

Tytuł operacji Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w Gminie Bestwina 
przez rozbudowę obiektów retencyjnych dla ujęcia wody w Kaniowie 

Cel operacji Planowanym celem operacji jest poprawa jakości życia społeczności 
rybackich poprzez rozwój usług na obszarze objętym LSROR Bielska 
Kraina dzięki doposażeniu parku maszynowego rozwijanego 
przedsiębiorstwa 

Nazwa operacji Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach  
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 
przywrócenia potencjału sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia 
w wyniku klęski żywiołowej 

Miejsce realizacji Kaniów (gmina Bestwina) 

Kwota 
dofinansowania 

586 884,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

22.03.2012 r. 

 

Wnioskodawca Jerzy Adamowicz 

Tytuł operacji Podniesienie konkurencyjności usług w zakresie obróbki kamienia 
poprzez zakup środka trwałego 

Cel operacji Reorientacja działalności poprzez podniesienie jakości świadczonych 
usług w zakresie obróbki kamienia poprzez zakup specjalistycznej 
maszyny do obróbki kamienia. 

Nazwa operacji Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem 

Miejsce realizacji Dankowice (gmina Wilamowice) 

Kwota 
dofinansowania 

108 480,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

26.03.2012 r. 

 

 

 



 

Wnioskodawca Adam Kłaptocz 

Tytuł operacji Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej poprzez wykończenie  
i wyposażenie pawilonu handlowego ze stanowiskiem do sprzedaży ryb 
oraz zakup środka transportu 

Cel operacji Rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od 
rybactwa poprzez wykończenie i wyposażenie pawilonu handlowego ze 
stoiskiem do sprzedaży ryb oraz zakup środka transportu. 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

200 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

13.04.2012 r. 

 

 

 

Wnioskodawca Krzysztof Rosner 

Tytuł operacji Budowa karpiowego łowiska dla wędkarzy „Hałcnowiec” 

Cel operacji Celem operacji jest budowa profesjonalnego karpiowego łowiska dla 
wędkarzy wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą. 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Ligota (gmina Czechowice-Dziedzice) 

Kwota 
dofinansowania 

652 094,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

02.05.2012 r. 

 

 

 

Wnioskodawca Gmina Czechowice-Dziedzice 

Tytuł operacji Rewitalizacja Ligoty i Zabrzega – budowa chodnika w ciągu ulicy 
Miliardowickiej 

Cel operacji Planowanym celem operacyjnym jest poprawa jakości życia 
mieszkańców Ligoty i Zabrzega 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Ligota, Zabrzeg (Gmina Czechowice-Dziedzice) 

Kwota 
dofinansowania 

551 875,37 zł 

Data podpisania 
umowy 

17.05.2012 r. 

 

 

 

 

 

 



Wnioskodawca Miejsko-Gminna Spółka Wodna Czechowice-Dziedzice 

Tytuł operacji Przebudowa Potoku Krzywa w rejonie ulicy Zajęczej w Czechowicach-
Dziedzicach w ramach ochrony przeciwpowodziowej 

Cel operacji Celem przebudowy potoku jest przede wszystkim ochrona środowiska 
związana z przywróceniem naturalnego charakteru koryta cieku, 
zwiększenie pojemności przyjmowanej wody, a dzięki temu zapewnienie 
ochrony przeciwpowodziowej terenów przyległych do planowanej 
inwestycji 

Nazwa operacji Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach  
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 
przywrócenia potencjału sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia 
w wyniku klęski żywiołowej 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

337 481,77 zł 

Data podpisania 
umowy 

18.07.2012 r. 

 

 

 

Wnioskodawca Spółdzielnia Produkcji i Usług Rolniczych Wilamowice 

Tytuł operacji Budowa magazynu skupu i sprzedaży zboża i innych nasion 

Cel operacji 1. Reorientacja działalności gospodarczej, polegająca na budowie 
magazynu zboża i innych nasion  
2. Wykorzystanie istniejącego budynku oraz terenu na potrzeby skupu  
i sprzedaży zboża 

Nazwa operacji Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem 

Miejsce realizacji Wilamowice 

Kwota 
dofinansowania 

299 995,21 zł 

Data podpisania 
umowy 

15.06.2012 r. 

 

 

 

Wnioskodawca Kółko Rolnicze w Bestwince 

Tytuł operacji Uruchomienie mobilnego punktu do sprzedaży i smażenia ryb – wraz ze 
specjalistycznym wyposażeniem 

Cel operacji Rozwój działalności Kółka Rolniczego w Bestwince o świadczenie usług 
w zakresie smażenia i sprzedaży ryb poprzez utworzenie mobilnego 
punktu sprzedaży i smażenia ryb. 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Bestwinka (gmina Bestwina) 

Kwota 
dofinansowania 

125 340,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

06.07.2012 r. 

 



 

 

Wnioskodawca Anna Szramek-Urbaniak 

Tytuł operacji Budowa magazynu rybnego wraz z systemem doprowadzania  
i odprowadzania wód dla punktu sprzedaży bezpośredniej ryb 

Cel operacji Podniesienie wartości produktów rybactwa poprzez uruchomienie 
punktu pierwszej sprzedaży ryb w miejscowości Landek 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Landek (gmina Jasienica) 

Kwota 
dofinansowania 

166 605,76 zł 

Data podpisania 
umowy 

17.07.2012 r.  

 

Wnioskodawca Zdzisław Bylok 

Tytuł operacji Unowocześnienie systemu sprzedaży bezpośredniej ryb w 
Specjalistycznym Gospodarstwie Rybackim „Nałęże” poprzez budowę 
obiektu wraz z wyposażeniem 

Cel operacji Celem operacji jest podniesienie wartości rybactwa poprzez 
unowocześnienie systemu sprzedaży bezpośredniej ryb w 
Specjalistycznym Gospodarstwie Rybackim "Nałęże" 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Jaworze 

Kwota 
dofinansowania 

300 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

02.08.2012 r.  

 

 

Wnioskodawca Konior i Koziołek S.C. 

Tytuł operacji Otwarcie pizzerii poprzez remont budynku oraz zakup wyposażenia 

Cel operacji Rozwój usług gastronomicznych na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa poprzez uruchomienie pizzerii 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Jasienica 

Kwota 
dofinansowania 

66 800,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

17.08.2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wnioskodawca Mariusz Gałuszka 

Tytuł operacji Uruchomienie sklepu rybnego poprzez remont budynku oraz zakup 
wyposażenia 

Cel operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa oraz rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa poprzez 
uruchomienie sklepu rybnego 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Kaniów (gmina Bestwina) 

Kwota 
dofinansowania 

48 974,19 

Data podpisania 
umowy 

24.08.2012 r. 

 

 

Wnioskodawca Łukasz Maroszek 

Tytuł operacji Zakup ciągnika rolniczego FARM TRUCK 

Cel operacji Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego poprzez zakup ciągnika 
służącego do usprawnienia i unowocześnienie działalności rolniczej 

Nazwa operacji Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem 

Miejsce realizacji Bestwina 

Kwota 
dofinansowania 

68 610,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

26.11.2012 

 

 

Wnioskodawca Karol Szramek 

Tytuł operacji Rozwój i wsparcie systemu sprzedaży bezpośredniej w Gospodarstwie 
Rybackim Szramek 

Cel operacji Planowana operacja ma na celu: - tworzenie markowych produktów 
rybackich w Gospodarstwie Rybackim Szramek - zapewnienie podaży 
produktów rybackich w ciągu całego roku w Gospodarstwie Rybackim 
Szramek - wzrost spożycia produktów rybackich na terenie LGR „Bielska 
Kraina” oraz obszarach sąsiadujących - utrzymanie potencjału 
gospodarki rybackiej - tworzenie wartości dodanej własnych produktów 
rybackich w wyniku procesu obróbki ryb - promocję ryb oraz obszaru 
LSROR 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Landek (gmina Jasienica) 

Kwota 
dofinansowania 

300 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

13.12.2012 

 



Wnioskodawca Szymon Kieloch 

Tytuł operacji Zakup nowoczesnych narzędzi i urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług opracowywania 
i wdrażania projektów związanych z segregacją selektywną odpadów 
bytowych.  

