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RAPORT Z WYJAZDU STUDYJNEGO 
Do Bawarii / Niemcy 

w terminie 16 – 20 października 2012 r. 
 

Planowany cel wyjazdu 

Celem projektu było nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, umiejętności, wymiana informacji i doświadczeń 
na rzecz rozwoju i promocji obszarów zależnych od rybactwa, w szczególności: 
- Aktywizacja społeczności lokalnych i angażowanie w podejmowane działania na obszarach zależnych od 
rybactwa, 
- Możliwości rozwoju turystyki i agroturystyki. 

Uczestnicy wyjazdu 

Projekt realizowany przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką oraz Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby 
Uczestnikami wyjazdu były osoby wytypowane przez wójtów i burmistrzów z terenów objętych LSROR jako 
działacze lokalni i osoby które prowadzą działalność zbieżną z tematyką i celami wyjazdu studyjnego.  

 
Odwiedzane miejsca 

Data i Miejsce (nazwa 
miejscowości, informacje 

nt. lokalizacji) 

Krótki opis wizyty w 
terenie 

Zdjęcia z wizyty w poszczególnych miejscach 

 
17 października 2012 r. (Tirschenruth)  
1. Spotkanie z przedstawicielem lokalnej organizacji działającej w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych i angażowania w oddolne 
działania na obszarach zależnych od rybactwa, w tym: 
- Prezentacja działalności organizacji 
- Zapoznanie się przykładowymi projektami 
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Organizacja „ARGE FISH” działa na rzecz rozwoju regionu, wykorzystując ryby jako produkty, które przyciągają turystów i są dumą 
mieszkańców tych obszarów. Wszyscy uczestnicy wyjazdu studyjnego wysłuchali również informacji o projektach realizowanych za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej. Jednym z pomysłów jest szlak „fantastycznego karpia”, który polega na oznakowaniu miejsc 
związanych z zarządzaniem, hodowlą, konsumpcją tej ryby. 
 

         
 

2. Wizyta w Muzeum Morskim, zlokalizowanym na szlaku karpiowym – projekt częściowo finansowany ze środków Lokalnej Grupy Rybackiej 
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3. Spotkanie z przedstawicielem gospodarstwa rybackiego oraz  ekspertem ochrony środowiska, w tym: 
- Zapoznanie uczestników z projektem czynnej ochrony przyrody na obszarach stawowych pn. „Waldnaabaue“  
- Zapoznanie się  z działalnością gospodarstwa rybackiego promującego tradycyjne metody produkcji i ich wpływu na rzecz rozwoju turystyki 
i agroturystyki. 
Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję zobaczyć infrastrukturę turystyczną w miejscu cennym przyrodniczo, wieże widokowe, kładki itp.  
 

     
 
4. Prezentacja komercyjnej oferty turystycznej zbudowanej na bazie walorów przyrodniczych regionu i przystosowania do celów 
turystycznych gospodarstwa rybackiego w tym: 
- Zapoznanie się z działalnością gościńca będącego elementem gospodarstwa rybackiego 
- Zapoznanie się z działalnością gospodarstwa rybackiego specjalizującego się w produkcji narybku. 
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5. Wizyta w Muzeum – Parku Historycznym w miejscowości Barnau – Tachow, finansowanego w części ze środków osi 4 PO RYBY, a w części z 
programu INTERREG we współpracy z Czechami. Uczestnicy zapoznali się z możliwością wydatkowania środków z osi 4 na promocję regionu i 
kulturę, przy budowie tradycyjnych słowiańskich chat pomagali Polacy z Biskupina. 
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18 października 2012 r. Kornthan 
1. Wizyta w jednej z najbardziej malowniczych wiosek rybackich Starej Bawarii: 
- Prezentacja zastosowania rozwiązań zwiększających atrakcyjność turystyczną miejscowości, 
- Zapoznanie z działalnością gospodarstw rybackich oraz ich udziału w produktowych imprezach promocyjnych i ich wpływu na rozwój ruchu 
turystycznego w regionie. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili dwa gospodarstwa rybackie, zapoznali się z metodami hodowli, obróbki i sprzedaży 
produktów rybnych. Gospodarze opowiedzieli o odbywającym się na ich terenie festiwalu rybnym, kiedy to każdy odwiedzający może 
odwiedzić ich gospodarstwa, jest to duża atrakcja dla mieszkańców i turystów, która gromadzi kilka tysięcy osób. 

