Przewodnik PLGR
rozwój Północnych Kaszub
w latach 2011-2014

PÓŁNOCNOKASZUBSKA

LOKALNA GRUPA RYBACKA

STOWARZYSZENIE
PÓŁNOCNOKASZUBSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA
(PLGR) Z SIEDZIBĄ
WE WŁADYSŁAWOWIE
to największa lokalna inicjatywa powstała na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszaru Północnych Kaszub.
Swoim obszarem PLGR obejmuje 8 gmin, w tym
4 miejskie (Puck, Jastarnia, Hel, Władysławowo ) i 4 wiejskie
(Kosakowo, Puck, Krokowa, Wejherowo. Jest to teren
Powiatu Puckiego (7 gmin) i Wejherowskiego (1 gmina).
W 2013 r. liczba ludności wynosiła ponad 104,6 tyś osób.
Powierzchnia gmin wchodzących w skład LGR to 772 km²,
co stanowi 4,2 % powierzchni Województwa Pomorskiego.

Północnokaszubska LGR
jest jedną z 8 lokalnych grup działających
w Województwie Pomorskim.
Stowarzyszenie PLGR powstało w celu
rozwoju obszarów rybackich poprzez
wdrażanie założeń osi priorytetowej
4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 2007-2013”. Jest
to jedno z zadań Europejskiego Funduszu
Rybackiego,
którego
celem
jest rozwój obszarów zależnych od
rybactwa oraz utrzymnie zatrudnienia na
tych terenach.
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka opracowała i realizuje Lokalną
Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) dokumentu wskazującego
główne kierunki i cele rozwoju obszaru,
związane między innymi z poprawą jakości
i poziomu życia poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów oraz aktywizacją
mieszkańców i integracją społeczności
lokalnej. LSROR jest podstawą korzystania ze środków finansowych osi 4.
Przez 4 lata działalności PLGR
na
terenie Powiatu Puckiego i Gminy
Wejherowo rozdysponowano środki finansowe w wysokości 67 milionów złotych
pozyskane przez Stowarzyszenie w ramach
funduszy
europejskich.
Środki
te
w zauważalny i trwały sposób zmieniły
nasz obszar na bardziej konkurencyjny
i atrakcyjny zarówno dla mieszkańców i
turystów.
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Trójsektorowość
Inicjatywa utworzenia Północnokaszub-skiej Lokalnej Grupy Rybackiej była
możliwa
dzięki
partnerstwu
trzech
sektorów mających największy wpływ na
rozwój regionu Północnych Kaszub.
Te trzy grupy to przedstawiciele sektora
publicznego reprezentowane przez gminy
oraz powiat, drugą grupę reprezentują
przedstawiciele sektora rybołówstwa w
szczególności rybacy morscy oraz podmioty
gospodarcze, ostatni sektor reprezentowany przez mieszkańców i organizacje
społeczne działające na obszarze funkcjonowania Grupy.

Wsparcie finansowe PLGR
O uzyskanie dofinansowania na realizację
przedsięwzięć ubiegać się mogli zarówno mieszkańcy obszaru objętego LSROR,
jak również osoby spoza tego obszaru, które chciały na obszarze

PLGR zainwestować środki lub rozpocząć
działalność
gospodarczą.
Beneficjentami mogły być osoby fizyczne i prawne,
instytucje
naukowe
lub
kulturalne,
organizacje pozarządowe zaangażowane
w
rozwój
danego
obszaru
oraz
jednostki
samorządu
terytorialnego. Środki przeznaczone były min. na:
poprawę warunków życia na obszarze
objętym Lokalną Strategią Rozwoju
Obszarów Rybackich, ochronę środowiska,
rozwój turystyki i rekreacji, rozwój usług,
dywersyfikację rybackiej działalności gospodarczej i wiele innych.

Działalność PLGR

Stowarzyszenia Północnokaszubska LGR
to nie tylko ogłaszanie konkursów oraz
nabory wniosków. Staramy się odpowiedzieć
na potrzeby regionu realizując projekty
współpracy czy angażując się w działania
mające na celu promocję regionu Północnych
Kaszub oraz aktywizację jego mieszkańców.
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Nabory wniosków o dofinansowanie w PLGR
Stowarzyszenie PLGR, w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, pozyskało fundusze unijne na wdrażanie LSROR, w tym na konkursy
62 878 442,40 zł. Jest to najwyższa kwota jaką udało się pozyskać w ramach osi 4
PO „Ryby 2007-2013” wśród wszystkich Europejskich Grup Rybackich.
Fundusze rozłożone zostały
na poszczególne środki.
Środek I (53%)
Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych
od rybactwa - 33 535 169,28 zł;

Środek I

Środek II (20%)
Restrukturyzacja lub reorientacja
działalności gospodarczej, lub
dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem
rybactwa, w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza
tym sektorem - 12 575 688,48 zł;
Środek III (18%)
Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa
- 11 178 389,76 zł;
Środek IV (9%)
Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych
od rybactwa w celu utrzymania
jego atrakcyjności lub przywracania
potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski
żywiołowej - 5 589 194,88 zł.

53% 20%

Środek II

Środek IV

9%

18%

Środek III

Schemat: procentowy
podział budżetu LSROR 2007 - 2013

Poniżej przedstawiamy w liczbach efekty
wdrażania LSROR w latach 2007-2013.
Złożono

607

wniosków
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Wnioskowano o

176 939 309, 83 zł

Dofinansowano

205

wniosków

Na kwotę
62 877 845,95 zł

Utworzono

200

miejsc pracy

STOWARZYSZENIE
PÓŁNOCNOKASZUBSKA
LOKALNA GRUPA RYBACKA
w kolejnym okresie
programowym
Unii Europejskiej 2014-2020
dalej będzie wspierać rozwój
naszego regionu.
RPO + PROW + RYBY

BUDŻET 2014-2020
LOKALNA STRATEGIA
ROZWOJU 2014-2020
Ruszyły prace nad przygotowaniem
zintegrowanej
Lokalnej
Strategii
Rozwoju
na
lata
2014-2020.
W ramach tych prac odbyły się już
w 2014 roku w siedzibie PLGR
trzy spotkania dotyczące określenia
zasad pracy oraz opracowania diagnozy
obszaru. Lokalna Strategia Rozwoju
na lata 2014-2020 zgodnie z decyzją
władz
samorządowych
wszystkich
gmin i miast oraz członków PLGR opierać
się będzie o kilka funduszy tj. Program Operacyjny “Rybactwo i Morze”
2014-2020 (PO Ryby 2014-2020)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW 2014-2020) Regionalny Program
Operacyjny (RPO 2014-2020), co pozwoli
w sposób kompleksowy i zintegrowany
odpowiadać na problemy obszaru.
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PROCES KONSULTACJI LOKALNEJ
STRATEGI ROZWOJU 2014-2020
Wewnętrzne spotkania dot. nowej
Lokalnej Strategii Rozwoju to wstęp
do oddolnego opracowania i realizacji
LSR. Dalszym etapem będą konsultacje
i spotkania z mieszkańcami, pragniemy
zaprosić lokalną społeczność do udziału
w procesie tworzenia strategii.
Opinie posłużą nam do usprawnienia
pracy, rozwinięcia wstępnych badań
i analiz w świetle lokalnej wiedzy
i doświadczenia, opinii osób i organizacji,
które mogą wspierać lub zaangażować
się w pracę nad dokumentem.
W rezultacie przełoży się na trafność,
adekwatność i efektywność wdrażania
środków w latach 2014-2020.
Informacje, wykorzystamy do wytyczenia kierunków działania, chcemy się
dowiedzieć m.in.: jakie pomysły mają
mieszkańcy i jakie oczekiwania wobec
PLGR. Co, gdzie, w jakiej kwocie powinno być finansowane, jakie projekty

mieszkańcy uważają za kluczowe, do
kogo powinny trafić środki, itp.
Strategia przy takich założeniach
odzwierciedlać będzie lokalne potrzeby
i możliwości i będzie do nich dostosowana. Będziemy wdzięczni za wyrażanie
swojej opinii a tym samym pomoc w
opracowaniu dokumentu, który ma
służyć wszystkim mieszańcom gmin
Powiatu Puckiego i Gminy Wejherowo.
Zainteresowanych rozwojem obszaru
zachęcamy do aktywnego włączenia
się w proces tworzenia Zintegrowanej
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2014-2020.
Wszystkie informacje o pracach nad
dokumentem,
konsultacjach
znajda
Państwo na naszej stronie ww.plgr.pl
oraz www.plgr2020.pl oraz ukazywać
się będę w lokalnych gazetach
Echo Ziemi Puckiej i Gryf Wejherowski.

STRATEGIA

OBSZAR

PLGR
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Przykłady realizowanych
projektów dofinansowanych
ze środków PLGR.
Środek I – Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
Środek II – Restrukturyzacja lub reorientacja działalności
gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
Środek III – Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa
Środek IV – Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracania
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowe
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Środek I
projekty na wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszaru
„Budowa letniej estrady
koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rozbudowy
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej Gminy Miasta Władysławowo”
> Beneficjent: Gmina Władysławowo
> Miejsce realizacji: Władysławowo
> Kwota dofinansowania: 1 500 000,00 zł

fot. Jarosław Kojder

“Podniesienie atrakcyjności
i funkcjonalności Muzeum Ziemi Puckiej
im. Floriana Ceynowy poprzez rozbudowę
i modernizację oddziału „Szpitalik”

> Beneficjent: Muzeum Ziemi Puckiej
im. Floriana Ceynowy
> Miejsce realizacji: Puck
> Kwota dofinansowania: 666 933,00 zł

fot. Archiwum PLGR

fot. Archiwum beneficjenta

Celem operacji było podniesienie atrakcyjności
i funkcjonalności Muzeum Ziemi Puckiej im.
Floriana Ceynowy w Pucku oraz wzmocnienie
promocji wiedzy o lokalnym rybołówstwie
poprzez budowę nowego obiektu recepcyjno-ekspozycyjnego,
termomodernizację
budynku głównego oraz przygotowanie nowych
wystaw stałych – w tym poświęconej

Stworzenie placu edukacyjno- rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Mrzezino oraz
pobliskich miejscowości ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci

> Beneficjent: Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Mrzezina
> Miejsce realizacji: Mrzezino, gm. Puck
> Kwota dofinansowania: 79 567,00 zł
Celem projekt było podniesienie atrakcyjności
obszaru poprzez budowę ogólnodostępnego
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Celem
operacji
było
zwiększenie
atrakcyjności turystycznej Gminy Miasta Władysławowo poprzez budowę letniej estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem
terenu,
umożliwiających
organizację wszelkiego rodzaju plenerowych imprez kulturalno-artystycznych dla
mieszkańców i turystów gminy. Projekt
zakłada wybudowanie estrady koncertowej
w kształcie elipsy o powierzchni ok. 225 m
i wys. 4 m. z zadaszeniem wraz z ok. 600
miejscami dla publiczności. Dodatkowo projekt obejmował utworzenie dróg dojazdowych, ciągów pieszo jezdnych, podjazdów dla
osób niepełnosprawnych, ekranów akustycznych oraz placu zabaw dla dzieci.

kaszubskiemu rybołówstwu – w Oddziale
„Szpitalik”, a także utworzenie, opisanie
i opracowanie szlaku „kaszubskiej tradycji rybackiej” na Ziemi Puckiej. Oprócz tego
zmieniła się wystawa stała, wnętrze zostało
wyposażone w środki audiowizualne.
Powstała sala edukacyjna oraz miejsce
wypoczynku, kafejka z widokiem na ulice.
Obecnie wewnątrz odtworzono dom wiejski
oraz warsztaty rzemieślnicze: krawiecki,
szewski, tkacki. Obejrzeć można również
wystawę poświęconą medycynie ludowej.

placu zabaw dla mieszkańców i turystów.
Projekt polegał na budowie placu zabaw
wraz z urządzeniami fitness oraz tablicami edukacyjno-informacyjnymi o historii
miejscowości Mrzezino.
Budowa placu została ukończona w 2013
roku, od tego czas funkcjonuje zgodnie
z przeznaczeniem, będąc centralnym miejsce
zabaw dla dzieci i młodzieży z Mrzezina
i okolic.
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Park Kulturowy Osada
Łowców Fok w Rzucewie
> Beneficjent: Gmina Puck
> Miejsce realizacji: Rzucewo, gm. Puck
> Kwota dofinansowania: 929 813,81 zł
Celem
operacji
było
podniesienie
atrakcyjności turystycznej obszaru oraz
poszerzenie wiedzy mieszkańców turystów
na temat kultury rzucewskiej i jej specyfiki.
Projekt składa się z:
1. chaty kaszubskiej – budynek muzealno
–wystawienniczy;
2. rekonstrukcji chaty słupowej;
3. rekonstrukcji paleniska w otoczeniu
ławki;
4. rekonstrukcji grobu; rekonstrukcji
półziemianki;
5. rekonstrukcji pracowni obróbki
kamienia;
6. rekonstrukcji pieca garncarskiego;
7. rekonstrukcji chaty szamana;
platformy widokowej.
Inwestycje zaprojektowano tak, aby zespół
obiektów został maksymalnie wkomponowany
w istniejący układ i zagospodarowanie terenu, bez zmian istotnych w ukształtowaniu
działek i zieleni. Park ten jest pierwszym
nad południowym Bałtykiem, w którym
prezentowane jest dziedzictwo kulturowe
pradziejowych łowców i rybaków. Dotychczas jedyna taka zrekonstruowana osada
znajduje się na Wyspach Alandzkich. Realizacja powyższego projektu dzięki kompleksowemu zagospodarowaniu terenu objętego
inwestycją przyczynia się niewątpliwie do
podniesienia atrakcyjności turystycznej tego
obszaru oraz do poszerzenia wiedzy na
temat kultury rzucewskiej i jej specyfiki.