Cel operacji Rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszar LGR Bielska 
Kraina poprzez zakup nowoczesnych narzędzi i urządzeń niezbędnych 
do rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług 
opracowywania i wdrażania projektów związanych z segregacją 
odpadów bytowych 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Zabrzeg (gmina Czechowice-Dziedzice) 

Kwota 
dofinansowania 

14 137,91 zł 

Data podpisania 
umowy 

21.12.2012 

 

 

Wnioskodawca Piotr Fuchs 

Tytuł operacji Zakup ciągnika rolniczego wraz z pługiem do odśnieżania jako 
inwestycja umożliwiająca restrukturyzację działalności  gospodarstwa 
rybackiego 

Cel operacji Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez zakup ciągnika 
rolniczego wraz z pługiem do odśnieżania, co pozwoli na zwiększenie 
możliwości produkcyjnych gospodarstwa oraz świadczenie usług na 
rzecz innych podmiotów sektora rybackiego 

Nazwa operacji Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem 

Miejsce realizacji Międzyrzecze Dolne (gmina Jasienica) 

Kwota 
dofinansowania 

 

Data podpisania 
umowy 

21.01.2013 

 

 

Wnioskodawca Parafia Rzymsko-Katolicka pw Trójcy Przenajświętszej 

Tytuł operacji Wymiana pokrycia dachu w budynku kościoła parafii rzymsko-
katolickiej trójcy przenajświętszej w Wilamowicach 

Cel operacji Utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez 
remont zabytkowego kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej  
w Wilamowicach polegający na wymianie pokrycia dachu. 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Wilamowice 

Kwota 
dofinansowania 

386 452,05 zł 

Data podpisania 
umowy 

14.02.2013 

 



 

Wnioskodawca Marcin Kołoczek 

Tytuł operacji Budowa bazy agroturystycznej i rekreacyjnej  

Cel operacji Restrukturyzacja działalności poprzez budowę bazy agroturystyczno-
rekreacyjnej, służącej podniesieniu dochodowości gospodarstwa 
rybackiego 

Nazwa operacji Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem 

Miejsce realizacji Międzyrzecze Dolne (gmina Jasienica) 

Kwota 
dofinansowania 

450 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

19.02.2013 

 

 

 

Wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna w Hecznarowicach 

Tytuł operacji Utworzenie regionalnej izby pamięci mającej na celu prezentowanie 
lokalnej sztuki i rzemiosła związanego z tradycjami rybackimi 

Cel operacji Utworzenie regionalnej izby pamięci mającej na celu prezentowanie 
lokalnej sztuki i rzemiosła związanego z tradycjami rybackimi  
w budynku remizy OSP w Hecznarowicach 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Hecznarowice (gmina Wilamowice) 

Kwota 
dofinansowania 

123 295,05 zł 

Data podpisania 
umowy 

22.02.2013 

 

 

 

Wnioskodawca Gmina Wilamowice 

Tytuł operacji Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę chodnika w ciągu  
ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim 

Cel operacji Zwiększenie atrakcyjności i poprawa jakości życia mieszkańców na 
obszarze LGR Bielska Kraina poprzez budowę chodnika w ciągu  
ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Zasole Bielańskie (g. Wilamowice) 

Kwota 
dofinansowania 

765 362,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

22.02.2013 

 

 

 

 



Wnioskodawca Wiesław Maciej Gadocha 

Tytuł operacji Budowa Gospodarstwa Agroturystycznego w Jaworzu 

Cel operacji Rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od 
rybactwa poprzez budowę Gospodarstwa Agroturystycznego w Jaworzu 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Jaworze 

Kwota 
dofinansowania 

300 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

28.02.2013 

 

Wnioskodawca Józef Kopeć 

Tytuł operacji Zakup wyposażenia oraz samochodu dostawczego do sklepu spożywczo 
– przemysłowego w miejscowości Landek. 

Cel operacji Rozwój działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego 
poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia oraz samochodu 
dostawczego do samoobsługowego sklepu spożywczo-przemysłowego 
w miejscowości Landek 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Landek (g. Jasienica) 

Kwota 
dofinansowania 

63 571,71 zł 

Data podpisania 
umowy 

08.03.2013 

 

Wnioskodawca Gmina Wilamowice 

Tytuł operacji Budowa boiska wielofunkcyjnego w Hecznarowicach 

Cel operacji Zwiększenie atrakcyjności i poprawa jakości życia mieszkańców na 
obszarze LGR Bielska Kraina poprzez boiska wielofunkcyjnego  
(ogólnodostępnego) w Hecznarowicach 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Hecznarowice (g. Wilamowice) 

Kwota 
dofinansowania 

326 900,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

08.03.2013 

 

Wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi 

Tytuł operacji Remont pomieszczeń w budynku ochotniczej straży pożarnej w Starej 
Wsi 

Cel operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszaru LGR 
Bielska Kraina poprzez remont pomieszczeń w budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Starej Wsi, który pełni funkcję społeczno-kulturalną 
dla mieszkańców 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Stara Wieś (g. Wilamowice) 

Kwota 
dofinansowania 

67 880,38 zł 

Data podpisania 
umowy 

25.03.2013 



 

Wnioskodawca Gmina Jaworze 

Tytuł operacji Budowa Muzeum fauny i flory morskiej i śródlądowej w Jaworzu 

Cel operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa poprzez budowę Muzeum fauny i flory morskiej 
i śródlądowej w Jaworzu 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Jaworze 

Kwota 
dofinansowania 

950 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

18.04.2013 

 

Wnioskodawca Karol Szramek 

Tytuł operacji Inwestycja wprowadzająca nowoczesną formę sprzedaży ryb żywych  
w Gospodarstwie Rybackim Szramek 

Cel operacji Operacja ma na celu:  
- udoskonalenie warunków sprzedaży bezpośredniej ryb żywych  
- dostosowanie zaplecza magazynowego do obecnych wymagań 
weterynaryjnych  
- stworzenie warunków pozwalających na utrzymanie dobrostanu ryb  
w trakcie magazynowania  
- poprawę wizerunku obszaru LSROR -podniesienie konkurencyjności 
GR Szramek 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Landek (g. Jasienica) 

Kwota 
dofinansowania 

265 148,38 zł 

Data podpisania 
umowy 

22.04.2013 

 

Wnioskodawca Bartłomiej Fajfer 

Tytuł operacji Rozwój działalności gospodarczej poprzez modernizację siedziby 
kancelarii radcy prawnego obsługującej podmioty gospodarcze i osoby 
fizyczne z obszarów zależnych od rybactwa oraz nabycie  
wyposażenia i oprogramowania komputerowego dającego możliwość 
świadczenia nowych usług 

Cel operacji Celem operacji jest rozwój prowadzonej działalności gospodarczej oraz 
świadczonych usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary 
zależne od rybactwa poprzez modernizację budynku oraz zakup 
wyposażenia w tym oprogramowania komputerowego dającego 
możliwość świadczenia nowych usług 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

295 560,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

07.06.2013  

 



 

 

Wnioskodawca Gmina Czechowice-Dziedzice 

Tytuł operacji Centrum sportowo-rekreacyjne w Zabrzegu 

Cel operacji Rewitalizacja Zabrzega poprzez poprawę jakości oraz rozwój 
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Cel ten zostanie osiągnięty 
poprzez przebudowę i modernizację ogólnodostępnych terenów 
sportowo-rekreacyjnych przy stadionie w Zabrzegu 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Zabrzeg (g. Czechowice-Dziedzice) 

Kwota 
dofinansowania 

500 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

13.06.2013  

 

 

Wnioskodawca Marcin Jonkisz 

Tytuł operacji Zakup nowoczesnych maszyn rolniczych owijarki do balotów, chwytaka 
do bel, kosiarki dyskowej oraz pługa obracalnego 

Cel operacji Restrukturyzacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup maszyn 
rolniczych służących usprawnieniu i unowocześnieniu działalności 
rolniczej polegającej na produkcji żywca wołowego 

Nazwa operacji Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem 

Miejsce realizacji Bestwina 

Kwota 
dofinansowania 

60 885,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

27.06.2013  

 

Wnioskodawca Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jerzego 

Tytuł operacji Kompleksowa renowacja zabytkowych organów w kościele pw. św. 
Jerzego w Jasienicy oraz remont fundamentów budynku plebani 
wpisanego do rejestru zabytków wraz z organizacją ekumenicznego 
koncertu organowego i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży 

Cel operacji Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Jasienicy a przez 
to również mieszkańców całego obszaru LSROR oraz utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa w drodze renowacji 
zabytkowych organów w kościele pw. św. Jerzego w Jasienicy i remontu 
fundamentów budynku wpisanego do rejestru zabytków oraz podjęcie 
działań budujących turystykę kulturalną regionu 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Jasienica 

Kwota 
dofinansowania 

101 873,81 zł 

Data podpisania 
umowy 

02.07.2013 

 



Wnioskodawca Miejskie Towarzystwo Sportowe Winner w Czechowicach-Dziedzicach 

Tytuł operacji Rozwój usług poprzez zakup urządzeń do badań sportowców oraz 
diagnostyki i wskazań do właściwego żywienia i poprawy sprawności 
fizycznej. 

Cel operacji Celem operacji jest uruchomienie działalności w zakresie badań 
sprawności, siły, szybkości sportowców, dzieci i młodzieży szkolnej  
i innych osób z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu do 
diagnozowania. Dodatkowo rozwinięta zostanie działalność w zakresie 
edukacji dotyczącej zapobiegania otyłości, chorobom cywilizacyjnym, 
poprzez aktywny tryb życia i stosowanie właściwego żywienia. 
Diagnoza pozwoli na zaproponowanie właściwego treningu 
funkcjonalnego i motorycznego. Zakupiony sprzęt do treningu pozwoli 
na grupowe sesje ćwiczeń usprawniających oraz innych form treningu. 
Cel obejmuje również stworzenie miejsc pracy dla absolwentów 
wydziałów fizjoterapii i wychowania fizycznego oraz edukację trenerów 
i instruktorów w zakresie diagnostyki i treningu. Działania planowane 
jako wieloletnie i rozwojowe. 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

43 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

16.07.2013 

 

Wnioskodawca Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” 

Tytuł operacji Budowa nowoczesnego łowiska wędkarskiego wraz z zapleczem, 
tarasem widokowo-wypoczynkowym, molem i ścieżką dydaktyczną 

Cel operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa poprzez budowę nowoczesnego łowiska 
wędkarskiego wraz z zapleczem, tarasem widokowo-wypoczynkowym, 
molem, ścieżką dydaktyczną i monitoringiem 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

243 590,16 zł 

Data podpisania 
umowy 

13.08.2013 

 

Wnioskodawca Sebastian Frycz / EURO-GOLD Frycz Sebastian  

Tytuł operacji Remont bazy noclegowej wraz z wyposażeniem przy Dworze 
Świętoszówka. 