           
 
2. Prezentacja pieszego szlaku turystycznego przez stawy z Kornthan do Muckenthal, jako przykładu lokalnej atrakcji turystycznej    
Uczestnicy wyjazdu odbyli spacer malowniczą ścieżką leśną, przy której zlokalizowane są stawy rybne. Kilkukilometrowa ścieżka stanowi 
atrakcję, z której często korzystają mieszkańcy i turyści.  
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Po spacerze uczestnicy udali się na posiłek do tradycyjnej restauracji, położonej na szlaku karpiowym i objętej projektem promocji karpia. 
Niemal każdy element restauracji nawiązywał do tematyki rybackiej, a obiekcie dostępne są dla klientów materiały promocyjne, książki 
kucharskie, malowanki dla dzieci.  
 

     
 
 
 

3. Inicjowanie lokalnego ruchu turystycznego na bazie posiadanych zasobów naturalnych i historycznych: 
- Zapoznanie się z działalnością  opactwa cysterskiego, prekursorami gospodarki rybackiej na tych terenach. 
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19 października 2012 r.  Ansbach 
 
1.Prezentacja zastosowania rozwiązań zwiększających atrakcyjność turystyczną miejscowości, z wykorzystaniem naturalnych zasobów w 
postaci jezior, stawów i rzek, a także produktów rybactwa. Zdaniem włodarzy miasta, to właśnie elementy nawiązujące do tradycji rybackiej w 
tym regionie są czynnikiem, który przyciąga turystów na ten teren. W samym mieście można znaleźć wiele elementów rybackich, figurki, 
tablice informacyjne, tematyczny plac zabaw, oznakowanie małej infrastruktury typu ławki, śmietniki. Atrakcyjność miasta, w którym 
zlokalizowane są też liczne zakłady pracy powoduje nadpodaż miejsc pracy, co jest wyjątkowe na skalę całego kraju.  
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2. Zapoznanie się z wybraną infrastrukturą turystyczną nad jeziorem Starnberger See w regionie Starnberg – dobre przykłady 
zagospodarowania wokół jeziora, w szczególności pomosty, ścieżki turystyczne, rowerowe, infrastruktura żeglarska oraz gastronomiczna.  
  

     
 
 

Wskazanie najlepszych praktyk, możliwych do przeniesienia na obszar 
Uczestnicy wyjazdu studyjnego zidentyfikowali następujące dobre praktyki, których przeniesienie na nasz obszar istotnie wpłynęłoby na jego 
rozwój: 
- szlak rybny, który skupia miejsca związane z rybą, zarówno miejsca ogólnodostępnej użyteczności publicznej, jak i komercyjne jak 
restauracje czy gospodarstwa rybackie,  
- oznakowanie szlaku kolorową figurką ryby oraz tablicą informacyjną – takie rozwiązanie przyciąga wzrok odwiedzających, wzbudza 
zainteresowanie lokalnym produktem jaki jest ryba, 
- promocja lokalnej ryby podstawą promocji regionu, 
- elementy rybackie w restauracjach, począwszy od wystroju, poprzez zdobienia naczyń, do materiałów informacyjno - promocyjnych nt. 
produktów rybnych, 
- lokalne wydarzenia promocyjne z możliwością poznania gospodarstw rybackich „od kuchni”. 

 

W jaki sposób 
zrealizowano planowany 

cel wyjazdu 

Należy stwierdzić całkowitą realizację celu projektu w zakresie zdobycia wiedzy na temat dobrych praktyk 
rozwoju obszarów zależnych od rybactwa na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej Tirschenruth z Bawarii. Istotna była 
również współpraca między Północnokaszubską LGR oraz LGR Kaszuby, które to grupy łączy wspólna tradycja, 
kultura oraz potrzeba rozwoju regionu w kierunku turystycznym z uwzględnieniem produktów rybactwa.  
  
Szczegółowe cele wyjazdu studyjnego zrealizowane zostały poprzez: 
- Poznanie sposobów aktywizacji społeczności lokalnych i angażowanie w podejmowane działania na obszarach 
zależnych od rybactwa: udział gospodarstw rybackich w wydarzeniach o charakterze lokalnym, wzmocnienie 
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tożsamości mieszkańców poprzez skuteczną promocję regionu z wykorzystaniem produktów rybactwa, 
- Poznanie możliwości rozwoju turystyki i agroturystyki z wykorzystaniem produktów rybnych: restauracje na 
szlaku rybnym z wyposażeniem nawiązujących do tematów rybackich. 
 
 

Dane osoby do kontaktu 
w sprawie projektu 

Kamila Rucińska, 058 774 68 90, k.rucinska@plgr.pl 

 