fot. Andrzej Koszałka

Co więcej, nada ona obiektom o znaczeniu
historycznym nowe funkcje turystyczne,
edukacyjne i kulturalne.
Park
Kulturowy
oferuje
klientom
niepowtarzalną ofertę, która obejmuje:
• działalność edukacyjna - prowadzone
są lekcje historii na żywo z pokazami
w dawnych zrekonstruowanych warsztatachmożliwe jest zapoznanie się z najstarszą
historią strefy nadmorskiej, pokazanie życia
codziennego dawnych rybaków i łowców. Jest
to oferta skierowana głównie do młodzieży
i dzieci,
• działalność rekreacyjna - organizowane
są festyny i pikniki mające na celu pokazanie
na żywo różnych aspektów życia łowcowi
rybaków w epoce kamienia, pokazy wytwarzania dawnych narzędzi pracy i broni,
• działalność badawcza – na terenie

fot. Jarosław Kojder

parku planuje się dalsze badania wykopaliskowe. Park będzie miejscem cyklicznych
spotkań archeologicznych i wielu specjalistów zajmujących się strefa nadmorską Na
terenie parku odbywać się będą spotkania
w ramach archeologii doświadczalnej
z pokazem dla publiczności. Oferta skierowana będzie głównie do naukowców, studentów historii, archeologii oraz pasjonatów
i turystów zainteresowanych pogłębianiem
wiedzy.

Stworzenie rybackiej izby regionalnej
i rozbudowa infrastruktury rekreacyjnowypoczynkowej na terenie ośrodka
szkoleniowo sportowego Delfin w Pucku
celem wprowadzenia nowych usług
dla podniesienia i utrzymania trakcyjności
turystycznej Północnych Kaszub
> Beneficjent: Fundacja Rozwoju Kultury
Fizycznej Ośrodek Szkoleniowo Sportowy
Delfin
> Miejsce realizacji: Puck
> Kwota dofinansowania: 138 575,57 zł
Celem operacji był wzrost konkurencyjności
i poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru Północnych Kaszub poprzez stworzenie
rybackiej izby regionalnej i rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na
terenie ośrodka szkoleniowo sportowego
Delfin w Pucu. Projekt zakładał budowę
„Izby Rybackiej”, nowego całorocznego
obiektu położonego na terenie Ośrodka
Szkoleniowo Sportowego „Delfin” (obecnie FRKF Sporthotel) w Pucku. „Izba
Rybacka” jest wyposażona w kominek, grill
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fot. Archiwum beneficjenta

oraz wędzarnię. Wystrój obiektu nawiązuje
do tradycji rybackiej.
Stałe ekspozycje związane z pracą rybaków
- kotwice i sieci oraz obrazy czy rzeźby
stwarzają wyjątkowy klimat dla morskich
opowieści. Atrakcjami dodatkowymi w Izbie
będą koncerty akordeonowe, poczęstunki
tabaką, trening plecenia sieci – czyli
aktywności promujące region i atrakcyjne dla
turystów.

fot. Archiwum beneficjenta

Północnokaszubska szkoła pod żaglami
– stworzenie żeglarsko – motorowodnego
koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży
ze szkół powiatu puckiego
i wejherowskiego
> Beneficjent: ZS. Im Macieja
Płażyńskiego sp.z o.o.
> Miejsce realizacji: Puck
> Kwota dofinansowania: 226 901,55 zł
Celem projektu było zwiększenie oferty
kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży
z terenu powiatu puckiego i wejherowskiego.
W ramach projektu zakupiono jacht
Delphia Phila 880 oraz 5 łodzi żaglowych
klasy „Puck”, a także łódź hybrydową RIB
MC - 3800.
Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany
do teoretycznych i praktycznych szkoleń
z podstaw żeglarstwa i motorowodniactwa.

fot. Archiwum beneficjenta

Rozbudowa Przystani Jachtowej
w Porcie Rybackim Hel
> Beneficjent: Zarząd Portu Morskiego
Hel Koga sp. z o.o.
> Miejsce realizacji: Hel
> Kwota dofinansowania: 1 182 000,00 zł
Celem operacji było stworzenie bezpiecznej
przystani żeglarskiej o wyposażeniu zgodnym ze współczesnymi standardami.
W ramach projektu wykonano:
1.
Montaż
pomostu
pływającego,
wyposażonego w punkty poboru energii elektrycznej i wody pitnej przy Falochronie Zachodnim Zewnętrznym.
2.
Montaż
pomostu
pływającego,
wyposażonego w punkty poboru energii

elektrycznej i wody pitnej oraz stanowisko
do zdawania ścieków sanitarnych przy Pirsie
Rybackim.
3.
Przystosowano istniejące stanowiska postojowe przy Pirsie Wewnętrznym
dla jednostek o długości 12-24m i zamontowano dodatkowe punkty poboru energii elektry-cznej i wody pitnej.
4.
Zamontowano
kamerę
obrotową
z
włączeniem
do
istniejącego
w obszarze portu systemu monitoringu
z podglądem w Internecie i dostępem na
stronie internetowej Spółki oraz na stronach partnerów projektu (Gminy Hel i Żeglugi
Gdańskiej).
Przystań w Helu stanowi ważny element
sieci turystyki jachtingowej.

Interaktywne Muzeum Kultury
Morskiej wraz z powiatowym punktem
informacji turystycznej
w miejscowości Swarzewo
> Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Małe Morze
> Miejsce realizacji: Swarzewo
> Kwota dofinansowania: 1 498 111,82 zł

fot. Konrad Kędzior
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Celem operacji było stworzenie Interaktywnego Muzeum Kultury Morskiej wraz
z powiatowym punktem informacji turystycznej w miejscowości Swarzewo. W wyniku
realizacji projektu powstał budynek II kondygnacyjny o łącznej powierzchni 568 m2.

W 2014 roku w Muzeum zrealizowano
wystawę pt. Morze Klocków”, na której
zobaczyć można było indywidualnie zaprojektowane zestawy o różnej tematyce. Można
było zobaczyć miasteczko westernowe,
terminal kontenerowy czy makietę kolejową
z jeżdżącym po niej pociągiem.
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Utworzenie ArtParku wraz z budową strefy
rekreacyjno-sportowej w miejscowości
Bolszewo
> Beneficjent: Gmina Wejherowo
> Miejsce realizacji: Bolszewo, gm. Wjherowo
> Kwota dofinansowania: 1 273 632,15 zł
Celem operacji była poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej, społecznej
i rekreacyjno-sportowej w Gminie Wejherowo poprzez utworzenie ArtParku
w miejscowości Bolszewo. W ramach realizacji projektu wykonano prace: utworzenie
ogólnodostępnego ArtParku wraz z budową
nowej strefy rekreacyjno-sportowej na
obszarze
dawnego
zespołu
dworsko-parkowego znajdującego się obok
przepływającej rzeki Bolszewki. ArtPark
to miejsce wypoczynku, rekreacji i zabawy
zarówno dla turystów jak mieszkańców
Bolszewa. Można tu odnaleźć zacisze pięknie
zagospodarowanych alejek, nowoczesne
i bogato wyposażone place zabaw dla dzieci,
wysokie linaria, zakręcone zjeżdżalnie i wiele
innych atrakcyjnych urządzeń, służących
zdrowiu i rozrywce. Na kompleksie można
podziwiać plenerową działalność artystów,
oglądać i wysłuchiwać ciekawe koncerty
w wykonaniu regionalnych zespołów
i muzyków, obserwować wysiłki twórcze
artystów-malarzy oraz zwiedzać wystawy
prac malarskich i rzeźbiarskich. Na troskliwych o swą kondycję fizyczną czekają
siłownia „pod chmurką” oraz boiska do gry
w siatkówkę plażową i koszykówkę.
Budowa kompleksu trzech domków
letniskowych przyjaznych alergikom
> Beneficjent: Rafał Kohnke
> Miejscowość: Swarzewo, gm. Puck
> Kwota dofinansowania: 251 019,31 zł
Celem operacji był wzrost atrakcyjności
i konkurencyjności obszarów zależnych
od rybactwa poprzez budowę domków letniskowych przyjaznych alergikom wraz
z zagospodarowaniem terenu wokół domków.
Zakres projektu obejmował budowę trzech
domków letniskowych oraz zagospodarowanie
terenu w zakres którego wchodziła budowa
ciągów komunikacyjnych, miejsc parkingBudowa promenady do morza jako
element rewitalizacji wsi Białogóra
– etap I
> Beneficjent: Gmina Krokowa
> Miejsce realizacji: Białogóra, gm. Krokowa
> Kwota dofinansowania: 511 879,84 zł
Celem projektu było zagospodarowanie głównego ciągu pieszo-jezdnego tzw.
„promenady” we wsi Białogóra prowadzącej
z miejscowości do wybrzeża i plaż Morza
Bałtyckiego. W ramach inwestycji wybudowano ponad 3.400 m2 nawierzchni, ponad 220 mb kanalizacji deszczowej i 14 kpl.
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fot. Archiwum beneficjenta

owych oraz placu zabaw. Przedsięwzięcie
doprowadziło do stworzenia atrakcyjnego
miejsca wypoczynku w Swarzewie.
Budowa jak i wyposażenie wykonane zostały
w oparciu o materiały hipoalergiczne (neutralne dla alergików , zastosowano odpowiednie certyfikaty na użyte lakiery, łóżka,
materace, pościele itp.).
Zastosowane w projekcie materiały są
najnowocześniejszymi rozwiązaniami w tym
zakresie.

fot. Archiwum beneficjenta

lamp oświetleniowych. Ponadto usytuowano
tzw. małą architekturę tj. zamontowano
przydrożne ławki i kosze na śmieci, ozdobne
słupki odgradzające. Poprzez wykonanie
zadania nastąpiła poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej, społecznej
i rekreacyjno - sportowej, poprawiono dostęp
i podniesiono jakości usług dla mieszkańców,
nastąpił rozwój infrastruktury turystycznej.

fot. Archiwum beneficjenta

Budowa miejsc rekreacji wraz
z przystaniami w miejscowościach
Orle i Warszkowo
> Beneficjent: Gmina Wejherowo
> Miejsce realizacji: Orle i Warszkowo
gm. Wjherowo
> Kwota dofinansowania: 350 000,00 zł

fot. Archiwum beneficjenta

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności
obszaru Gminy Wejherowo poprzez budowę
miejsc rekreacyjnych wraz z przystaniami
w miejscowościach Orle i Warszkowo..
Przystań w Orlu - W ramach projektu
powstała przystań turystyczna na kanale
rzeki Redy oraz miejsce organizacji imprez
społeczno-kulturalnych dla mieszkańców.
Na terenie kompleksu znajduje się pomost
z dojazdem, który służy jako przystanek dla
kajaków spływających kanałem rzeki Redy.
Oprócz tego na kompleksie powstała wiata
oraz zadaszona scena plenerowa. Na miejscu
znajdują się miejsca postoju dla rowerów
oraz ławeczki dla spacerowiczów.
Przystań w Warszkowie - W ramach projektu nad stawem w Warszkowie powstały dwa
pomosty służące turystom oraz wędkarzom.
Przy stawie znajdują się ogólnodostępne
miejsca parkingowe oraz wiata grillowa.
Oprócz tego w ramach projektu powstały
ławeczki oraz miejsca postojów dla rowerów.
Kompleks jest miejscem przystankowym na
trasie szlaku rowerowego prowadzącego
z Wejherowa w kierunku Nadola.

Program „Aktywny Puck”
fot. Archiwum beneficjenta

> Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji Puck
> Miejsce realizacji: Puck
> Kwota dofinansowania: 1 393 619,25 zł
Celem projektu była poprawa zagospodarowania przestrzeni rekreacyjno-sportowej poprzez rozwój małej infrastruktury turystycznej. Inwestycja
zakładała
nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku socjalnego zaplecza sportowego,
a w nim utworzenie kół zainteresowań graficzno-informatycznego i żeglarskiego (zakup

łodzi CONRAD 900). Dodatkowym bodźcem
dla rozwoju dzieci i młodzieży jest nowo
powstały skatepark, plac wypoczynkowy i
minigolf dające szanse na korzystanie z innych niż dotychczas form aktywności, które
mogą przerodzić się w wieloletnią pasję. Na
bazie zakupionego sprzętu informatycznego
powstała kawiarenka internetowa i strefa
darmowego internetu bezprzewodowego.
Z powstałego kompleksu mogą korzystać
zarówno mieszkańcy, turyści indywidualni jak
i zorganizowane grupy sportowe.