Cel operacji Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej oraz świadczonych usług 
na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 
poprzez remont bazy noclegowej przy Dworze Świętoszówka. 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkałej obszary zależne od rybactwa  

Miejsce realizacji Świętoszówka (gmina Jasienica) 

Kwota 
dofinansowania 

300 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

23.09.2013 



 

Wnioskodawca Danuta Kopeć  

Tytuł operacji Program zdrowotny ,,Żywienie w zdrowiu i chorobie, czyli leczenie 
przez żywienie" 

Cel operacji Rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od 
rybactwa poprzez wprowadzenie programu zdrowotnego „Żywienie w 
zdrowiu i chorobie, czyli leczenie przez żywienie”. 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkałej obszary zależne od rybactwa  

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

68 655,37 zł 

Data podpisania 
umowy 

08.10.2013 

 

Wnioskodawca Willa Eureka S.C. Marek Kopeć, Monika Kopeć, Tomasz Kopeć 

Tytuł operacji Wykonanie prac wykończeniowych i wyposażenie pomieszczeń w 
Dworku Eureka . 

Cel operacji 
 
 

Rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od 
rybactwa poprzez wykonanie prac wykończeniowych w obiekcie, 
wyposażenie pokoi gościnnych i sal wielofunkcyjnych oraz montaż 
systemu solarnego. 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkałej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

300 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

18.10.2013 

 

Wnioskodawca Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna “Wyzwolenie”  

Tytuł operacji Restrukturyzacja działalności gospodarczej poprzez zakup 
nowoczesnego ciągnika rolniczego 

Cel operacji Restrukturyzacja działalności gospodarczej w zakresie działalności 
rybackiej i rolniczej prowadzonej przez Rolniczą Spółdzielnię 
Produkcyjną „Wyzwolenie” poprzez zakup nowoczesnego ciągnika 
rolniczego. Restrukturyzacja polegać będzie na świadczeniu nowej 
usługi polegającej na koszeniu terenów zielonych za pomocą 
zakupionego ciągnika rolniczego przez RSP „Wyzwolenie” dla klientów 
zewnętrznych. 

Nazwa operacji Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem 

Miejsce realizacji Pisarzowice 

Kwota 
dofinansowania 

184 560,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

22.10.2013 

 



 

Wnioskodawca Wojciech Szramek 

Tytuł operacji Zakup specjalistycznego środka transportu do przewozu żywych ryb  
i produktów schłodzonych wraz z wyposażeniem/ waga, szafa 
chłodnicza, basen do przewozu ryb/ w P.U.H. "Fishland" Wojciech 
Szramek 

Cel operacji 
 
 

Zahamowanie zmniejszającego  się znaczenia sektora rybackiego 
poprzez świadczenie usług na rzecz podmiotów z branży rybackiej, 
zwiększenie potencjału rynkowego sektora rybackiego poprzez 
zaoferowanie usług transportu żywych ryb, rozwój mikro – i małych 
przedsiębiorstw na terenie LSROR, podniesienie rentowności 
prowadzonej działalności gospodarczej, podniesienie wartości dodanej 
produktów akwakultury z terenu LSROR poprzez świadczenie usługi 
transportu przetworzonych produktów rybackich 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkałej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Landek (gmina Jasienica) 

Kwota 
dofinansowania 

61 562,04 zł 

Data podpisania 
umowy 

23.10.2013 

 

Wnioskodawca Marcin Kołoczek / JUMAKO MARCIN KOŁOCZEK/ 

Tytuł operacji Rozbudowa bazy agroturystycznej i rekreacyjnej wraz  
z uatrakcyjnieniem oferty poprzez stworzenie dodatkowych pokoi  
do wynajęcia oraz budowę przystani do przycumowywania sprzętu 
rekreacyjnego, stołu pingpongowego oraz placu zabaw dla dzieci 

Cel operacji 
 

Rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne  
od rybactwa poprzez rozbudowę bazy agroturystycznej wraz  
z uatrakcyjnieniem oferty. 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkałej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Międzyrzecze Dolne (gmina Jasienica) 

Kwota 
dofinansowania 

300 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

24.10.2013 

 

Wnioskodawca Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna “Zwycięstwo” w Jasienicy 

Tytuł operacji Zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego w postaci ciągnika rolniczego, 
przyczepy rolniczej, wału pierścieniowego oraz kosiarki bijakowej tylno-
bocznej. 

Cel operacji 
 

Restrukturyzacja działalności gospodarczej w zakresie działalności 
rybackiej i rolniczej prowadzonej przez Rolniczą Spółdzielnię 
Produkcyjną w Jasienicy poprzez zakup nowoczesnego sprzętu 
rolniczego, co przyczyni się do unowocześnienia zasad funkcjonowania 
przedsiębiorstwa w zakresie planowania produkcji, ograniczenia 
kosztów oraz zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania na 
środowisko. 

Nazwa operacji Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub 



dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem 

Miejsce realizacji Jasienica 

Kwota 
dofinansowania 

206 562,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

13.11.2013 

 

Wnioskodawca Browar Dziedzice Sp. z o.o. 

Tytuł operacji Wyposażenie zaplecza kuchennego nowopowstającej restauracji  
w Multicentrum „Stara Kablownia” poprzez zakup urządzeń  
i wyposażenia. 

Cel operacji 
 

Rozwój usług gastronomicznych na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa poprzez kompleksowe wyposażenie 
kuchennej restauracji w Multicentrum Stara Kablownia w Czechowicach-
Dziedzicach. 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkałej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

300 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

21.11.2013 

 

Wnioskodawca B.J.G. Sp. z o.o. 

Tytuł operacji Uruchomienie centrum rozrywki poprzez zakup kompleksowego 
wyposażenia kręgielni w Multicentrum „Stara Kablownia”. 

Cel operacji 
 

Rozwój usług rekreacyjnych na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa poprzez wyposażenie kręgielni  
w nowoczesny w pełni zautomatyzowany 6 torowy model urządzenia. 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkałej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

300 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

21.11.2013 

 

Wnioskodawca Wiesław Gadocha 

Tytuł operacji Utworzenie Regionalnej Izby Rybackiej sposobem na zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

Cel operacji 
 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa poprzez utworzenie Izby Rybackiej  
w Jaworzu. 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Jaworze 

Kwota 
dofinansowania 

433 513,41 zł 

Data podpisania 
umowy 

25.11.2013 



 

 

Wnioskodawca Sawa Roman-Pleschko 

Tytuł operacji Powstanie Willi Aviator w gminie Jaworze-miejsce świadczenia 
kompleksowych usług noclegowych. 

Cel operacji 
 

Rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od 
rybactwa poprzez otwarcie Willi Aviator w gminie Jaworze. 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkałej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Jaworze 

Kwota 
dofinansowania 

300 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

05.12.2013 

 

Wnioskodawca Gmina Bestwina 

Tytuł operacji Doposażenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie 
sposobem na rozwój usług turystycznych na obszarze LSROR 

Cel operacji 
 

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa warunków życia na 
obszarze objętym LSROR poprzez doposażenie Ośrodka Rekreacji i 
Sportów Wodnych w Kaniowie w infrastrukturę i wyposażenie 
poprawiające jakość i zakres usług turystycznych i rekreacyjnych 
oferowanych na obiekcie 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Kaniów (g. Bestwina) 

Kwota 
dofinansowania 

73 403,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

05.03.2014 

 

Wnioskodawca Gmina Bestwina 

Tytuł operacji Rewitalizacja miejscowości i zwiększenie bezpieczeństwa 
komunikacyjnego na terenie gminy Bestwina przez rozbudowę i remont 
ciągów pieszych przy ulicy Krakowskiej, Kościelnej, Witosa i Szkolnej 

Cel operacji 
 

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa warunków życia na 
obszarze objętym LSROR poprzez rewitalizację miejscowości Bestwina w 
zakresie rozbudowy i poprawy jakości infrastruktury komunikacji 
pieszej 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Bestwina 

Kwota 
dofinansowania 

646 131,05 zł 

Data podpisania 
umowy 

05.03.2014 

 

 



 

Wnioskodawca Jarosław Hernas 

Tytuł operacji Rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie innowacyjnej 
usługi w zakresie szkoleń lotniczo-spadochronowych 

Cel operacji 
 

Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwój przedsiębiorczości terenu 
Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina” poprzez rozwój 
mikroprzedsiębiorstwa JAR-MIR Jarosław Hernas w kierunku 
utworzenia nowej działalności polegającej na świadczeniu usług 
szkoleniowych  spadochronowych. 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkałej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Jaworze 

Kwota 
dofinansowania 

90 163,20  zł 

Data podpisania 
umowy 

05.03.2014 

 

Wnioskodawca Zdzisław Bylok 

Tytuł operacji Rozwój systemu sprzedaży bezpośredniej ryb w Specjalistycznym 
Gospodarstwie Rybackim "Nałęże" poprzez zakup innowacyjnego 
doposażenia. 

Cel operacji 
 

Celem operacji jest podniesienie wartości produktów rybactwa poprzez 
rozwój systemu sprzedaży bezpośredniej ryb w Specjalistycznym 
Gospodarstwie Rybackim „Nałęże” poprzez zakup innowacyjnego 
doposażenia. 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkałej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Jaworze 

Kwota 
dofinansowania 

23 361,02 zł 

Data podpisania 
umowy 

25.03.2014  

 

Wnioskodawca Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Opatrzności Bożej w Ligocie 

Tytuł operacji Remont elewacji budynku wraz z izolacją ścian fundamentowych 
kościoła pw. Opatrzności Bożej w Ligocie. 

Cel operacji 
 

Utrzymanie atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa poprzez 
remont elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków wraz z 
izolacją kościoła pw. Opatrzności Bożej w Ligocie. 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Ligota (g. Czechowice-Dziedzice) 

Kwota 
dofinansowania 

524 834,40 zł 

Data podpisania 
umowy 

03.04.2014  

 

 



Wnioskodawca Gmina Jaworze 

Tytuł operacji Rozwój Muzeum fauny i flory morskiej i śródlądowej w Jaworzu 
poprzez wyposażenie sali wystawienniczej 

Cel operacji 
 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa poprzez rozwój Muzeum fauny i flory morskiej i 
śródlądowej w Jaworzu w związku z wyposażeniem sali 
wystawienniczej. 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Jaworze 

Kwota 
dofinansowania 

140 904,21 zł 

Data podpisania 
umowy 

08.04.2014 

 

Wnioskodawca Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny 

Tytuł operacji Rozwój potencjału turystycznego obszaru LGR Bielska Kraina poprzez 
ochronę i eksponowanie zabytkowego kościoła parafialnego w Bestwinie 
w wyniku przeprowadzenia prac konserwatorskich elewacji 

Cel operacji 
 

Celem projektu jest rozwój potencjału turystycznego obszaru LGR 
Bialska Kraina i poprawa jakości życia na tym obszarze poprzez ochronę 
i eksponowanie lokalnych obiektów zabytkowych w wyniku 
przeprowadzenia prac remontowych i konserwatorskich elewacji 
kościoła parafialnego w Bestwinie. 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Bestwina 

Kwota 
dofinansowania 

300 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

14.04.2014 

 

Wnioskodawca Anna Józefa Szweda 

Tytuł operacji Uruchomienie punktu remontu i konserwacji łódek i sprzętu rybackiego 
poprzez remont i wyposażenie budynku gospodarczego. 

Cel operacji 
 

Planowanym celem operacji jest stworzenie specjalistycznego punktu 
napraw łódek i sprzętu rybackiego dla celów połowu ryb jak i w celach 
rekreacyjno-turystycznych wykonywanych przez rybaków i osoby 
związane z rybactwem poprzez remont części budynku gospodarczego. 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkałej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Bestwina 

Kwota 
dofinansowania 

24 252,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

15.04.2014 

 

 



Wnioskodawca Gmina Czechowice-Dziedzice 

Tytuł operacji Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w 
Czechowicach-Dziedzicach 

Cel operacji 
 

Celem operacji jest rewitalizacja Czechowic-Dziedzic w wyniku realizacji 
operacji polegającej na przebudowie boiska piłkarskiego na terenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Legionów w 
Czechowicach-Dziedzicach 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

668 195,60 zł 

Data podpisania 
umowy 

29.04.2014 

 

 

Wnioskodawca Eko Przestrzeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Tytuł operacji Adaptacja starej części budynku mieszkalno-inwentarskiego na 
agroturystyczno-biurowe 

Cel operacji 
 

Remont, przebudowa i wyposażenie budynku w celu podjęcia 
działalności gospodarczej w zakresie biura projektowego oraz miejsc 
krótkotrwałego zakwaterowania. 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkałej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Międzyrzecze Dolne (g. Jasienica) 

Kwota 
dofinansowania 

300 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

22.05.2014 

 

 

Wnioskodawca Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu 
Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o. 

Tytuł operacji Remont magazynów i miejsca odłowu ryb oraz uruchomienie produkcji 
ryby wędzonej 

Cel operacji 
 

Rozwój systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa oraz 
uruchomienie sprzedaży w ramach działalności marginalnej, lokalnej i 
ograniczonej poprzez remont magazynów ryb i miejsc odłowu ryby 
żywej oraz uruchomienie produkcji i sprzedaży ryby wędzonej. 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkałej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Jasienica, Jaworze 

Kwota 
dofinansowania 

77 122,87 zł 

Data podpisania 
umowy 

29.05.2014 

 

 



 

 

Wnioskodawca Miejsko-Gminna Spółka Wodna Czechowice-Dziedzice 

Tytuł operacji Przebudowa potoku Krzywa w km 0+457- 0+530 w rejonie ulicy Zajęczej 
w Czechowicach-Dziedzicach w ramach ochrony przeciwpowodziowej 

Cel operacji 
 

Ochrona środowiska związana z przywróceniem naturalnego charakteru 
koryta cieku, zwiększenie pojemności przyjmowanej wody, a dzięki 
temu zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej terenów przyległych 
do planowanej inwestycji 

Nazwa operacji Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach  
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 
przywrócenia potencjału sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia 
w wyniku klęski żywiołowej 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

98 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

18.07.2014 

 

 

Wnioskodawca Gmina Wilamowice 

Tytuł operacji Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach 

Cel operacji 
 

Zwiększenie atrakcyjności i poprawa jakości życia mieszkańców na 
obszarze LGR Bielska Kraina poprzez przebudowa budynku Zespołu 
Szkół w Wilamowicach 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Wilamowice 

Kwota 
dofinansowania 

377 495,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

25.08.2014 

 

Wnioskodawca Powiat Bielski 

Tytuł operacji Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2633 S 
Strumień „Jasienica w miejscowości Rudzica i Jasienica”  Etap I 

Cel operacji 
 

Celem operacji jest poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy Jasienica poprzez poprawę jakości infrastruktury 
publicznej w drodze budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2633 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Jasienica, Rudzica 

Kwota 
dofinansowania 

650 700,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

29.09.2014 

 



Wnioskodawca Powiat Bielski 

Tytuł operacji Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2633 S 
Strumień  „Jasienica w miejscowości Rudzica i Jasienica” Etap II 

Cel operacji 
 

Celem operacji jest poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy Jasienica (a więc również obszaru LSROR dla LGR 
„Bielska Kraina") poprzez poprawę jakości infrastruktury publicznej  
w drodze budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2633 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Jasienica, Rudzica 

Kwota 
dofinansowania 

849 300,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

29.09.2014 

 

Wnioskodawca Zdzisław, Edward Bylok 

Tytuł operacji Rozwój systemu sprzedaży bezpośredniej ryb w Specjalistycznym 
Gospodarstwie Rybackim "Nałęże" poprzez zakup środka transportu do 
przewozu ryb oraz rusztów napowietrzających wraz z boją. 

Cel operacji 
 

Celem operacji jest podniesienie wartości produktów rybactwa poprzez 
rozwój systemu sprzedaży bezpośredniej ryb w Specjalistycznym 
Gospodarstwie Rybackim „Nałęże” poprzez zakup środka transportu do 
przewozu ryb oraz rusztów napowietrzających wraz z boją. 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkałej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Jaworze 

Kwota 
dofinansowania 

25 688,24 zł 

Data podpisania 
umowy 

28.10.2014 

 

Wnioskodawca Wojciech, Karol Szramek 

Tytuł operacji Rozwój systemu sprzedaży produktów rybnych P.U.H. „Fishland” 
Wojciech Szramek poprzez zakup komory wędzarniczej oraz łuskarki do 
lodu. 

Cel operacji 
 

Operacja ma na celu: - zahamowanie zmniejszającego się znaczenia 
sektora rybackiego poprzez świadczenie usług na rzecz podmiotów z 
branży rybackiej - zwiększenie potencjału rynkowego sektora rybackiego 
poprzez zaoferowanie produktów rybnych w postaci wędzonej oraz 
świeżej transportowanej i przechowywanej w lodzie. - rozwój mikro- i 
małych przedsiębiorstw na terenie LSROR - podniesienie rentowności 
prowadzonej działalności gospodarczej - podniesienie wartości dodanej 
produktów akwakultury z terenu LSROR poprzez przetwarzanie ryb od 
lokalnych producentów. 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkałej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Landek 

Kwota 
dofinansowania 

14 703,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

30.10.2014 



 

Wnioskodawca Browar - Dziedzice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Tytuł operacji Uruchomienie centrum rozrywkowo-kulturalno-konferencyjnego 
ChaCharnia w Multicentrum Stara Kablownia poprzez zakup urządzeń 
AUDIO VIDEO. 

Cel operacji 
 

Głównym celem operacji będzie rozwój działalności rozrywkowej, 
kulturalnej oraz biznesowo-konferencyjnej na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa poprzez nowoczesne 
wyposażenie nagłośnieniowo-projekcyjne klubu muzycznego, 
przestrzeni teatralnej i sali konferencyjnej wynajętych pomieszczeń w 
Multicentrum Stara Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach. 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkałej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

120 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

03.11.2014 

 

Wnioskodawca PPU DAN-REM Sp. z o.o. 

Tytuł operacji Rozwój przedsiębiorstwa budowlanego poprzez zakup niezbędnego 
sprzętu do wykonywania robót remontowo-budowlanych. 