Zagospodarowanie terenu stawu
w Gnieżdżewie oraz terenu rekreacyjnego
w Połczynie
> Beneficjent: Gmina Puck
> Miejsce realizacji: Gnieżdżewo, Połczyno
> Kwota dofinansowania: 1 287 000,00 zł
Celem operacji była poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej, społecznej
i rekreacyjnej oraz rozwój infrastruktury
turystycznej Gminy Puck poprzez zagospodarowanie terenu stawu w miejscowości
Gnieżdżewo
i
terenu
rekreacyjnego
w miejscowości Połczyno, co wpływa na
utrzymanie atrakcyjności obszaru objętego

w w w . p l g r . p l

LSROR.
Miejscowości zagospodarowano w celu rekreacyjno-sportowym tj. stworzenia miejsca
wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz dla turystów w centralnym punkcie wsi.
Zbudowano oraz wykonano m.in.:
> Odmulenie, umocnienie,
uregulowanie brzegów stawu,
> Plac zabaw dla dzieci,
> Plac dla młodzieży-skatepark,
> Plac na imprezy publiczne,
> Ciąg pieszy oraz pieszo-jezdny
wraz z ławkami,

> Parking dla samochodów osobowych
wraz z odwodnieniem,
> Stół do ping-ponga,
> Oświetlenie terenu,
> Zieleń niską,
> Ogrodzenie.
Dodatkowo w miejscowości Połczyno
zrea-lizowano:
> budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki, piłki ręcznej,
siatkowej oraz tenisa ziemnego,
> budowę placu zabaw.
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„Północnokaszubski Rezerwat Kultury”
> Beneficjent: Zrzeszenie Kaszubsko
Pomorskie
> Miejsce realizacji: Powiat Pucki
> Kwota dofinansowania: 453 747,00 zł
Celem operacji było stworzenie jednej
cyklicznej inicjatywy, w którą włączono
pięć dotychczas organizowanych bądź
współorganizowanych przez oddziały terenowe Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Są to: Kaszubskie Łodzie pod Żaglami
w Chałupach, Dni Węgorza w Jastarni, Morska Pielgrzymka Rybaków do Fary w Pucku,
Dni Kultury Kaszubskiej w Helu, Zjazd
Kaszubów we Władysławowie.
Kaszubskie Łodzie pod Żaglami to regaty
łodzi wiosłowych, pychowych i żaglowych
zorganizowane były na przełomie lipca i
sierpnia w Chałupach.
Dni Kultury Kaszubskiej w Helu to święto,
na którym zaprezentowano elementy kultury
kaszubskiej, wspaniałą kaszubską muzykę
koncertową; zarówno w starym, tradycyjnym
stylu i jak i nowym brzmieniu.

fot. Jerzy Kąkel

Dni Węgorza to dwudniowa impreza
odbywająca się w Jastarni, która przybliżyła
tradycje rybaków kaszubskich oraz wybrane
elementy rzemiosła rybackiego w wykonaniu
miejscowych rybaków.
Pielgrzymka Morska Rybaków. Mieszkańcy
Półwyspu
Helskiego
mają
swoją,
niepowtarzalną w skali Europy i świata
pielgrzymkę. W dniu odpustu świętych
Apostołów Piotra i Pawła kaszubscy
rybacy płyną wodami Zatoki Puckiej,
z Kuźnicy, Władysławowa i Jastarni, aby
wziąć udział w nabożeństwie na falach
Małego Morza, a później w sumie odpustowej
w puckiej Farze.
Północnokaszubski Rezerwat Kultury był
projektem dwuletnim, w którym cykliczne
inicjatywy realizowane były w latach
2013 - 2014.

fot. Jerzy Kąkel

Album promocyjny Gminy Krokowa
pt. ”Gmina Krokowa – warto poznać!”
> Beneficjent: Krokowskie Centrum Kultury
w Krokowej
> Miejsce Realizacji: Gmina Krokowa
> Kwota dofinansowania: 28 900,00 zł
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Celem projektu była promocja obszaru
objętego LSROR, kreowanie innowacyjnych
form i kierunków promocji i współpracy oraz
rozwój infrastruktury turystycznej poprzez
wydanie albumu promującego Gminę Krokową
i teren Północnych Kaszub.

W ramach projektu wydano album promocyjny w ilości 2000 egz. z tłumaczeniem na
3 języki (angielski, niemiecki, rosyjski). Album stanowi reprezentacyjny materiał promocyjny, przekazywany nieodpłatnie podczas
spotkań, wizytacji, rozmów ze strategicznymi inwestorami, czy ważnymi gośćmi.

fot. Piotr Zatoń

Puck – z przeszłością w przyszłość.
Aktualizacja systemu informacji miejskiej
> Beneficjent: Miasto Puck
> Miejsce realizacji: Puck
> Kwota dofinansowania: 716 306,90 zł
Celem operacji była poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej, społecznej
i rekreacyjno-sportowej poprzez wprowadzenie standaryzowanego oznakowania
miejskiego w Pucku na podstawie koncepcji
opracowanej przez Towarzystwo Upiększania
Miasta.
W ramach operacji wykonanych zostało
250 sztuk ulicowskazów, komponujących się
z estetyką przestrzeni miejskiej. Nowe,
jednolite oznakowanie na terenie całego
obszaru miasta, wykonane według jednego
wzoru w sposób znaczący poprawiły wizualnie estetykę miejskich ulic, jak również
ogólnie usprawniły sposób funkcjonowania i
informowania wszystkich użytkowników.
Zaprojektowane oznakowanie przez swój
unikatowy charakter w skali powiatu puckiego, wyróżnia nasze miasto na tle innych
gmin.
Zakres operacji Puck
– z przeszłością w przyszłość.
Aktualizacja systemu informacji miejskiej
umożliwił wprowadzenie standaryzowanego
oznakowania miejskiego w Pucku czyli:

w w w . p l g r . p l

fot. Andrzej Koszałka

> logo miasta, z uwagi na prestiż herbu
i jego rangę historyczną;
> oznakowanie ulic, tj. wydruk na folii
PCV do naklejenia na wybranym trwałym
podkładzie żeliwnym,
> tablice informacyjne z danymi adresowymi instytucji użyteczności publicznej, atrakcji turystycznych w Pucku, planem miasta
Puck, mapą północnych Kaszub z oznaczonym obszarem PLGR,
> słupki informacyjno–promocyjne, typu:
czy wiesz, że…umieszczane przy wiatach
przystankowych, szlakach tematycznych,
na ścieżce rowerowej itp.
Ponadto w ramach projektu utworzone
zostały 4 szlaki tematyczne:
SZLAK HISTORYCZNY
Cała trasa opatrzona jest logiem „Puck historyczny”, na ścieżce pojawiła się ławka
z historyczną dla miasta postacią
gen. HALLERA. Ławka wraz z figurą została
wykonana z brązu.
SZLAK EDUKACYJNY
Szlak oznakowany logiem „Puck edukacyjny” skierowany jest głównie do dzieci
i młodzieży szkolnej, która podczas zajęć
lekcyjnych w plenerze będzie miała okazję
poznać naturalne bogactwo przyrodnicze
i geograficzne swojego miasta. Na ścieżce

pojawiła się ławka o edukacyjnym charakterze, tj. z postacią Mariusza Zaruskiego.
Ławka wraz z figurą zostały wykonane
z brązu.
SZLAK TURYSTYCZNY
Szlak z logiem „Puck turystyczny” na swej
trasie zawiera najatrakcyjniejsze dla turystów informacje: miejsca, które warto
zobaczyć, z których warto skorzystać, gdzie
warto się zatrzymać. Na ścieżce pojawiła
się ławka z postacią KAPRA. Ławka wraz
z figurą została wykonana z brązu.
SZLAK REKREACYJNY
Na ścieżce pojawiła się także stacja pogodowa z barometrem i higrometrem mechanicznym.
Spacerowicz na każdym z wymienionych
szlaków oprowadzany jest zgodnie z oznakowaniem, przewodnikiem są tablice informacyjne umieszczone przed wejściem na szlak
oraz słupki informacyjne usytuowane przy
każdym z wymienionych miejsc na szlaku.
Cała trasa opatrzona jest logiem tematycznym, a każdy szlak posiada swoją „ławkę
z figurą”. Na szlakach ustawione zostały
elementy małej architektury, m.in.: kosze i
ławki.
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Pomorska Osada Średniowieczna
„Sławny Gród”
>
>
>

Beneficjent: Fundacja Sławny Gród
Nie zapomnieć o praojcach
Miejsce realizacji: Sławutowo, gm. Puck
Kwota dofinansowania: 1 500 000,00 zł

Celem operacji był wzrost atrakcyjności obszaru objętego LSROR oraz rozwój infrastruktury turystycznej poprzez stworzenie
osady średniowiecznej Sławny Gród.
W ramach projektu wybudowano:
> Osiem drewnianych chat tematycznych
wykonanych na wzór średniowiecznych
(chaty drewniane na podbudówce z gliny,
kryte słomą)

Zagospodarowanie terenów zielonych
przy ulicy Morskiej dla nadania funkcji
społeczno-edukacyjnej wokół pomnika
Generała Józefa Hallera
> Beneficjent: Towarzystwo Przyjaciół
Hallerowa
> Miejsce realizacji: Władysławowo
> Kwota dofinansowania: 509 931,00 zł

> Drewnianą wieżę strażniczą oraz drewnianą
bramę wejściowa,
> Stanowiska łucznicze,
> Drewnianą palisadę, która otacza całą
osadę,
> Ścieżkę edukacyjną,
> Postawiono elementy uzupełniające:
kamienny krąg, kurhan.
Całość
osady
została
wybudowana i urządzona w taki sposób, aby jak
najdokładniej oddać i przybliżyć historię
codziennego życia naszych przodków, którzy
osiedlali się na ziemi puckiej. W wybudowanych chatach zwiedzający mogą zobaczyć,

jakich urządzeń używano w codziennej pracy,
jak polowano na zwierzynę i jakie surowce
wydobywano oraz jak je obrabiano i wykorzystywano w życiu codziennym.
Dzięki zrealizowanej operacji Beneficjent
umożliwi turystom i mieszkańcom ziemi puckiej przybliżenie historii obszaru, a dzieci ze szkół podstawowych, które uczą
się hi-storii, będą mogły odwiedzić osadę
i przyjrzeć się jak wyglądało życie osady
z okresu wcze-snego średniowiecza.
fot. Archiwum beneficjenta

Józefa Hallera w taki sposób, by stał się
on turystyczną wizytówką miasta.
W ramach projektu wykonano: montaż
monitoringu, pielęgnacje i przesadzenie
istniejącego drzewostanu, zaopatrzenie
całego terenu w elementy małej architektury tj. stoły do gry w szachy, plac zabaw dla
dzieci, stacjonarne urządzenia do gimnastyki,
ławki i śmietniki.

Celem operacji była przebudowa terenu
wokół pomnika Generała Błękitnej Armii
fot. Archiwum beneficjenta

Gmina Wejherowo Moje Miejsce
Na Ziemi – Konkurs Fotograficzny
> Beneficjent: Gmina Wejherowo
> Miejsce Realizacji: Gmina Wejherowo
> Kwota dofinansowania: 35 000,00 zł
Celem projektu była promocja i utrwalenie Północnokaszubskiej tradycji, kultury
i sztuki poprzez organizację konkursu fotograficznego. Projekt zakładał przeprowadzenie konkursu fotograficznego, którego
celem była promocja Północnokaszubskiej
kultury oraz piękna pomorskiego środowiska
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naturalnego. Konkurs realizowany był przez
cały 2014 rok w kilku kategoriach tematycznych.
1)„Gmina Wejherowo – najciekawsze
““miejsca”
2) „Rybactwo i Wędkarstwo” – praca
i pasja rybaków oraz wędkarzy,
3) „Kultura i sztuka Północnych Kaszub”
– tradycje kaszubskie,
4) „Ciekawi ludzie” – fotografie ludzi
tych ziem,

5) „Architektura i turystyka”
– atrakcje turystyczne.
Podsumowaniem konkursu oraz uwieńczeniem
wkładu wszystkich uczestników było
wydanie ogólnodostępnego i bezpłatnego
albumu fotograficznego. Album zawiera
najlepsze fotografie oraz pokazuje poszczególne aspekty kultury i życia Północnych
Kaszub.