Cel operacji 
 

Poprawa jakości świadczonych usług remontowo-budowlanych poprzez 
zakup niezbędnego sprzętu w postaci rusztowania modułowego. 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkałej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Wilamowice 

Kwota 
dofinansowania 

289 500,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

05.11.2014 

 

Wnioskodawca Tomasz Smyrdek 

Tytuł operacji Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu 
niezbędnego do świadczenia usług geodezyjnych na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa poprzez zakup 
nowoczesnego sprzętu niezbędnego do świadczenia usług geodezyjnych 

Cel operacji 
 

Celem projektu jest rozwój działalności gospodarczej oraz poprawa 
jakości świadczonych usług geodezyjnych na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybacywa poprzez zakup 
nowoczesnego sprzętu niezbędnego do świadczenia usług geodezyjnych 

Nazwa operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkałej obszary zależne od rybactwa 

Miejsce realizacji Jaworze 

Kwota 
dofinansowania 

28 347,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

21.11.2014 

 



 

 

Wnioskodawca Gmina Wilamowice 

Tytuł operacji Przebudowa przepustu przeciwpowodziowego w ciągu ulicy Szkolnej  
w Hecznarowicach 

Cel operacji 
 

Poprawa jakości życia mieszkańców, oraz poprawa stanu środowiska na 
obszarze LGR Bielska Kraina poprzez przebudowę przepustu 
przeciwpowodziowego w ciągu ulicy Szkolnej w Hecznarowicach 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Hecznarowice 

Kwota 
dofinansowania 

51 036,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

24.11.2014 

 

Wnioskodawca Gmina Wilamowice 

Tytuł operacji Budowa urządzenia melioracyjnego - kanału odwadniającego  
w Pisarzowicach z wylotem do cieku Pisarzówka w Pisarzowicach 

Cel operacji 
 

Poprawa jakości życia mieszkańców, oraz zwiększenie atrakcyjności  
i rozwój obszaru LGR Bielska Kraina poprzez budowę urządzenia 
melioracyjnego  kanału odwadniającego w Pisarzowicach z wylotem do 
cieku Pisarzówka w Pisarzowicach. 

Nazwa operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

Miejsce realizacji Pisarzowice 

Kwota 
dofinansowania 

124 871,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

28.11.2014 

 

Wnioskodawca Gmina Czechowice-Dziedzice 

Tytuł operacji Budowa kanału ulgi od skrzyżowania ul. Jasnej i ul. św. Barbary do rzeki 
Wisły wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie 

Cel operacji 
 

Ochrona przeciwpowodziowa Osiedli Barbara i Renardowice w 
Czechowicach-Dziedzicach poprzez budowę kanału ulgi 
odprowadzającego nadmiarowe wody deszczowe z tych Osiedli. 

Nazwa operacji Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach  
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 
przywrócenia potencjału sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia 
w wyniku klęski żywiołowej 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

327 325,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

29.12.2014 

 

 



 

Wnioskodawca Gmina Bestwina 

Tytuł operacji Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zależnego od rybactwa przez 
odtworzenie kanału ulgi "Bartki" w Bestwinie. 

Cel operacji 
 

Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego obszaru zależnego od 
rybactwa poprzez odtworzenie kanału ulgi "Bartki" w Bestwinie. 

Nazwa operacji Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach  
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 
przywrócenia potencjału sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia 
w wyniku klęski żywiołowej 

Miejsce realizacji Pisarzowice 

Kwota 
dofinansowania 

54 144,86 zł 

Data podpisania 
umowy 

16.01.2015 

 

KONKURS 1/2017 

P 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich 

Beneficjent Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zwycięstwo” w Jasienicy 

Tytuł operacji Zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego w postaci ciągnika rolniczego, 
przystawki do zbioru kukurydzy oraz ładowarki teleskopowej 

Cel operacji 
 

Rozwój działalności związanej z produkcją rybacką poprzez zwiększenie 
zatrudnienia oraz zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego. 

Cel realizowany 
zgodnie  
z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie 
młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

Miejsce realizacji Jasienica 

Kwota 
dofinansowania 

299 975,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

31.10.2017 

 

Beneficjent Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Wyzwolenie” w Pisarzowicach 

Tytuł operacji „Modernizacja RSP ”Wyzwolenie” poprzez zakup maszyn i urządzeń 
wraz z remontem części budynku biurowo-socjalnego oraz remontem 
pokrycia dachowego wiat” 

Cel operacji 
 

Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury 
poprzez zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do rozwoju RSP 
Wyzwolenie, adaptacja budynku biurowo-socjalnego oraz instalacji 
fotowoltaicznej. Zwiększenie konkurencyjności poprzez 
zintensyfikowanie i poprawę jakości produkcji. Utrzymanie miejsc pracy 
przez okres 3 lat, utrzymanie inwestycji przez okres 5 lat. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie 
młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 



Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Miejsce realizacji Pisarzowice 

Kwota 
dofinansowania 

270 273,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

08.11.2017 

 

Beneficjent Gospodarstwo Rybackie Karol Szramek 

Tytuł operacji „Zwiększenie konkurencyjności Gospodarstwa Rybackiego Szramek  
poprzez modernizację doprowadzalnika wody, przebudowę stawu 
hodowlanego oraz zakup wyposażenia” 

Cel operacji 
 

1. Wzrost konkurencyjności Gospodarstwa Rybackiego Szramek, 
2. Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego Szramek w zakresie dostaw 
wody, transportu żywych ryb oraz hodowli na stawie nr II, 
3. Zapewnienie ciągłości dostaw wody do wszystkich miejsc poboru 
wody w Gospodarstwie Rybackim Szramek, 
4. Wprowadzenie obsad polikulturowych na stawie hodowlanym na II w 
sezonie następującym po zakończeniu przebudowy, 
5. Podniesienie wizerunku Gospodarstwa Rybackiego Szramek poprzez 
poprawę estetyki terenu, 
6. Utworzenie miejsca pracy na okres co najmniej 3 lat, 
7. Wykorzystanie naturalnych zasobów na potrzeby żywienia ryb. 
Optymalizacja kosztów produkcji. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie 
młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

Miejsce realizacji Landek 

Kwota 
dofinansowania 

183 408,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

30.10.2017 

 

KONKURS 2/2017 

P 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową 

działalnością rybacką 

Beneficjent Jatex Marcin Tomasik 

Tytuł operacji „Zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń i niezbędnego wyposażenia 
firmy Jatex, w celu rozwoju potencjału produkcyjnego oraz uzupełnienia 
i modernizacji procesów produkcyjnych” 

Cel operacji 
 

Rozwój mikroprzedsiębiorstwa na terenie objętym LSR poprzez 
unowocześnienie parku maszynowego, procesów produkcyjnych, 
poprzez zakup nowych maszyn, w tym: krosien tkackich, snowarek  
i nowych bębnów aluminiowych, maszyny kalandrującej a także 
dziewiarki, ergonomiczne wykorzystanie posiadanej powierzchni 
magazynowej poprzez zakup nowych regałów paletowych, wózka 
paletowego oraz półautomatycznej maszyny pakującej. Utworzenie 



dwóch nowych miejsc pracy i utrzymanie ich na okres co najmniej  
36 miesięcy. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  
i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury 

Miejsce realizacji Jasienica 

Kwota 
dofinansowania 

153 347,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

27.10.2017 

 

Beneficjent Łukasz Kłaptocz 

Tytuł operacji Rozpoczęcie działalności gospodarczej – salon fryzjersko-kosmetyczny  
w Czechowicach-Dziedzicach 

Cel operacji 
 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez 
rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dla 
mieszkańców obszarów rybackich. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  
i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

164 009,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

31.10.2017 

 

 

Beneficjent FTB GROUP Sp. z o.o. 

Tytuł operacji „Remont bazy noclegowej, mieszkań i pokoi do wynajęcia wraz z ich 
wyposażeniem” 

Cel operacji 
 

Rozwój działalności gospodarczej oraz podnoszenie konkurencyjności 
świadczonych usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary 
zależne od rybactwa poprzez remont bazy noclegowej i pokoi  
do wynajęcia w celu utworzenia dodatkowych miejsc zakwaterowania. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  
i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

299 520,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

28.11.2017 



 

Beneficjent Ongreen Sp. z o.o. 

Tytuł operacji Rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie wypożyczalni 
rowerów elektrycznych w miejscowości Grodziec. 

Cel operacji 
 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez 
uruchomienie wypożyczalni rowerów elektrycznych w miejscowości 
Grodziec. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  
i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury 

Miejsce realizacji Grodziec 

Kwota 
dofinansowania 

99 881,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

24.11.2017 

 

Beneficjent F.H.U. Beskid Bruk Paweł Kłaptocz 

Tytuł operacji Rozwój przedsiębiorstwa i wzrost zatrudnienia poprzez budowę 
budynku biurowo-magazynowo-socjalnego oraz zakup nowej maszyny 
budowlanej 

Cel operacji 
 

Zwiększenie skali prowadzonej działalności gospodarczej niezwiązanej  
z branżą rybacką, stworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawa 
warunków socjalnych poprzez budowę budynku biurowo-magazynowo-
socjalnego oraz zakup nowej maszyny budowlanej. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  
i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

300 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

11.12.2017 
 

 

Beneficjent MAR-BUS Handel i Usługi Marek Ogrodzki 

Tytuł operacji Zakup nowoczesnych samochodów do przewozu osób 
niepełnosprawnych szansą na rozwój przedsiębiorstwa działającego  
na obszarze LGR Bielska Kraina 

Cel operacji 
 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez 
zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz 
utworzenie 2 nowych miejsc pracy zapewniających rozwój 
mikroprzedsiębiorstwa świadczącego usługi dla mieszkańców obszarów 
rybackich. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  
i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 



Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

akwakultury 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

132 195,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

05.12.2017 
 

 

KONKURS 3/2017 

P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

Beneficjent Ochotnicza Straż Pożarna Roztropice 

Tytuł operacji „Budowa ogólnodostępnego, zadaszonego grilla w Roztropicach” 

Cel operacji 
 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury dzięki wykorzystaniu 
potencjału turystycznego obszaru LGD Bielska Kraina poprzez budowę 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – zadaszonego grilla  
w miejscowości Roztropice. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego , rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Miejsce realizacji Roztropice 

Kwota 
dofinansowania 

40 650,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

14.02.2018 
 

 

Beneficjent Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa 
Gascha z siedzibą w sołectwie Kaniów 

Tytuł operacji „Budowa „Rybaczówki” jako obiektu promującego turystyczno-
rekreacyjne walory wędkarstwa na obszarze LSR” 

Cel operacji 
 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów Bielskiej Krainy  
i propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu,  
a także podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska 
naturalnego, zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
związanego z rybactwem poprzez budowę „Rybaczówki”. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego , rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Miejsce realizacji Bestwina, ul. Czechowicka 

Kwota 
dofinansowania 

150 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

09.01.2018 
 



 

Beneficjent Gmina Czechowice-Dziedzice 

Tytuł operacji „Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach” 

Cel operacji 
 

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Czechowic-
Dziedzic oraz mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska 
Kraina poprzez wykorzystanie lokalnego dziedzictwa i potencjału 
turystycznego, poprzez budowę zaplecza kajakowego w Czechowicach-
Dziedzicach. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego , rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

269 833,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

12.01.2018 
 

 

Beneficjent Gmina Jasienica 

Tytuł operacji Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie 
Gminy Jasienica – (sołectwa Międzyrzecze Górne, Jasienica, Iłownica) 

Cel operacji 
 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego  
na obszarach rybackich i obszarach akwakultury dzięki wykorzystaniu 
potencjału turystycznego obszaru LGD Bielska Kraina poprzez budowę 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach Jasienica, 
Międzyrzecze Górne i Iłownica. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego , rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Miejsce realizacji Jasienica, Międzyrzecze Górne, Iłownica. 

Kwota 
dofinansowania 

274 656,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

14.12.2017 
 

 

Beneficjent Ludowy Klub Sportowy „Pasjonat” w Dankowicach 

Tytuł operacji „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej” 

Cel operacji 
 

Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców 
poprzez wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego , rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Miejsce realizacji Dankowice, Stara Wieś. 



Kwota 
dofinansowania 

50 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

12.02.2018 
 

 

Beneficjent Gmina Jaworze 

Tytuł operacji Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Jaworze 

Cel operacji 
 

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz stworzenie miejsca 
pracy poprzez rozbudowę budynku zaplecza sportowego oraz budowę 
wiaty grillowej. Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną 
przyczyni się do poprawy harmonii społecznej oraz warunków życia 
mieszkańców przy wykorzystaniu potencjału turystycznego Bielskiej 
Krainy. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego , rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Miejsce realizacji Jaworze 

Kwota 
dofinansowania 

299 984,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

19.12.2017 
 

 

KONKURS 5/2017 

P 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych 

 

Beneficjent Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie 

Tytuł operacji Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa  
i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych 
warsztatów ceramicznych. 

Cel operacji 
 

Zakup niezbędnego wyposażenia oraz organizacja warsztatów 
ceramicznych promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa  
i akwakultury na obszarze objętym LSR. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Miejsce realizacji Bestwina 

Kwota 
dofinansowania 

31 208,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

06.04.2018 
 

 

 



Beneficjent Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu 

Tytuł operacji „Cykl warsztatów terenowych przedstawiających walory przyrodnicze 
środowiska wodnego Bielskiej Krainy” 

Cel operacji 
 

Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego poprzez 
organizację przyrodniczych warsztatów terenowych. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Miejsce realizacji Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

11 457,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

12.04.2018 
 

 

Beneficjent Gminna Biblioteka Publiczna Wilamowice 

Tytuł operacji „Organizacja konkursu wiedzy o rybactwie w ramach jubileuszu 70-lecia 
Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice” 

Cel operacji 
 

Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców 
społeczności lokalnych, a także promowanie dziedzictwa kulturowego 
rybołówstwa, poprzez organizację konkursu wiedzy o rybactwie  
w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej 
Wilamowice. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Miejsce realizacji Wilamowice 

Kwota 
dofinansowania 

 39 121,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

22.03.2018 
 

 

KONKURS 6/2017 

P 2.2.2 Promocja potencjału turystycznego  i kulturowego Bielskiej Krainy 

 

Beneficjent Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa 
Gascha z siedzibą w sołectwie Kaniów 

Tytuł operacji Promocja wędkarstwa jako formy turystyki na obszarze LSR poprzez 
organizowanie zawodów wędkarskich 

Cel operacji 
 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów Bielskiej Krainy poprzez 
propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu  
i podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska 
naturalnego, zachowania  dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
związanego z  rybactwem. 



Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego 

Miejsce realizacji Kaniów 

Kwota 
dofinansowania 

 24 153,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

02.07.2018 
 

 

Beneficjent Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu 

Tytuł operacji „Propagowanie wiedzy o lokalnych walorach przyrodniczych, 
gospodarce rybackiej oraz rybackim dziedzictwie kulturowym Bielskiej 
Krainy poprzez produkcję filmu edukacyjnego” 

Cel operacji 
 

Promocja regionu poprzez wyprodukowanie filmu przedstawiającego 
charakterystykę lokalnych ekosystemów wodnych, ich znaczenie dla 
społeczeństwa, ich potencjał ekologiczny, turystyczny i gospodarczy, a 
także rybackie dziedzictwo kulturowe i sposoby prowadzenia 
gospodarstw rybackich na obszarze Bielskiej Krainy. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego 

Miejsce realizacji Jaworze 

Kwota 
dofinansowania 

 24 998,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

20.03.2018 
 

 

Beneficjent Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój 

Tytuł operacji „Promowanie i przedłużenie szlaku karpia oraz wytyczenie szlaku 
drwali, stanowiących dziedzictwo kulturowe obszaru LSR” 

Cel operacji 
 

Promocja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa 
oraz dziedzictwa historycznego poprzez wykonanie tablicy 
informacyjnej, wykonanie kamieni pamiątkowych, wydanie 
przewodnika wraz z mapką oraz organizacja konferencji 
podsumowującej projekt. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego 

Miejsce realizacji Jaworze 

Kwota 
dofinansowania 

23 840,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

04.06.2018 
 



KONKURS 1/2018 

P 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową 

działalnością rybacką 

Beneficjent Dziedzice Browar Rzemieślniczy Sp. z o.o. s.k. 

Tytuł operacji „Rozwinięcie działalności gospodarczej w formie wdrożenia na rynek 
nowych produktów i utworzenie miejsc pracy związanej z rozbudową 
produkcji browarniczej” 

Cel operacji 
 

Głównym celem operacji będzie rozwinięcie działalności gospodarczej  
w ramach wdrożenia na rynek nowych produktów i utworzenia miejsc 
pracy w wyniku zwiększenia możliwości produkcyjnych  
i dystrybucyjnych poprzez zakup urządzeń browarniczych. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  
i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury. 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

230 630,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

28.12.2018 
 

 

Beneficjent Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Fishland” Wojciech Szramek 

Tytuł operacji Zakup wyposażenia technologicznego w PUH Fishland Wojciech 
Szramek w celu zapewniania przedsiębiorstwu rozwoju i innowacyjności 

Cel operacji 
 

Operacja ma na celu:        
1. Utworzenie miejsca pracy w wymiarze 20 godzin tygodniowo i 
utrzymanie go przez okres 3 lat.      
2. Wzrost sprzedaży usługi transportu żywych ryb przez PUH Fishland 
Wojciech Szramek mierzona kilomatrażem w ujęciu rocznym (wzrost o 
5.000km rocznie)         
3. Skrócenie czasu załadunku żywych ryb dzięki wprowadzeniu 
innowacji w proces załadunku. Obecny średni czas wynosi 1h/1000kg. 
Cel wynosi 40min/1000kg       
4. Eliminacja ryzyka braku w dostawach energii elektrycznej jako 
element redukcji ryzyka prowadzonej działalności    
5. Podniesienie wizerunku przedsiębiorstwa mierzone wzrostem liczby 
aktywnych klientów o 10% w ciągu 5 lat.      

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  
i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury. 

Miejsce realizacji Landek 

Kwota 
dofinansowania 

100 049,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

18.10.2018 
 

 



Beneficjent Auto-Części Sosulski spółka jawna 

Tytuł operacji „Profesjonalizacja procesów sprzedaży w firmie "Auto-Części Sosulski" 
spółka jawna” 

Cel operacji 
 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez  
modernizację przedsiębiorstwa działającego na obszarach rybackich i 
utworzenie 2 miejsc pracy.    

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  
i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury. 