„Pucki Dzień Kapra”
promocja Północnych Kaszub
> Beneficjent: Miasto Puck
> Miejsce realizacji: Miasto Puck
> Kwota dofinansowania: 32 341,00 zł

fot. Archiwum beneficjenta

fot. Archiwum beneficjenta

Utworzenie „Szlaku Historii Militarnej
Kaszub Północnych”
> Beneficjent: Stowarzyszenie Turystyczne
„Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja
Turystyczna
> Miejsce realizacji: Powiat Pucki
> Kwota dofinansowania: 453 278,48 zł
Celem projektu była promocja dziedzictwa kulturowego, wzmocnienie tożsamości
społeczeństwa Kaszub Północnych i rozwój turystyki przez wytworzenie nowego
produktu turystycznego opartego na materialnych śladach historii militarnej z obszaru Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy
Rybackiej.
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Projekt Szlak Historii Militarnej Kaszub
Północnych to tematyczny, samochodowy
szlak turystyczny, na którym znajdują się
miejsca i obiekty związane z dziedzictwem
wojennym i wojskowym Powiatu Puckiego.
Tworzy go ponad osiemdziesiąt punktów,
takich jak zabytkowe budowle o charakterze
obronnym lub ich ślady oraz pomniki, mogiły,
miejsca bitew.
Szlak wskazuje miejsca znane oraz licznie odwiedzane, np. cypel Rozewie, cypel
Półwyspu Helskiego, na równi z obiektami i
wydarzeniami stanowiącymi zapomniane skarby dziedzictwa kultury i historii Północnych
Kaszub. Trasa obejmuje także Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu, Skansen Fortyfikacji i
Schron-muzeum „Sabała” w Jastarni oraz

Celem projektu była organizacja imprezy
plenerowej „Pucki Dzień Kapra” promującej
bogactwo kultury Północnych Kaszub.
Impreza organizowana była w Pucku, gdzie
flota kaperska to część historii, która miała
znaczący wpływ na rozwój miasta w XVI
wieku.
Podczas imprezy organizatorzy tworząc
animacje z udziałem kaprów nawiązują do
historii i kultury Kaszubskiej. Pokaz najazdu kaprów na Puck nawiązuje do jednego
z wielu wydarzeń, które kształtowało nasz
region od wielu lat.
Podczas imprezy zaprezentowano:
- stoiska twórców ludowych działających na
obszarze PLGR,
- stoiska przedstawicieli przetwórstwa rybnego,
- stoiska prezentujące prace rzemieślników
kultywujące tradycyjne zawody rzemieślnicze
Północnych Kaszub,
- pokaz kulinarny na świeżym powietrzu
wraz z degustacją,
- konkursy i gry,
- pokaz najazdu kaprów.

zamek-pałac w Krokowej. Punkty na szlaku
dostępne są także dla turystyki rowerowej,
której sprzyjają ścieżki rowerowe PuckHel oraz Gnieżdżewo-Krokowa. Natomiast
turyści piesi mają do dyspozycji liczne szlaki
turystyczne, prowadzące nie tylko wzdłuż
wybrzeża, oraz sieć tras Nordic Walking
o różnym poziomie trudności.
Przedsięwzięcie prowadzone jest poprzez
wyselekcjonowanie,
nowatorskie
zorganizowanie i wypromowanie informacji
o obiektach i miejscach związanych z militarną
historią regionu. Szlak Historii Militarnej
Kaszub Północnych obejmuje gminy Krokowa,
Władysławowo, Jastarnia, Hel, Puck, Kosakowo, Miasto Puck. Wchłonie istniejący Szlak
Historii Militarnej Gminy Jastarnia, którego
elementy dla ujednolicenia z nowym systemem oznakowania zostaną opisane i wykonane
na nowo. Istniejące oznakowanie i plansze
informacyjne obiektów militarnych na terenie
miasta Hel pozostaną w obecnym systemie
oznakowań miejskich, a wykonane zostanie
nowe oznakowanie kierujące do tych miejsc.
Projekt obejmie łącznie 71 obiektów i miejsc na terenie 7 gmin, w tym 51 zostanie
oznakowane w terenie, ponadto 20 zostanie
wskazane dodatkowo w informatorach drukowanych i na stronie internetowej.
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Promocja obszaru Kaszub północnych
poprzez wykorzystanie specyfiki regionu
w czasie sezonu letniego 2013
> Beneficjent: Gmina Miasta Władysławowa
> Miejsce realizacji: Jastrzębia Góra,
Karwia, Chłapowo, gm. Władysławowo
> Kwota dofinansowania: 50 647,08 zł
Celem operacji było wzmocnienie tożsamości i
integracji Północnych Kaszub oraz promocja
obszaru, kreowanie nowych form i kierunków
promocji i współpracy obszaru Nordy.
Operacja polegała na zorganizowaniu cyklu
trzech festynów kaszubskich w nadmorskich
miejscowościach: Jastrzębia Góra, Chłapowo i
Karwia. W ramach każdej imprezy ustawione
zostały czarno-żółte namioty nawiązujące
do barw flagi kaszubskiej, w których
prezentowani byli: twórcy ludowi, rzeźbiarze,
„Błękitne Wakacje”
– na północnych Kaszubach
> Beneficjent: Stowarzyszenie Turystyczne
„Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja
Turystyczna
> Miejsce Realizacji: Powiat Pucki
> Kwota dofinansowania: 97 452,14 zł
Celem projektu była promocja regionu
Północnych Kaszub w mediach o zasięgu
ogólnopolskim i światowym, prezentacja
możliwości turystycznych i wartości kulturowych regionu nierozerwalnie związanego
z rybactwem.
Projekt „Błękitne Wakacje” zakładał
stworzenie 3 odcinków programu emi-

artyści, jednostki dla wędkarzy, firmy przetwórstwa rybnego, dzieła podopiecznych
Puckiego Stowarzyszenia Wspierającego
Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”
i wszystkie inne podmioty, które związane
są z naszym regionem.
W centralnej części terenu na którym dana
impreza była realizowana, usytuowana
została scena, na której kaszubskie zespoły
prezentowały swoją twórczość. Konferansjerem i prowadzącym konkursy: wiedzy
o języku kaszubskim i topografii kaszub
północnych był kaszubski gawędziarz.
Zrealizowano również szereg konkursów
wiedzy o historii, topografii oraz obyczajach, które ukazują odrębność kulturową i
etniczną Północnych Kaszub. Dla uczestników konkursów przygotowano nagrody,
które nawiązywały do rybackiego charakteru regionu.
towanego na antenie TVP Polonia w
miesiącach wakacyjnych 2013 roku. Każdy
odcinek programu był poświęcony gminom /
miejscowościom z regionu Północnych Kaszub
oraz jego najbliższej okolicy uzupełnionej o
aktualne wydarzenia kulturalne i sportowe
związane z tematyką wody.
W trzech odcinkach programu pokazywane
były gminy: Hel, Jastarnia, Krokowa, Kosakowo, Wejherowo, Władysławowo, miasto i
gmina Puck oraz inne ciekawostki regionu
PLGR, w których odbywają się wydarzenia
związane z tematem programu. Prowadzący
program wraz z gospodarzami miast i
gmin prezentowali walory nadmorskich
miejscowości. Omawiane tematy zostały zilustrowane materiałem filmowym.

fot. Archiwum beneficjenta

fot. Archiwum beneficjenta

„I ty możesz złapać wiatr
w żagle i zdobywać szczyty”
> Beneficjent: Fundacja Aleja Gwiazd Sportu
> Miejsce realizacji: Władysławowo
> Kwota dofinansowania: 1 160 969,30 zł

fot. Archiwum beneficjenta

Rewitalizacja skweru nad zatoką
w dzielnicy Szotland dla nadania funkcji
społeczno-edukacyjnych związanych
z historią rybaków kaszubskich
i rezerwatu Słone Łąki
> Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju
Dzielnicy Szotland i Właścicieli
Rezerwatu Słone Łąki
> Miejsce realizacji: Władysławowo
> Kwota dofinansowania: 1 086 078,00 zł
Celem
projektu
było
podniesienie
atrakcyjności miasta Władysławowa poprzez przywrócenie najstarszej dzielnicy
„Szotland” – dawnej „Wielkiej Wsi” – jej
kulturowego charakteru poprzez utworzenie
miejsca spotkań, wypoczynku i rekreacji
mieszkańców i turystów, posadowienie łodzi
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rybaków kaszubskich, zaprezentowanie
lokalnego rzemiosła rybackiego, historii i
tradycji rybaków kaszubskich oraz walorów
przyrodniczych i widokowych rezerwatu
Słone Łąki. Projekt polegał na budowie
skweru, z zachowaniem walorów przyrodniczych i widokowych terenu położonego nad
Zatoką Pucką ze szczególnym wyeksponowaniem naturalnych zasobów przyrodniczych
i roślinnych, chronionych w rezerwacie Słone
Łąki.
Szoltland – skwer nad Zatoką jest idealnym miejscem do wypoczynku rodzinnego jak
również grupowego. Dzięki wprowadzeniu
elementów edukacyjnych: historycznych i przyrodniczych skwer jest dobrym miejscem na
prowadzenie lekcji plenerowych dotyczących
rezerwatu „Słone Łąki” a także tradycji rybackich w rejonie dawnej Wielkiej Wsi.

Celem operacji był wzrost atrakcyjności oraz
promocja obszaru LSROR poprzez promocję
wybitnych polskich sportowców pochodzących
z terenów Północnych Kaszub.
Zakres projektu obejmował dokonanie
następujących inwestycji:
1. Modernizacja i wymiana nawierzchni w ciągu
Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie na
ulicach: Księdza Merkleina, Obrońców Helu,
Spokojnej i Brzozowej, przecinających Aleję
w celu podniesienia bezpieczeństwa pieszych
uczestniczących w ruchu drogowym i dostosowania Alei Gwiazd Sportu dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
2. Zakup i instalacja oświetlenia oraz monitoringu w Alei Gwiazd Sportu w celu poprawy całodobowego bezpieczeństwa.
3. Zakup materiałów i instalacja rzeźby „Korona Himalajów”. Usytuowanie rzeźby plenerowej „Korona Himalajów” w Alei Gwiazd
Sportu we Władysławowie ma na celu
upamiętnienie sportowych osiągnieć polskich
himalaistów, z których część pochodzi
z Północnych Kaszub.

Środek II
projekty dla sektora rybackiego na rozwój i dywersyfikacje działalności
„Wzrost Konkurencyjności PPHU „BMC”
Jerzy Szczepankowski poprzez inwestycje
w środki trwałe w celu zróżnicowania
asortymentu”
> Beneficjent: PPHU BMC
Jerzy Szczepankowski
> Miejsce realizacji: Władysławowo
> Kwota dofinansowania: 306 565,00 zł

fot. Piotr Zatoń

Zakup i dostosowanie łodzi motorowej do
obserwacji z wody środowiska morskiego
na pograniczu lądu i wody
za pomocą automatycznego pojazdu rov
w celu prowadzenia badań i szkoleń,
zajęć dydaktycznych przybliżających
problematykę rybołówstwa i koegzystencji
człowieka i natury
> Beneficjent: Marian Leszek Wiśniewski
> Miejsce realizacji: Władysławowo
> Kwota dofinansowania: 349 600,00 zł

fot. Archiwum beneficjenta

Celem projektu był rozwój prowadzonej
działalności oraz wprowadzenie nowych
usług na rynek poprzez zakup nowej łodzi
motorowodnej do obserwacji z wody
środowiska morskiego. Realizacja projektu
polegała na zakupie łodzi motorowej, którą

Zakup i wdrożenie nowoczesnego
systemu wagowego w porcie w Helu oraz
Władysławowo
> Beneficjent:Zrzeszenie Rybaków Morskich
– Organizacja Producentów
> Miejsce realizacji: Hel, Władysławowo
> Kwota dofinansowania: 88 200,00 zł
Projekt polegał na zakupie wagi najazdowej
i jej instalacji w porcie rybackim w Helu
i Władysławowie na potrzeby Lokalnego
Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb (LCPSR).

fot. Archiwum beneficjenta

w w w . p l g r . p l

Celem projektu był wzrost konkurencyjności
firmy PPHU BMC oraz wprowadzenie nowego
asortymentu poprzez inwestycję w środki
trwałe.
Zakres
projektu
obejmował
modernizację
instalacji
technologicznej
z odwodnieniem liniowym, został zakupiony kocioł parowy wysokociśnieniowy
wraz z urządzeniami dodatkowymi, komora
wędzarniczo - parzelnicza II wózkowa z programem rejestracji i monitoringu, drukarka
do oznakowania produktów, wózek widłowy
Toyota, dwa komputery z oprogramowaniem
wraz z przełącznikiem sieciowym..

przystosowano do bezpiecznej żeglugi
uzupełniając w niezbędny sprzęt nawigacyjny: radiotelefon VHF z DSC i echosondę
oraz sprzęt ratowniczy: nowe tratwy pneumatyczne, radiopławę EPIRB 406 MHz oraz
nowe koła ratunkowe. Dodatkowo zakupiono
nowy sprzęt ppoż., wykonano centralne
ogrzewanie całej przestrzeni pomieszczeń
wnętrza łodzi, zasilane energią cieplną
silników głównych. Zakupiono również łódź
półsztywną Lc 4m z silnikiem 25 kW , sprzęt
optyczny do obserwacji dziennej i nocnej tj.
lornetkę noktowizyjną oraz wyposażenie do
obserwacji podwodnej pojazdu samobieżnego
typu ROV z osprzętem.

LCPSR jest wyposażone w komplementarny system przeładunku ryb pelagicznych, jednakże słabym punktem był brak
możliwości ważenia ładunków opuszczających
port, w wyniku czego każda partia produktów musiała być ważona osobno w niewielkich adunkach. Nowe wagi najazdowe zostały
zakupione w celu rozwiązania tego problemu.
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fot. Archiwum beneficjenta
fot. Archiwum beneficjenta

Zakup dźwigu samojezdnego oraz urządzeń
stoczniowych przez stocznie PPiUR Szkuner
we Władysławowie
> Beneficjent: Sp. z o.o. Szkuner
> Miejsce realizacji: Władysławowo
> Kwota dofinansowania: 450 000,00 zł
Celem projektu była restrukturyzacja
działalności spółki. Projekt zakładał zakup
dźwigu, który umożliwił firmie Szkuner
wdrożenie nowatorskiej organizacji budowy
sekcji kadłubowych na posiadanych przez
firmę stanowiskach remontowych.

Nowy dźwig jest również wykorzystywany do
świadczenia usług podmiotom zewnętrznym
na terenie działania Północnokaszubskiej
LGR. Dokonane przez firmę PPiUR wydatki
związane z projektem pozytywnie wpłynęły
na rozszerzenie skali i zakresu świadczonych
usług stoczniowych poprzez rozszerzenie
oferty o budowy oraz remonty jednostek
pływających (rybackich i nierybackich) oraz
rozpoczęcie
świadczenia
zewnętrznych
usług dźwigowych oraz malarskich.

Zakup samochodu – chłodni do obsługi
produktów rybołówstwa w przetwórni
Duna w Jastarni drogą do restrukturyzacji
firmy, tworzenia nowych miejsc pracy
oraz zdobywania nowych odbiorców
> Beneficjent: Marian Struck „Duna”
> Miejsce realizacji: Jastarnia
> Kwota dofinansowania: 94 600,00 zł
Celem projektu była poprawa jakości oraz
warunków prowadzonej działalności gospodarczej. Projekt polegał na zakupie
samochodu z izotermą przystosowanego do
przewozu produktów rybnych w warunkach
chłodniczych na potrzeby przetwórni Duna
z Jastarni.

Wdrożenie wielomodułowego
zintegrowanego systemu informatycznego
zarządzania w BMC

> Beneficjent: PPHU BMC
Jerzy Szczepankowski
> Miejsce realizacji: Władysławowo
> Kwota dofinasowania: 179 968,00 zł

fot. Archiwum beneficjenta

Budowa i wyposażenie 5 domków
zakwaterowania turystycznego oraz
“przydomowej” wędzarni
> Beneficjent: Orfa Co. Jan Czerski
> Miejsce realizacji: Władysławowo
> Kwota dofinansowania: 231 899,50 zł
Celem
projektu
była
dywersyfikacja działalności gospodarczej poprzez
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rozpoczęcie działalność turystycznej.
Projekt polegał na Budowie 5 domków
zakwaterowania
turystycznego,
które
zostały dostosowane do pobytu osób
niepełnosprawnych oraz przygotowane
na pobyt całoroczny. Dodatkową atrakcją
pobytu jest “przydomowa” wędzarnia,
która pozwoli na zapoznanie się gości
z tradycją rybacką na naszym terenie wraz
z degustacją wędzonych ryb.

Celem operacji była restrukturyzacja
działalności gospodarczej poprzez wdrożenie
wielomodułowego zintegrowanego systemu
informatycznego.
Projekt obejmował zakup i wdrożenie
systemu informatycznego, który integruje
wszystkie obszary działania firmy w jedno
narzędzie informatyczne.
System został w pełni dostosowany do
krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów Unii Europejskiej, został opracowany aby był funkcjonalny i przyjazny w użytkowaniu. Nowy
system został zainstalowany na nowych
komputerach, również zakupionych w ramach
projektu.

Zakup jednostki pływającej
i przebudowa budynku
> Beneficjent: Piotr Kohnke
> Miejsce realizacji: Władysławowo
> Kwota dofinansowania: 306 660,00 zł
Celem operacji była dywersyfikacja sektora
rybołówstwa poprzez stworzenie nowego
podmiotu gospodarczego świadczącego usługi
rekreacyjno-sportowe połowów wędkarskich
oraz prowadzenie usług krótkotrwałego
zakwaterowania.. Projekt obejmował zakup
jednostki pływającej służącej do sportowo
- rekreacyjnych połowów wędkarskich oraz
przebudowę budynku w celu świadczenia
usług krótkotrwałego zakwaterowania wraz
z niezbędnym wyposażeniem.
fot. Archiwum beneficjenta

Willa ,,Cztery Strony Świata”
> Beneficjent: Rafał Kohnke
> Miejscowość: Władysławowo
> Kwota dofinansowania: 450 000,00 zł
Celem operacji była dywersyfikacja sektora rybołówstwa poprzez otwarcie nowej
działalności turystycznej polegające na
świadczeniu usług krótkotrwałego zakwaterowania. Operacja dotyczyła budowy willi pod wynajem miejsc zakwaterowania o podwyższonym standardzie we
Władysławowie. Willa posiada 10 pokoi
z balkonami wyposażonych: w łoża małżeńskie,
komody, garderobę, TV, lodówka, czajnik,
w każdym pokoju łazienka, internet oraz
3 apartamenty o podwyższonym standardzie.

fot. Archiwum beneficjenta

Zakup samochodu - izotermy do obsługi
produktów rybołówstwa pochodzących
z połowów statków WŁA 84 i WŁA 207
> Beneficjent: Denega Spółka Jawna
> Miejsce realizacji: Władysławowo
> Kwota dofinansowania: 77 040,00 zł
Celem
operacji
było
podniesienie
konkurencyjności firmy Duna poprzez
restrukturyzację firmy w wyniku zakupu nowego samochodu chłodni. Projekt
polegał na zakupie samochodu dostawczego z izotermą, zapewniającego zachowanie najwyższych standardów jakościowych
produktów rybołówstwa. Celem projektu
była poprawa jakości i warunków prowadzonej działalności gospodarczej.
fot. Archiwum beneficjenta

w w w . p l g r . p l
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Środek III
projekty na rozwój działalności gospodarczej

Uruchomienie nowych, innowacyjnych
usług SPA i rekreacyjno-wypoczynkowych
przez Hotel Wieniawa
> Beneficjent: SPA Hotel Wieniawa
> Miejsce realizacji: Rekowo Górne, gm. Puck
> Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

fot. Archiwum beneficjenta

Celem operacji było wypracowanie wysokiej pozycji konkurencyjnej na rynku nowo
powstałego podmiotu SPA Hotel Wieniawa w
Rekowie Górnym z wykorzystaniem innowacyjnych produktów turystyki i aktywnego
wypoczynku. W wyniku realizacji inwestycji
Hotel SPA Wieniawa rozpoczął świadczenia
nowych usług SPA oraz rekreacyjno wypoczynkowych w ośrodku zlokalizowanym
w Rekowie Górnym.

Modernizacja wraz z informatyzacją
115 SzWzP SP ZOZ w Helu
> Beneficjent: 115 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SP ZOZ w Helu
> Miejsce realizacji: Hel
> Kwota dofinasowania: 245 000,00 zł
Celem operacji była poprawa funkcjonowania,
bezpieczeństwa oraz jakości świadczonych
usług 115 Szpitala Wojskowego w Helu poprzez kompleksową modernizację systemu
komputerowego,
montaż
nowoczesnego
systemu kontroli dostępu oraz instalację
awaryjno-ewakuacyjnego oświetlenia. Projekt polegał na ucyfrowieniu pracowni RTG.
Zakupiono skaner i oprogramowanie do
obróbki zdjęć RTG. Zmodernizowano sprzęt
komputerowy – wprowadzono elektroniczną
obsługę pacjenta. Wymieniono 25 zestawów
komputerowych wraz z oprogramowaniem,
zmodernizowano serwerownię.

W skład inwestycji wchodził zakup:
- basenu rekreacyjnego,
- kompleksu saun - sauna fińska, łąźnia
parowa z natryskiem, łaźnia turecka – hammam,
- boisko do kry w squasha.
Realizacja inwestycji wpłynęła na poszerzenie oferty oraz podwyższenie jakości
świadczonych usług oraz spowodowała
wzrost konkurencyjność firmy na lokalnym
rynku.
fot. Archiwum beneficjenta

„Innowacyjne Centrum Rehabilitacji
Dom Kuracyjny MESSA we Władysławowie
– wspomaganie leczenia chorób układ
Krążenia i otyłości poprzez aktywność
fizyczną”

fot. Archiwum beneficjenta

> Beneficjent: Zbigniew Skowronek
> Miejsce realizacji: Władysławowo
> Kwota dofinansowania: 168 500,00 zł
Celem projektu był wzrost konkurencyjności
i możliwości rozwojowych firmy WŁA-MED

Rozwój firmy Bowil Biotech poprzez
uruchomienie medycznego ośrodka
badawczo – szkoleniowego
> Beneficjent: Bowil Biotech spółka z o.o.
> Miejsce realizacji: Władysławowo
> Kwota dofinansowania: 153 537,27 zł
Celem projektu był rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary LSROR
poprzez zakup środków trwałych i
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wyposażenia koniecznego do stworzenia
Medycznego Ośrodka Badawczo-Szkoleniowego. Projekt zakładał zakup niezbędnego
sprzętu: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie firmy,
niezbędne do rozwinięcia nowej działalności
gospodarczej.
Zakupione zostały:
- komputer wraz z niezbędnymi akcesoriami
i podstawowym oprogramowaniem,
- laptop wraz z niezbędnymi akcesoriami

poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do
Centrum Rehabilitacji Hotelu Dom Kuracyjny
we Władysławowie dla wdrożenia nowych
i innowacyjnych usług medycznych. Realizacja projektu pozwoliła na wprowadzenie
nowych usług tj. zabiegi rehabilitacyjne,
masaże ręczne, wodne i limfatyczne oraz
ćwiczenia fitness.

i podstawowym oprogramowaniem,
- wyposażenie sal
dydaktyczno-szkoleniowych,
- wyposażenie sali konferencyjnej,
- sprzęt laboratoryjny,
- urządzenia do badania właściwości
materiałów opatrunkowych,
- urządzenia do diagnostyki skóry,
- zestawy mebli jako wyposażenie sali
dydaktycznej oraz konferencyjnej.

fot. Archiwum beneficjenta

Zakup środków transportu wodnego
do świadczenia dodatkowych usług
> Beneficjent: Andrzej Skiepko
> Miejsce realizacji: Mechelinki,
gm. Kosakowo
> Kwota dofinansowania: 120 555,84 zł
Celem projektu był rozwój usług na terenie
PLGR poprzez zakup środków transportu
wodnego oraz promocja walorów turystycznych Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej
wśród amatorów wędkarstwa.. Projekt
zakładał zakup 4 łodzi motorowych w celu
organizacji wypraw wędkarskich po zatoce
Gdańskiej i Puckiej, rejsów wycieczkowych,
transportowych oraz trollingu. Dodatkowo
funkcjonować będzie wypożyczalnia łodzi
wędkarskich.

fot. Archiwum beneficjenta

Rozwój usług związanych
z zakwaterowaniem i rekreacją poprzez
zakup wyposażenia do budynku
pensjonatowego - pokoi i sali
konferencyjnej oraz zakup urządzeń
i wyposażenia do SPA
> Beneficjent: Mirosław Rogowski
> Miejsce realizacji: Jastrzębia Góra,
gm. Władysławowo
> Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł
Celem operacji była poprawa jakości życia
społeczności rybackich poprzez rozwinięcie
działalności związanej z zakwaterowaniem
i rekreacją. W ramach projektu zrealizowano
zakup i montaż następującego wyposażenia :

1. Zakup i montaż systemu zamków
hotelowych do drzwi TAYAMA,
2. Zakup krzeseł i stołów do sali
konferencyjnej,
3. Zakup i montaż systemu zarządzania
hotelem i gastronomią,
4. Zakup mebli tapicerowanych,
5. Zakup i montaż wyposażenia do pokoi,
łazienek i pomieszczeń wspólnych,
6. Zakup krzeseł, foteli do pokoi dla gości,
7. Zakup i montaż innowacyjnego systemu
informatycznego,
8. Zakup i montaż ściany mobilnej w sali
konferencyjnej,
9. Zakup i montaż wyposażenia do dwóch
gabinetów SPA.