Miejsce realizacji Jaworze 

Kwota 
dofinansowania 

61 826,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

15.11.2018 
 

 

Beneficjent Adamowicz Jerzy 

Tytuł operacji Zakup boczkarki taśmowej do marmuru, granitu i konglomeratu w celu 
rozwoju gospodarczego. 

Cel operacji 
 

Celem operacji jest rozwój gospodarczy poprzez zakup boczkarki 
taśmowej jako uzupełnienie posiadanego potencjału produkcyjnego.  

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  
i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury. 

Miejsce realizacji Dankowice 

Kwota 
dofinansowania 

287 968,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

19.12.2018 
 

 

Beneficjent Ogrodzki Marek „MAR-BUS” Handel i Usługi 

Tytuł operacji Zakup nowoczesnego autobusu i uruchomienie ekspresowej linii 
komunikacyjnej szansą na rozwój przedsiębiorstwa działającego na 
obszarze LGR Bielska Kraina 

Cel operacji 
 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez 
zakup nowoczesnego autobusu i uruchomienie ekspresowej linii 
komunikacyjnej oraz utworzenie 2 nowych miejsc pracy zapewniających 
rozwój mikroprzedsiębiorstwa świadczącego usługi dla mieszkańców 
obszarów  rybackich. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  
i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury. 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 



Kwota 
dofinansowania 

138 065,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

02.11.2018 
 

 

Beneficjent SILESIA START UP Sp. z o.o. 

Tytuł operacji „Rozwinięcie działalności gospodarczej w formie uruchomienia 
innowacyjnej przestrzeni coworkingowej dla przedsiębiorców poprzez 
adaptację powierzchni i zakup wyposażenia w Centrum Handlowym 
Stara Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach” 

Cel operacji 
 

Rozwinięcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienie czterech osób, 
wspieranie kreatywnego działania i współpracy w obszarze biznesu  
w przestrzeni coworkingowej poprzez adaptację powierzchni i zakup 
wyposażenia biurowo-konferencyjnego w wynajętym lokalu w Centrum 
Handlowym Stara Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  
i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury. 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

223 876,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

05.12.2018 
 

 

Beneficjent Beauty Factory Kłaptocz Łukasz 

Tytuł operacji Doposażenie salonu fryzjersko-kosmetycznego 

Cel operacji 
 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez 
ofertę nowych usług dla mieszkańców oraz wzrost zatrudnienia. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  
i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury. 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

89 190,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

31.12.2018 
 

 

Beneficjent KULIG Sp. z o.o. 

Tytuł operacji „Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B w firmie Kulig Sp. Z o.o.” 

Cel operacji 
 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez 
implementację nowoczesnego systemu B2B oraz utworzenie 2 nowych 
miejsc pracy zapewniających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa 
działającego na obszarach rybackich. 

Cel realizowany 
zgodnie z 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  



Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury. 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

57 237,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

20.12.2018 
 

 

Beneficjent Sobik Dawid 

Tytuł operacji Podjęcie działalności gospodarczej poprzez zakup maszyny budowlanej. 

Cel operacji 
 

Podjęcie działalności gospodarczej niezwiązanej z branżą rybacką oraz 
stworzenie nowych miejsc pracy porzez zakup maszyny budowlanej.   

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  
i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury. 

Miejsce realizacji Dankowice        

Kwota 
dofinansowania 

76 270,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

08.11.2018 
 

 

Beneficjent Kamil Baczyński Przychodnia Weterynaryjna Lux-Vet 

Tytuł operacji Doposażenie Przychodni Weterynaryjnej w Jaworzu 

Cel operacji 
 

Rozwój prowadzonej działalności poprzez doposażenie Przychodni 
Weterynaryjnej 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  
i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury. 

Miejsce realizacji Jaworze        

Kwota 
dofinansowania 

186 392,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

14.12.2018 
 

 

Beneficjent Szetyńska Karolina 

Tytuł operacji Podjęcie działalności gospodarczej poprzez zakup środków trwałych i 
utworzenie miejsc pracy. 

Cel operacji 
 

Podjęcie działalności gospodarczej niezwiązanej z branżą rybacką oraz 
utworzenie nowych miejsc pracy porzez zakup środków trwałych: 
koparka gąsienicowa, ciągnik komunalny, przyczepa jednoosiowa, 
ładowarka kołowa, zamiatarka, pług hydrauliczny, pompa 
zanurzeniowa z pływakiem. 

Cel realizowany Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 



zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  
i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury. 

Miejsce realizacji Stara Wieś      

Kwota 
dofinansowania 

 262 079 zł 

Data podpisania 
umowy 

08.11.2018 
 

 

Beneficjent FREZ GROUP Sp. z o.o. s.k. 

Tytuł operacji Rozwinięcie działalności gospodarczej w formie wdrożenia na rynek 
nowego i innowacyjnego produktu poprzez zakup specjalistycznej 
obrabiarki uzupełniającej posiadaną linię produkcyjną 

Cel operacji 
 

Głównym celem operacji będzie rozwinięcie działalności gospodarczej w 
ramach wdrożenia na rynek nowego innowacyjnego produktu i 
utworzenia nowych miejsc pracy poprzez zakup specjalistycznej 
maszyny produkcyjnej. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  
i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury. 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice      

Kwota 
dofinansowania 

 290 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

02.10.2018 
 

 

Beneficjent Anika Kłaptocz 

Tytuł operacji Podjęcie działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnej maszyny 
budowlanej. 

Cel operacji 
 

Podjęcie działalności gospodarczej niezwiązanej z branżą rybacką oraz 
stworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup nowoczesnej maszyny 
budowlanej.   

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie  
i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury. 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice      

Kwota 
dofinansowania 

181 600,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

27.12.2018 
 

 

 



KONKURS 2/2018 

P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

Beneficjent Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie 

Tytuł operacji Park Miniatur w Bestwinie - infrastruktura budująca ofertę turystyczną 
przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i 
akwakultury obszaru LSR 

Cel operacji 
 

Lepsze wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w tym 
rybołówstwa i akwakultury jako produktu turystycznego poprzez 
rozwój oferty turystyczno-edukacyjnej obszaru LSR w wyniku budowy 
Parku Miniatur przy Muzeum Regionalnym w Bestwinie. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice      

Kwota 
dofinansowania 

245 194,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

13.12.2018 
 

 

Beneficjent Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa 
Gascha z siedzibą w sołectwie Kaniów 

Tytuł operacji Zagospodarowanie terenu przy „Rybaczówce” w Kaniowie sposobem na 
rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych obiektu i obszaru LSR 

Cel operacji 
 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru Bielskiej Krainy przez 
propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu i 
kultywowania lokalnych tradycji rybackich na terenie kaniowskiej 
„Rybaczówki”. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego 

Miejsce realizacji Kaniów, ul. Czechowicka, dz. 685/150      

Kwota 
dofinansowania 

33 647,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

04.09.2018 
 

 

Beneficjent Ludowy Klub Sportowy Bestwina 

Tytuł operacji Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy stadionie sportowym w 
Bestwinie 

Cel operacji 
 

Zwiększenie potencjału turystycznego obszaru poprzez poprawę 
komfortu i warunków korzystania ze stadionu sportowego w Bestwinie 
przez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w jego obrębie. 

Cel realizowany Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 



zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego 

Miejsce realizacji Bestwina, ul.Podzamcze dz. 37/1; 2282    

Kwota 
dofinansowania 

 17 774,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

08.11.2018 
 

 

 

Beneficjent Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach 

Tytuł operacji Budowa placu zabaw dla dzieci w Starej Wsi - I etap 

Cel operacji 
 

Poprawa harmonii społecznej i warunków życia mieszkańców poprzez 
budowę placu zabaw w Starej Wsi 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego 

Miejsce realizacji Stara Wieś   

Kwota 
dofinansowania 

 187 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

08.11.2018 
 

 

 

Beneficjent Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 

Tytuł operacji Rozbudowa istniejącej zadaszonej sceny przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Jasienicy na potrzeby rozwoju kultury i turystyki kulturalnej 

Cel operacji 
 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury dzięki wykorzystaniu 
potencjału turystycznego obszaru LGD Bielska Kraina poprzez budowę 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Jasienicy. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego 

Miejsce realizacji Jasienica, działka nr 3680    

Kwota 
dofinansowania 

 299 999,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

05.10.2018 
 

 



 

 
 

Beneficjent Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach 

Tytuł operacji Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego. 