Wyposażenie i modernizacja ośrodka
rekreacyjno-sportowego „Stajnia
Bursztynowa” w Zdradzie koło Pucka
> Beneficjent: Anna Rott
> Miejsce realizacji: Zdrada, gm. Puck
> Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł
Celem operacji był rozwój działalności
gospodarczej poprzez zakup wyposażenia
i modernizację ośrodka rekreacyjno-sportowego „Stajnia Bursztynowa”. W ramach
realizacji projektu wykonano: modernizację
istniejącego budynku gospodarczego celem
przeznaczenia na dodatkową stajnię dla
koni, zakup samochodu koniowozu, zakup automatycznej karuzeli do treningu koni oraz
budowę budynku inwentarskiego.
fot. Archiwum beneficjenta

Utworzenie izby kaszubskiej
z pokojami gościnnymi w ośrodku
Paleo we Władysławowie
> Beneficjent: Piotr Głombiowski
> Miejsce realizacji: Władysławowo
> Kwota dofinansowania: 297 239,58 zł

fot. Archiwum beneficjenta
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Celem operacji był utworzenie nowej atrakcji
edukacyjno-turystycznej połączonej z bazą
noclegową dla mieszkańców z regionu LSROR

i turystów. Operacja zakładała stworzenie
izby regionalnej wraz z salą konferencyjną
i pokojami gościnnymi. Izba zawiera wystawę
eksponatów, jednocześnie pełniąc funkcję
sali konferencyjnej. Całość operacji zrealizowano w istniejącym budynku ośrodka
wypoczynkowego Paleo we Władysławowie.
Działalność kierowana jest do obsługi
„Zielonych Szkół”, obozów i kolonii letnich.
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fot. Archiwum beneficjenta

Stworzenie całorocznej Słonecznej Plaży
we Władysławowie
> Beneficjent: Janin Kreft
> Miejsce realizacji: Władysławowo
> Kwota dofinansowania: 74 903,93 zł
Celem
operacji
było
podniesienie
konkurencyjności
pensjonatu
Wojciech
we Władysławowie poprzez adaptację
pomieszczeń i zakup sprzętu niezbędnego
w celu stworzenia innowacyjnej usługi turystycznej. Projekt zrealizowany został

poprzez adaptację dolnej kondygnacji pensjonatu na całoroczną strefę wypoczynku,
relaksu i rekreacji wraz z plażą oraz
„sztucznym słońcem „ emitującym bliskie
naturalnemu promieniowanie słoneczne.
W ramach projektu zrealizowano:
- zakup i montaż Słonecznej Plaży –
profesjonalny zestaw lamp UV wraz
z zestawem sterującym,
- adaptację pomieszczeń na potrzeby
słonecznej plaży – roboty remontowe i budowlane,

- zakup wraz z montażem w pełni
wyposażonej sauny fińskiej ,
- zakup wraz z montażem nowoczesnej
sauny Infrared Vitae
Ponadto zakupiono urządzenia do masażu
limfatycznego - Fitroll Infra i fotel masujący.

fot. Konrad Kędzior

Adaptacja pomieszczenia na cele
pracowni multimedialnej oraz zakup
interaktywnego wyposażenia dla
ZS im. Macieja Płażyńskiego w Pucku
> Beneficjent:
ZS im. Macieja Płażyńskiego sp. z o.o.
> Miejsce realizacji: Puck
> Kwota dofinansowania: 220 000,00 zł
Celem operacji było zwiększenie oferty
i podniesienie jakości nauczania dla dzieci
i młodzieży powiatu puckiego poprzez
utworzenie pracowni multimedialnej. Operacja
zakładała utworzenie nowoczesnej pracowni
multimedialnej oraz zakup interaktywnego
wyposażenia dla Zespołu Szkół im. Macieja
Płażyńskiego w Pucku.
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fot. Archiwum beneficjenta

Restauracja „MESSA” - nowa jakość
gastronomi na terenie Władysławowa
> Beneficjent: Maciej Skowronek
> Miejsce realizacji: Władysławowo
> Kwota dofinansowania: 191 286,21 zł
Celem projektu był wzrost konkurencyjności
i możliwości rozwojowych firmy WŁA-MED
Centrum Rehabilitacji Hotelu Dom Kuracyjny poprzez wprowadzenie usług ga-

stronomicznych. Projekt zakładał otwarcie
Restauracji „Messa” jako uzupełnienia dla
nowo powstałego Domu Kuracyjnego Messa
serwującą dania tzw. zdrowego żywienia
w oparciu o ryby i świeże lokalne produkty
dla kuracjuszy, turystów i mieszkańców.
W obiekcie organizowane są bankiety, spotkania i imprezy okolicznościowe. Wystrój
restauracji oparty jest na elementach
marynistycznych.

fot. Archiwum beneficjenta

Budowa infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej na terenie
szkoły windsurfingu „Surfzone” w Pucku
celem wprowadzenia nowych usług
dla podniesienia atrakcyjności
turystycznej Północnych Kaszub
> Beneficjent: Iwona Wszołczyk – Lipka
> Miejsce realizacji: Puck
> Kwota dofinansowania: 88 881,46 zł

Celem operacji był rozwój prowadzonej
działalności poprzez wprowadzenie nowych
usług świadczonych dla mieszkańców obszaru objętego LSROR oraz turystów. W ramach
projektu został zakupiony nowy sprzęt
i tym samym poszerzono ofertę o zajęcia
z kitesurfingu.
Zakupiono:
20 desek windsurfingowych
10 pędników windsurfingowych

fot. Archiwum beneficjenta

10 latawców kitesurfingowych
10 desek kitesurfingowych
20 kasków ochronnych
20 trapezów kitesurfingowych
Nowoczesny sprzęt windsurfingowy oraz
kitesurfingowy pozytywnie wpłynął na
podwyższenie
standardu
oferowanych
usług, na polepszenie wizerunku szkoły
jako nowoczesnej bazy do nauki wind&kite i
przysporzył firmie nowych klientów.

fot. Archiwum beneficjenta

Zakup wyposażenia gabinetu diagnostyki
i leczenia zawrotów głowy i zaburzeń
równowagi
> Beneficjent: Hanna Pisarska
> Miejsce realizacji: Dębogórze
> Kwota dofinansowania: 124 941,16 zł
Celem operacji był wzrost konkurencyjności
oraz poprawa jakości świadczonych usług
poprzez zakup nowego wyposażenia do
gabinetu lekarskiego. Operacja dotyczyła
zakupu wyposażenia gabinetu lekarskiego:
podstawowych aparatów do diagnostyki i
leczenia, mebli lekarskich oraz sprzętów do
rehabilitacji. Realizacja operacji umożliwiła
mi uruchomienie specjalistycznego gabinetu
diagnostyki i leczenia zawrotów głowy i
zaburzeń równowagi w Dębogórzu, wzrost
zatrudnienia oraz zwiększenie dostępności
pacjentów z terenu działania LGR do specjalistycznych usług lekarskich i rehabilitacyjnych.
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fot. Archiwum beneficjenta

Stworzenie stylowej, klimatycznej
kawiarni w części parteru oraz łukowej
ceglano – kamiennej piwnicy zabytkowej
XIX wiecznej kamienicy w miejscowości
Puck
> Beneficjent: Łukasz Konkol
> Miejsce realizacji: Puck
> Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł
Celem projektu był rozwój firmy KomKomp
poprzez wprowadzenie usługi gastronomicznej. Projekt zakładał stworzenie stylowej,
klimatycznej kawiarni w łukowych ceglano-

kamiennych piwnicach zabytkowej XIX wiecznej kamienicy wchodzącej w skład układu
urbanistycznego miasta Puck. Budynek kamienicy wpisany jest do rejestru zabytków
miasta.
W budynku został przeprowadzony kapitalny remont obejmujący zarówno prace
murarskie, elektryczne, hydrauliczne jak
i stworzenie od podstaw instalacji p.poż.
Poza działalnością kawiarni, w obiekcie organizowane są również spotkania i imprezy
promujące kulturę Kaszub oraz tradycje rybackie z regionu.
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Podniesienie atrakcyjności restauracji
KUTTER w sezonie i poza sezonem
turystycznym
> Beneficjent: Dariusz Lobejko
> Miejsce realizacji: Hel
> Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

fot. Piotr Zatoń
fot. www.willapuck.pl

Celem operacji było podniesienie jakości
świadczonych usług oraz rozwój prowadzonej działalności poprzez modernizację
oraz inwestycję w środki trwałe. W wyniku
realizacji projektu Firma uzyskała większy
potencjał do wykonywania usług gastronomicznych przez cały rok. Usługi są oferowane dla większej liczby gości. Dzięki
projektowi uzyskano możliwość organizo-

Promowanie miasta Puck przez
stworzenie ekskluzywnych apartamentów
zakwaterowania krótkoterminowego
w zabytkowej XIX wiecznej kamienicy
> Beneficjent: Łukasz Konkol
> Miejsce realizacji: Puck
> Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł
Celem projektu był rozwój firmy KomKomp
poprzez wprowadzenie usługi noclegowej
świadczonej w zabytkowej kamienicy w Pucku.
Projekt zakładał stworzenie 12 ekskluzywnych apartamentów z aneksem kuchennym
przeznaczonych dla mieszkańców i turystów

fot. Archiwum beneficjenta

Wędkowanie morskie - atrakcją w Helu
nie tylko w sezonie turystycznym
> Beneficjent: Dariusz Lobejko
> Miejsce realizacji: Półwysep Helski
> Kwota dofinansowania: 290 474,00 zł
Celem projektu był rozwój dotychczas
prowadzonej działalności poprzez podjęcie
doda-tkowej działalności związanej z
wędkarstwem morskim. Zakres projektu
objął zakup używanej łodzi motorowej z
zestawem urządzeń nawigacyjnych. Łódź
jest przystosowana do wędkarstwa morskiego dla 15 stanowisk wędkarskich.
Posiada również stanowisko do obserwacji głębin i dna morskiego. Na łodzi motorowej jest zapewnione 10 miejsc do spania,
3 łazienki, kuchnia elektryczna z mikrofalą,
2 lodówki.2
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fot. Archiwum beneficjenta

Rozszerzenie działalności
„Studia florystycznego” o drugi
punkt handlowy wraz z punktem małej
gastronomii z kawiarnią
> Beneficjent: Monika Drost
> Miejsce realizacji: Puck
> Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł
Celem projektu był rozwój dotychczas
prowadzonej działalności poprzez podjęcie
dodatkowej działalności związanej z małą
gastronomią pod nazwą „Bar letni” ze
sprzedażą: lodów, ciastek, kawy, napojów
itp. produktów kawiarnianych.
Wynikiem realizacji projektu zakupiono: specjalistyczny samochód chłodniczy do przewozu kwiatów lub artykułów spożywczych,
sezonowy pawilon gastronomiczny wraz z
podstawowym wyposażeniem.

wania dużych spotkań rodzinnych – wesel,
chrzcin, przyjęć na ok. 200 osób. Zakres
projektu obejmował zakup i instalacje oraz
montaż następujących środków trwałych
z przeznaczeniem do restauracji:
1. Instalacja i wyposażenie komory
mroźniczej i komory chłodniczej,
2. System wentylacyjny w restauracji,
3. Zakup i instalacja pompy ciepła,
4. Zakup urządzeń wyposażenia kuchni
w restauracji,
5. Zakup systemu nagłośnienia,
6. Zakup Laptopa i Ipada,
7. Zakup mebli do restauracji.

obszaru PLGR oraz uczestników regat
organizowanych na terenie Zatoki Puckiej.
Każdy apartament ma dostęp do bezprzewodowego internetu, telewizję naziemną
i satelitarną, duże telewizory LCD 32”.
Drzwi wejściowe do apartamentów zostały
wyposażone w system kontroli dostępu otwierane są za pomocą zbliżeniowych kart.
Jest to jedyny tego typu ośrodek oferujący
ekskluzywne apartamenty jako usługi
zakwaterowania krótkoterminowego w Puck.

fot. Archiwum beneficjenta

Zakup kompleksowego wyposażenia
na potrzeby stworzenia stacji obsługi
pojazdów
> Beneficjent: Ryszard Dzienisz
> Miejsce realizacji: Pogórze, gm. Kosakowo
> Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł
Celem projektu był rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszar LSROR.
Projekt był częścią nowej inwestycji budowy Stacji Obsługi Pojazdów. W ramach
projektu zakupiono wyposażenie stacji za
łączną kwotę 738 000 zł, w tym: kompleksowe wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów,
2 szt. dźwigniki nożycowe, 4 szt. dźwigniki
stemplowe, sprężarkę, urządzenia do wulkanizacji, inst. olejowe. Realizacja operacji
pozwoliła na uruchomienie działalności stacji
kontroli pojazdów, mechaniki samochodowej,
wulkanizacji i diagnostyki.

Środek IV
projekty na ochronę środowiska

Bezpieczna kąpiel w Gminie Jastarnia
> Beneficjent: Gmina Jastarnia
> Miejsce realizacji: Jastarnia, Kuźnica,
Jurata
> Kwota dofinansowania: 202 526,58 zł

fot. Archiwum PLGR

fot. Archiwum beneficjenta

Rekultywacja stawów parkowych
oraz opis pomników przyrody
na terenie kompleksu
pałacowo – parkowego w Krokowej
> Beneficjent:
Fundacja „Europejskie
Spotkania” Kaszubskie Centrum
Kultury Krokowa
> Miejsce realizacji: Krokowa
> Kwota dofinansowania: 58 711,99 zł
Celem operacji było zachowanie atrakcyjności i odnowa środowiska naturalnego
i
przyrodniczego.
Projekt
zakładał
odnowienie systemu wodnego na terenie
zespołu pałacowo – parkowego w Krokowej
(dolny i górny staw) wraz z oznakowaniem
pomników przyrody tam usytuowanych.
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Celem operacji był oznakowanie, poprawa
bezpieczeństwa i dostępności sezonowych
kąpielisk morskich na terenie Gminy Jastarnia. Operacja polegała na wyposażeniu sezonowych kąpielisk w tablice informacyjne, w
tym tablice zapisane w języku Braile’a oraz
podesty plażowe z „miejscami postojowymi”
dla osób niepełnosprawnych ruchowo i osób
z dziećmi na wózkach. Ponadto w ramach operacji zakupiono sprzęt ratownictwa medycznego i udostępniono identyfikatory (opaski
samozaciskowe) dla dzieci.

fot. Archiwum beneficjenta

Budowa elementów infrastruktury
służącej do ochrony przed napływem wód
deszczowych w zlewni Krokowa - ETAP I
> Beneficjent: Gmina Krokowa
> Miejsce realizacji: Krokowa
> Kwota dofinansowania: 509 042,67 zł
Celem operacji była ochrona przeciwpowodziowa, zachowanie i zabezpieczenie
obszarów objętych formami ochrony przyrody w miejscowości Krokowa. Projekt dotyczył
tematu rozwiązania i uregulowania odpływu
wód deszczowych w zlewni Krokowa poprzez
budowę dwóch zbiorników retencyjnych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w północnej
i południowej części miejscowości Krokowa.
Wybudowany system polepszył warunki do
odprowadzania wód burzowych, szczególnie
w okresie nasilonych opadów.

fot. Archiwum beneficjenta

Usprawnienie funkcjonowania
infrastruktury służącej
do retencjonowania wód
opadowych w miejscowościach
Sławoszyno, Sobieńczyce i Tyłowo
> Beneficjent: Gmina Krokowa
> Miejsce realizacji: Sławoszyno,
Sobieńczyce i Tyłowo
> Kwota dofinansowania: 97 497,89 zł
Celem operacji była ochrona przeciwpowodziowa polegająca na zachowaniu i zabezpieczeniu obszarów objętych formami
ochrony przyrody. Projekt dotyczył tematu
uregulowania, przejęcia oraz zretencjonowania nadmiaru wód deszczowych poprzez
przebudowę czterech zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowościach Sławoszyno, Sobieńczyce
i Tyłowo. Prace realizowane były na terenie,
gdzie funkcjonowały istniejące zbiorniki retencyjne. Ich przebudowa opierała się na remoncie umocnień, odmuleniu, budowie nowych
ogrodzeń. Wybudowany system polepszył
warunki do odprowadzania wód burzowych,
szczególnie w okresie nasilonych opadów.

fot. Archiwum beneficjenta

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego obszaru zależnego od rybactwa
poprzez inwestycje melioracyjne związane
z: rekultywacją i utrzymaniem zbiornika
wodnego, ochroną przeciwpowodziową,
realizacją programu małej retencji i
ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii
brzegowej strugi „Kanał Młyński
w Zdradzie, gmina Puck”
> Beneficjent: Jarosław Rott
> Miejsce realizacji: Zdrada
> Kwota dofinansowania: 625 057,18 zł
Celem projekty była ochrona przeciwpowodziowa polegająca na zabezpieczeniu
i zachowaniu obszarów LSROR. Projekt
polegał na wykonaniu robót melioracyjnych
z zakresu ochrony przeciwpowodziowej przy
strudze wodnej „Kanał Młyński” w Zdradzie.
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Działania promocyjne
i aktywizujące
W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
aktywnie zaangażowała się w działania promocyjne
realizowane na obszarze działalności Grupy. Nasze
działania ukierunkowane są na budowanie i promocję
wizerunku
Północnych
Kaszub
jako
regionu
morskich tradycji rybackich o wielowiekowej kulturze
kaszubskiej, a także miejsca wyjątkowej koncentracji ludzi
zajmujących się rybołówstwem. Ponadto wspieramy wiele
działań aktywizujących związanych z morskim charakterem
naszego regionu np. żeglarstwo.
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Uroczyste podpisanie umów
o dofinansowanie
W
dniu
22.03.2013
w
siedzibie
Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej odbyło się uroczyste podpisanie umów
o dofinansowanie Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka
z beneficjentami którzy otrzymali dotacje ze
środków Stowarzyszenia PLGR wdrażanych
w ramach osi IV PO Ryby 2007-2013.

Konkurs kulinarny na najlepszy przepis
na potrawę z ryby „„KASZËBSCI RËBË”
Konkurs organizowany w 2011 roku dla
mieszkańców Powiatu Puckiego i Gminy
Wejherowo.
Konkurs polegał na wyłonieniu najlepszego
przepisu na potrawę z ryby, który stanie
się jednym z symboli Stowarzyszenia i nadania mu certyfikatu „PLGR poleca przepis
na KASZËBSCI RËBË”.
Potrawa “Turbot w czepcu - Szkoła pucka”
została uznana za najlepszą i tym samym
wygrała.
Autor potrawy przygotował marynowane
w ziołach roladki z turbota, owinięte bekonem, na sosie z czerwonej cebuli, podane
z grillowanymi warzywami i puree z dyni.
Swój
wybór
składników
uzasadnił
w następujący sposób:

“Składniki potrawy są charakterystyczne dla Regionu Północnych Kaszub,
szczególnie dobór ryby, ziół oraz warzyw
takich jak cebula i brukiew. Kompozycja
i dobór składników podkreśla smak lokalnej
ryby, a także propaguje tradycyjną kuchnię
regionalną. Szczególnym nawiązaniem do
tradycji Północnych Kaszub jest również
kolorystyka i nazwa potrawy w stylu
kaszubskiego haftu - szkoła pucka, który
opiera się na elementach okolicznej przyrody: turbot mieniący się na niebiesko jak
morze, brokuły nawiązujące do mikołajka
nadmorskiego, dynia udająca nadmorskie
słońce, bekon oplatający turbota jak suche
gałęzie na wydmach, zieleń ziół wyglądająca
jak igliwie oraz sos z czerwonej cebuli,
który jak pomost spina potrawę.”

Wydanie publikacji „Zasolony Król”

Stowarzyszenie Północnokaszubska LGR
w 2014 roku sfinansowało wydanie książki pt.
„Zasolony Król” autorstwa Janiny i Macieja
Krzeptowskich, w której autorzy przywołują
niezliczoną liczbę faktów przypominających
jak ważną rolę odegrał śledź w historii
świata. Zadanie realizowane przy współpracy
z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowy
Instytut Badawczy.

Promocja drugiego wydania zbioru bajek
autorstwa Augustyna Necla pt. “W niewoli
białych Purtków”
W dniu 24.10.2012 w siedzibie PLGR z okazji
110 urodzin kaszubskiego pisarza Pana Augustyna Necla, odbyła się promocja drugiego
wydania zbioru bajek pt. “W niewoli białych
Purtków” organizowana przez Muzeum Ziemi
Puckiej.

Podpisanie listu intencyjnego
DEKLARACJA WSPÓŁPRACY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONOWANIA
STOWARZYSZENIA
PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA
RYBACKA w latach 2014-2020
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W dniu 05 luty 2014 roku w siedzibie
Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej
miało miejsce podpisanie listu intencyjnego
w celu zapewnienia opracowania w sposób
partycypacyjny kompleksowej i wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PLGR w latach 2014-2020.

Ten niezwykły kaszubski pisarz przez wielu
nazywany był “kaszubskim Sienkiewiczem”.
Spotkanie zorganizowane zostało przez
rodzinę pisarza, przy współpracy z Muzeum
Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy, którego dyrektor Mirosław Kuklik poprowadził
prelekcje, z Władysławowskim Oddziałem
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego oraz
Północnokaszubską Lokalną Grupą Rybacką.
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Konkurs fotograficzny PLGR
Obszar na którym działa PLGR ma wybitne
walory fotograficzne. Północnokaszubska
Lokalna Grupa Rybacka zorganizowała w latach 2012-2013 dwa konkursy fotograficzne
pn. „Północne Kaszuby w obiektywie” oraz
„Kaszubski Rybak, Kaszubskie Morze”. Celem

konkursów było aktywizacja mieszkańców
obszaru Północnych Kaszub poprzez wspólne
odkrywanie piękna krajobrazu morskiego,
jego walorów przyrodniczych, promocję zabytków i atrakcji turystycznych naszego
obszaru, promowanie morskich tradycji rybackich w szczególności zawodu rybaka
oraz propagowanie fotografiki jako alter-

fot. Aleksandra Kwidzińska

fot. Andrzej Koszałka

Konkurs fotograficzny „Kaszubski Rybak,
Kaszubskie Morze” – 2013r.

fot. Jerzy Kąkel

fot. Tomasz Hapaniuk

Konkurs fotograficzny „Północne Kaszuby
w obiektywie” -2012r.
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natywnego i aktywnego sposobu spędzania
wolnego czasu. Na konkursy wpłynęło ponad
300 prac, w których uczestnicy na nowo odkrywali uroki regionu Północnych Kaszub
pokazując go często w nietypowy i zarazem
niezwykły sposób za pomocą obiektywu
swojego aparatu.

Nagroda „Dobry Projekt PLGR” dla
projektów realizowanych ze środków
Północnokaszubskiej LGR
W
dniu
30.06.2014r.
podczas
II
Władysławowskiego
Dnia
Organizacji
Pozarządowych
Stowarzyszenie
PLGR
przyzna wyróżnienia „Dobry Projekt PLGR”
dla organizacji które w efektywny sposób
wykorzystały środki finansowe pozyskane
z Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Pucki Dzień Kapra z PLGR
W dniu 8 lipca 2012 r. w Pucku odbyła
się pierwsza impreza organizowana przez
Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.
Impreza organizowana na Zielonej Plaży w
Pucku miała na celu promocję bogatej kultury i tradycji Północnych Kaszub.
Sama tematyka imprezy była nawiązaniem
do silnej więzi regionu z morzem, bogatą
tradycją marynistyczną, które nierozerwalnie od wielu lat wpisują się w jego
tożsamość, specyfikę oraz postrzeganie
naszego regionu na zewnątrz.
Główną atrakcją imprezy była inscenizacja
najazdu Kaprów na Puck nawiązująca do
jednego z ważniejszych wydarzeń historycznych tego regionu.
Ponadto na imprezie można było podziwiać
wyroby lokalnego rzemiosła: rzeźba, haft,
wikliniarstwo oraz wyroby z kamienia.
W trakcie imprezy zorganizowany został
konkurs piłki siatkowej, strefa dziecka, rozdawano darmową zupę rybną, a na
zakończenie można było posłuchać koncertu
zespołu szantowego.

Spotkanie Prezydenta RP
z przedstawicielami LGR
W dniu 28 czerwca 2013r. Prezydent RP
Bronisław Komorowski wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Lokalnych Grup
Rybackich, które miało miejsce w Podgajach. Spotkanie poświęcone było wpływowi
działalności LGR-ów na rozwój lokalnej
społeczności.

Piknik Rodzinny w Świecinie
W dniu 18 maja 2013 r. odbył się Piknik
Rodzinny w Świecinie organizowany przez
Północnokaszubską Lokalna Grupę Rybacką.
W Hodowli Pstrągów Państwa Czynszak
w Świecinie spotkała się liczna grupa
Członków Stowarzyszenia PLGR. Organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele atrakcji,
m.in. gry i konkursy np. turniej łucznictwa
oraz konkurs wędkarski, animacje dla dzieci,
a także występy zespołu muzycznego. Dla
najmłodszych przygotowano również plac
zabaw i przejażdżki na kucach. Cała impreza
upłynęła w miłej i przyjaznej atmosferze.
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Plener Malarski
W 2013 roku Północnokaszubska Lokalna
Grupa Rybacka przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury z Gościcina oraz
z Bałtyckim Stowarzyszeniem Marynistów
“Mare Nostrum” im. Antoniego Suchanka
zorganizowała Plener Malarski „Kaszubskie
tradycje morskiego rybactwa”.
W dniach 16-20 września 2013r. 12 malarzy
utrwaliło na płótnach 5 portów rybackich i
sceny z kaszubskimi tradycjami morskiego
rybactwa. W sumie powstały 22 obrazy.
Dorobek pleneru stanowi nieocenione
bogactwo związane z kaszubskim rybactwem, z portami, które uwiecznione na
płótnie stanowią swoistą lekcję lokalnej
historii. Sam projekt to nie tylko budowanie
wiedzy na temat regionu i jego tradycji, to
również generowanie aktywności społecznej
i kulturalnej mieszkańców, zdopingowanie
ich do spotkań, dyskusji i efektywnego
spędzania wolnego czasu.