Cel operacji 
 

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Czechowic-
Dziedzic oraz mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska 
Kraina poprzez wykorzystanie lokalnego dziedzictwa i potencjału 
turystycznego w formie zagospodarowania działki, na której obok 
budynku kultury powstanie teren rekreacyjny z aktywną ofertą 
kulturalną i rekreacyjną kierowaną zarówno do mieszkańców obszaru, 
jak i do turystów oraz utworzenie 1 miejsca pracy. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice,  Paderewskiego / 1614 

Kwota 
dofinansowania 

299 000,00  zł 

Data podpisania 
umowy 

06.11.2018 
 

 

 

Beneficjent Muzeum flory i fauny morskiej i śródlądowej w Jaworzu 

Tytuł operacji Budowa motylarni przy Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej 
w  Jaworzu 

Cel operacji 
 

Celem operacji jest rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
poprzez budowę motylarni przy Muzeum Fauny i Flory Morskiej i 
Śródlądowej w Jaworzu - pierwszego tego typu obiektu na obszarze 
Bielskiej Krainy. Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną 
przyczyni się do poprawy harmonii społecznej oraz warunków życia 
mieszkańców przy wykorzystaniu potencjału turystycznego Bielskiej 
Krainy. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego 

Miejsce realizacji Jaworze    

Kwota 
dofinansowania 

 198 900 zł 

Data podpisania 
umowy 

13.12.2018 
 

 



Beneficjent Ludowy Klub Sportowy "Pasjonat" w Dankowicach 

Tytuł operacji Budowa placu zabaw w Pisarzowicach 

Cel operacji 
 

Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców 
poprzez wybudowanie placu zabaw. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego 

Miejsce realizacji Pisarzowice    

Kwota 
dofinansowania 

 199 200,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

07.11.2018 
 

 

KONKURS 3/2018 

P 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych 

Beneficjent Gmina Jasienica 

Tytuł operacji Bielska Kraina się integruje - sposób na promocję lokalnej kultury 
rybackiej 

Cel operacji 
 

Organizacja imprezy integracyjno - aktywizujacej oraz organizacja 
warsztatów kulinarnych i konkursu plastycznego  o tematyce rybackiej 
promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury na 
obszarze objętym LSR. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Miejsce realizacji Jasienica, dz. 3680    

Kwota 
dofinansowania 

 22 108,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

15.10.2018 
 

 

KONKURS 4/2018 

P 2.2.2 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy 

Beneficjent Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie 

Tytuł operacji „Gmina Bestwina …od historii po atrakcje turystyczne” - folder 
promujący i upowszechniający dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i 
akwakultury obszaru LSR 

Cel operacji 
 

Opracowanie, wydanie i kolportaż folderu promującego dziedzictwo 
kulturowe rybołówstwa i akwakultury na obszarze objętym LSR. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 



Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Miejsce realizacji Bestwina    

Kwota 
dofinansowania 

23 330,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

06.09.2018 
 

 

Beneficjent Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy 

Tytuł operacji „Jasienica z Przewodnikiem – promowanie i upowszechnianie 
dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR oraz promocja 
potencjału turystycznego Bielskiej Krainy (publikacja mapy i folderu, 
organizacja wydarzenia kulturalnego)” 

Cel operacji 
 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego 
rybołóstwa i akwakultury obszaru LSR poprzez  promocję potencjału 
turystycznego i dziedzictwa kulturowego Bielskiej Krainy 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Miejsce realizacji Jasienica   

Kwota 
dofinansowania 

17 456,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

13.09.2018 
 

 

KONKURS 5/2018 

P 3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych lub odtworzenie 

pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury 

Beneficjent Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu 
Badawczego Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai Sp. z o.o. 

Tytuł operacji Odtworzenie pierwotnego stanu gospodarstwa rybackiego w 
Roztropicach po szkodach spowodowanych przez chronione gatunki 
zwierząt 

Cel operacji 
 

Przywrócenie pierwotnego stanu stawów rybackich po szkodach 
spowodowanych przez bytowanie chronionych gatunków zwierząt 
(głownie bobrów), poprawa stanu środowiska naturalnego i zwiększenie 
retencyjnej funkcji stawów ziemnych oraz wykonanie barierki ochronnej 
na ujęciu wody na stawy, w miejscu, z którego korzystają okoliczni 
mieszkańcy. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego. 



Miejsce realizacji Roztropice    

Kwota 
dofinansowania 

16 525,00  zł 

Data podpisania 
umowy 

31.12.2018 
 

 

KONKURS 1/2019 

P 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich 

Beneficjent Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Wyzwolenie" w Pisarzowicach 

Tytuł operacji Rozwój i modernizacja przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i 
urządzeń oraz środków transportu. 

Cel operacji 
 

Modernizacja przedsiębiorstwa, zwiększenie skali prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z branżą rybacką oraz stworzenie 
miejsca pracy w ramach działalności rybackiej poprzez zakup maszyn i 
urządzeń oraz środków transportu. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie 
młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

Miejsce realizacji Pisarzowice   

Kwota 
dofinansowania 

129 663,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

15.06.2020 
 

 

Beneficjent Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu 
Badawczego Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai Sp. z o.o. 

Tytuł operacji Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez opracowanie 
innowacyjnej metody nawożenia stawów dygestatem z biogazowni 
powstałym po fermentacji traw pochodzących z wykaszania grobli 
stawowych. 

Cel operacji 
 

Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup nowoczesnego 
ciągnika rolniczego, który wykorzystywany będzie do wykaszania grobli 
stawowych, transportu zielonki biogazowni rolniczej oraz 
innowacyjnego nawożenia stawów karpiowych dygestatem (substancją 
pofermentacyjną) powstającą w biogazowni. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie 
młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

Miejsce realizacji Roztropice  

Kwota 
dofinansowania 

203 500,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

30.03.2020 
 



 

Beneficjent Gospodarstwo Rybackie Karol Szramek 

Tytuł operacji BUDOWA KOMPLEKSU TRZECH WIAT STANOWIĄCA 
DOSKONALENIE PROCESÓW ORGANIZACYJNYCH W 
GOSPODARSTWIE RYBACKIM SZRAMEK 

Cel operacji 
 

1. Wzrost konkurencyjności Gospodarstwa Rybackiego Szramek poprzez 
jego modernizację i rozbudowę.       
2. Utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy.    
3. Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i społecznej wykorzystującej 
lokalne rynki i potencjały        

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie 
młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

Miejsce realizacji Landek  

Kwota 
dofinansowania 

215 235,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

27.05.2020 
 

 

Beneficjent Spółdzielnia Produkcji i Usług Rolniczych w Wilamowicach 

Tytuł operacji Modernizacja i innowacyjność poprzez zakup maszyn i urządzeń do 
poprawy warunków wodnośrodowiskowych w hodowli ryb. 

Cel operacji 
 

Zwiększenie konkurencyjności przez zastosowanie nowej technologii 
uprawy w produkcji roślinnej, powiększenie bazy paszowej dla 
gospodarstw rybackich; Poprawa warunków wodnośrodowiskowych. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie 
młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

Miejsce realizacji Wilamowice  

Kwota 
dofinansowania 

385 100,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

25.02.2020 
 

 

Beneficjent Jerzy Adamowicz 

Tytuł operacji Zakup ciągnika rolniczego oraz kosiarki tylko-bocznej w celu poprawy 
utrzymania obiektu hodowlanego i warunków hodowli ryb. 

Cel operacji 
 

Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup ciągnika 
rolniczego oraz kosiarki tylno-bocznej. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie 
młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 



Śródlądowej 

Miejsce realizacji Dankowice  

Kwota 
dofinansowania 

106 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

09.06.2020 
 

 

Beneficjent Gospodarstwo Rybackie K. Wypiórkiewicz & K. Rosner S.C. 

Tytuł operacji Budowa infrastruktury technicznej w gospodarstwie rybackim 
Czechowice-Dziedzice 

Cel operacji 
 

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego 
Czechowice-Dziedzice poprzez budowę budynku gospodarczego wraz  
z placem manewrowych. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie 
młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

Miejsce realizacji Ligota, działka prg. nr 1201  

Kwota 
dofinansowania 

306 258,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

30.06.2020 
 

 

KONKURS 2/2019 

P 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych 

 

Beneficjent Gmina Bestwina 

Tytuł operacji Szlakiem tradycji. XX Święto Karpia Polskiego – impreza plenerowa 
promująca i upowszechniająca dziedzictwo kulturowe rybołówstwa  
i akwakultury obszaru LSR. 

Cel operacji 
 

Wzmocnienie aktywności społeczności lokalnej i propagowanie 
dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w oparciu o produkt lokalny 
jakim jest Bestwiński Karp Królewski, poprzez udział w warsztatach  
i imprezie plenerowej. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Miejsce realizacji Bestwina  

Kwota 
dofinansowania 

74 870,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

24.02.2020 
 

 



KONKURS 2/2019 

P 2.2.1  Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

Beneficjent Gmina Wilamowice 

Tytuł operacji Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw 
w Wilamowicach 

Cel operacji 
 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez budowę 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Stara Wieś. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Miejsce realizacji Stara Wieś, działka nr. 2977/3 , 2977/5 

Kwota 
dofinansowania 

300 000,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

26.05.2020 
 

 

Beneficjent Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach 

Tytuł operacji Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Miejskiego 
Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach 

Cel operacji 
 

Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców 
Czechowic-Dziedzic oraz mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy 
Rybackiej Bielska Kraina poprzez wykorzystanie potencjału 
turystycznego, poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego i 
oświetleniowego dla Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-
Dziedzicach. 

Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Miejsce realizacji Czechowice-Dziedzice 

Kwota 
dofinansowania 

179 998,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

15.06.2020 
 

 

Beneficjent Stowarzyszenie przyjaciół szkoły i promocji Gminy Jasienica 

Tytuł operacji "Zakup modułowego podestu do tańca/występów na potrzeby rozwoju 
rekreacji, kultury i turystyki kulturalnej w Gminie Jasienica” 

Cel operacji 
 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury dzięki wykorzystaniu 
potencjału turystycznego obszaru LGR Bielska Kraina poprzez zakup 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jasienica (rozkładany 
podest do tańca i występów). 



Cel realizowany 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Miejsce realizacji Jasienica 

Kwota 
dofinansowania 

100 629,00 zł 

Data podpisania 
umowy 

16.07.2020 
 

 