Wyjazdy edukacyjne dla szkół
do Akwarium w Gdyni
W grudniu 2013 r. PLGR zorganizowała
wyjazd dotyczący edukacji morskiej w Akwarium w Gdyni. W projekcie wzięły udział
szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły
ponadgimnazjalne z obszaru funkcjonowania
PLGR, łącznie około 500 uczniów wraz z
opiekunami. Celem zajęć było przekazanie
kompleksowej wiedzy na temat środowiska
Morza Bałtyckiego przy użyciu metod
poznawczych.
Zajęcia dla uczniów klas V szkół podstawowych Wiki – Bałtyk. Zajęcia składały
się z 2 modułów. Część laboratoryjna
prezentująca bioróżnorodność Bałtyku, ze
szczególnym naciskiem na ichtiofaunę zatok
Gdańskiej i Puckiej. Uczniowie sami ‘odkrywali’ mieszkańców morza poprzez obserwację

fot. Archiwum PLGR

fot. Archiwum PLGR

mikroskopową. W drugiej części spotkania, która odbyła się w Sali Bałtyckiej,
uczestnicy podsumowali zdobytą wiedzę
i utrwalili ją poprzez zadania wykonywane
przy użyciu ekspozycji Akwarium.
Zajęcia dla uczniów II klas gimnazjum “Anatomia ryby, czyli o rybie od środka” Zajęcia
obejmowały 30 - minutową prezentację
multimedialną oraz 60 - minutowe zajęcia
laboratoryjne. Podczas prezentacji przedstawiono ryby według grup systematycznych. Omówione zostały zagadnienia
dotyczące przystosowania ryb do życia
w wodzie, a więc także budowa zewnętrzna
i wewnętrzna tych zwierząt. Podczas zajęć
w laboratorium wykonywana została analiza
ichtiologiczna przy użyciu narzędzi preparacyjnych.

92 rocznica zaślubin Polski z Morzem

Konkurs z Ankietą w PLGR
W 2014 roku w związku z rozpoczęciem
prac nad nowym dokumentem strategicznym rozwoju obszaru Północnokaszubskiej
Lokalnej Grupy Rybackiej, ogłosiła konkurs
w celu zaangażowania mieszkańców obszaru
działania LSROR w wspólne planowanie tego
rozwoju. Zasady konkursu były proste, aby
wziąć w nim udział wystarczyło wypełnić
i przesłać do Biura PLGR wypełnioną ankietę
informacyjną. Uczestnik który prawidłowo
wypełnił ankietę brał udział w losowaniu
cennych nagród.
Zebrane ankiety są cennym źródłem informacje dotyczących potrzeb czy kierunków
rozwoju naszego regionu przy opracowywaniu założeń do Lokalnej Strategii
Rozwoju obszaru działania PLGR na
lata 2014-2020.
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Nagrodami w konkursie były:
- Asus Transformer Book T100TA-DK005H
- dzień zabiegów SPA dla dwóch osób
w Hotelu Wieniawa w Rekowie Górnym
- masaże dla dwóch osób w Centrum
Rehabilitacji „MESSA” we Władysławowie
- jednodniowy kurs windsurfingu w Szkole
Windsurfingu Surfzone w Pucku
- kolacja dla dwóch osób w restauracji
Kutter w Helu
- zestaw wyrobów rybnych od Przetwórni
Ryb „BMC” we Władysławowie
- zestaw wyrobów rybnych od Przetwórni
Ryb „RAFA” we Władysławowie.

Podczas
obchodów
92 rocznicy zaślubin
Polski z Morzem, Stowarzyszenia
PLGR
na
wniosek
Zarządu
Głównego Ligi Morskiej
i Rzecznej oraz Kapituły
Wyróżnień,
została
uhonorowana
Krzyżem
“Pro Mari Nostro” za
działalność na rzecz rozwoju obszaru. Przyznanie
tak ważnego odznaczenia
które nastąpiło już w
drugim roku działalności
Grupy tj. 2012 r. jest dla
nas wielkim wyróżnieniem.

Warsztaty z zakresu wędzenia ryb
morskich i słodkowodnych połączonych
z technikami grillowania i BBQ
W dniu 22.10.2014 we współpracy z Agencją
Rynku Rolnego oraz Nordowy Mól, PLGR
zorganizowała warsztaty których celem
było przekazanie teoretycznej wiedzy
oraz nabycie praktycznych umiejętności
wędzenia opartych na tradycyjnych metodach wędzarniczych oraz wykorzystania ryb
w grillowaniu i BBQ.
Gatunki ryb i przyrządzane dania w trakcie
warsztatów były związane z regionalnymi
tradycjami kulinarnymi terenów obszaru
PLGR.
W ramach działania propagowane było
spożywanie tradycyjnych produktów rybnych
oraz dążenie do większego wykorzystania
własnych wędzarni oraz praktyczna nauka
sztuki kulinarnej związanej z rybą wędzoną
i grillowaną.

fot. Archiwum PLGR

Plener Fotograficzny
W dniach od 16-18 ma 2014 r. Pólnocnokaszubska LGR zorganizowała plener fotograficzny. Dwudniowe zajęcia poprowadził
artysta fotografik Maurycy Śmierzchalski.
Tematem przewodnim pleneru był Portret
Miast Półwyspu Helskiego. Plener zakończył
się rozdaniem nagród dla autorów najlepszych zdjęć wykonanych podczas pleneru.
Oceniającymi byli sami uczestnicy.

fot. Piotr Zatoń

fot. Grzegorz Maj

Plener Rzeźbiarski
We Władysławowie w dniach 18-24 sierpnia 2014 roku 7 rzeźbiarzy z całej Polski
tworzyło
dzieła
przedstawiające
rybaków oraz morskie tradycje rybackie.
W tych dniach każdy mieszkaniec lub turysta odwiedzający Północne Kaszuby miał
okazję oglądać prawdziwych wirtuozów dłuta
podczas pracy i codzienne śledzić etapy
powstawania Rzeźby.

fot. Archiwum PLGR
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Uczestnikami pleneru byli:
- Łukasz Zabłocki
- Józef Semmerling
- Marian Bach
- Wojciech Grzędwoski

- Mieczysław Woźniak
- Jan Milczarek
- Leszek Krzemiński
Opiekunem Pleneru był urodzony we
Władysławowie, kaszubski rzeźbiarz Piotr
Golla.
Plener zakończył się imprezą i warsztatami
rzeźbiarskimi dla dzieci.
Na zakończenie rzeźbiarze przekazali
na ręce Prezesa Zarządu PLGR 7 rzeźb
które od czerwca 2015 roku będze można
oglądać w Centrum Edukacji i Promocji we
Władysławowie przy ulicy Portowej.
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Udział w imprezach
organizowanych
na obszarze objętym LSROR
Jako dodatkową działalność promocyjną Północnokaszubska
LGR często podejmuje się współorganizacji wielu
wydarzeń regionalnych i krajowych związanych z promocją
regionu, współpracując z Jednostkami Samorządu
Terytorialnego, lokalnymi Ośrodkami Kultury czy
Organizacjami Pozarządowymi działającymi na obszarze
działania LSROR. Są to między innymi wydarzenia takie
jak: dożynki, festyny, pikniki itp. Północnokaszubska LGR
jest również fundatorem nagród, upominków i wyróżnień
dla laureatów konkursów organizowanych w ramach w/w
wydarzeń.
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Dni Węgorza w Jastarni - 07.08.2011r.

Majówka w Pucku – 03.05.2011r.

Dębogórskie Święto Tabaki - 03.09.2011r.

Piknik Ekologiczny w Mrzezinie – 14.08.2011r.
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Otwarcie Portu w Kuźnicy – 30.10.2012r.
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Dzień Ryby w Helu - 26.07.2014r.

23.07.2011r.

Belonada w Pucku - 19.05.2012r.

23.07.2011r.

Kaszubskie Łodzie pod Żaglami - 2011, 2012, 2013, 25.07.2014 r
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Dożynki Gminne
Kosakowo - 08.09.2013r.

Dożynki Gminne
Wejherowo - 09.09.2012r.

Dożynki Gminne
Celbowo, Kniewo - 25.08.2013r.

VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej oraz
Agroturystyki AGROTRAVEL 11-13.04.2014r.

Zaślubiny Polski z Morzem - 10.02.2014
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IV Samorządowe Regaty o puchar
Marszałka Województwa Pomorskiego
Mieczysława Struka - 13.06.2014

Dni Wejherowa - 14-15.06.2014

Dzień dziecka
w Sławutowie 01.06.2014

Zawody w wędkarstwie
rzutowym - 6-7.06.2014
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Projekty współpracy
Projekty współpracy realizowane przez Północnokaszubską
Lokalną Grupą Rybacką polegały na promowaniu współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej między Lokalnymi
Grupami Rybackimi. Głównym celem projektów współpracy
było
przedstawienie
uczestnikom
poszczególnych
projektów ciekawych rozwiązań, wykorzystania walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych oraz
przedstawienia problemów i sposobów ich rozwiązań
przeprowadzonych przez lokalne społeczności i lokalne
władze obszarów zależnych od rybactwa w całej Europie.
Realizacja tych celów odbywała się poprzez tematyczne
wyjazdy studyjne, spotkania, konferencje, wydarzenia
kulturalno promocyjne oraz budowanie Północnego Szlaku
Rybackiego.
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Wyjazdy studyjne
nt. Pozytywnych wzorców
zagospodarowania przestrzennego
Partnerzy projektu:
1. Północnokaszubska Lokalna Grupa
Rybacka,
2. Lokalna Grupa Rybacka Zalew
Szczeciński.
Termin realizacji:
na terenie Północnokaszubskiej LGR:
23 – 26 maja 2012 r.,
na terenie LGR Zalew Szczeciński:
13 - 16 czerwca 2012 r.
Liczba Uczestników: 100 osób w tym
50 osób z PLGR.
Celem projektu było: zdobycie wiedzy, wymiana informacji i doświadczeń przedstawicieli samorządów terytorialnych w zakresie kształtowania pozytywnych wzorców
zagospodarowania przestrzennego obszarów
nadmorskich i terenów objętych statusem
obszaru Natura 2000 ze szczególnym
uwzględnieniem budowli morskich oraz miejsc
rekreacji i wypoczynku.
Program wizyt studyjnych obejmował
obszary zależne od rybactwa dwóch
województw: pomorskiego (Hel, Jastar-

Projekt „Dywersyfikacja
sektora rybackiego”
Partnerzy projektu:
1. Północnokaszubska Lokalna Grupa
Rybacka
2. Słowińska Grupa Rybacka
Termin realizacji projektu: wyjazd studyjny
w terminie 23-26.08.2012 r.
Liczba Uczestników:
Wyjazd studyjny i szkolenie 30 osób,
w tym 15 z PLGR;
Konferencja 50 osób, w tym 25 z PLGR.
Celem projektu było nawiązanie współpracy
i wymiana doświadczeń rybaków z Polski
i Finlandii, organizacja międzynarodowej konferencji we Władysławowie oraz szkolenia
w Ustce. Projekt zakładał przedstawienie
problemów sektora rybołówstwa zarówno
w Polsce, jak i w Finlandii oraz projektów dywersyfikacji współfinansowanych
w ramach środków Europejskiego Funduszu
Rybackiego za pośrednictwem LGR KainuuKoillismaa oraz LGR Południowa Finlandia.
Podsumowaniem projektu było szkolenie
z zakresu aspektów prawnych i ekonomicznych dywersyfikacji działalności oraz
turystyki, a także wydanie kalendarzu i
folderu z informacjami będącymi inspiracją
do dywersyfikowania działalności przez rybaków.
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nia, Jastrzębia Góra, Jurata, Kartuzy,
Karwieńskie Błota, Kościerzyna, Krokowa,
Puck, Rozewie, Władysławowo, Żarnowiec)
i zachodniopomorskiego (Lubin, Międzyzdroje,
Wolin,
Stepnica,
Świnoujście)
oraz
miejscowości niemieckiej części wyspy Uznam
(Ahlbeck, Heringsdorf, Kamminke).
Efektem projektu była publikacja, której
głównym tematem była identyfikacja dobrych praktyk zagospodarowania obszarów
zależnych od rybactwa.

Dożynki Prezydenckie
w Spale
Partnerzy projektu:
1. Północnokaszubska Lokalna Grupa
Rybacka,
2. Słowińska Grupa Rybacka,
3. Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze
Bytowskie,
4. Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby,
5. Lokalna Grupa Rybacka Pradolina Łeby,
6. Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”.
Termin realizacji projektu: 15 – 16.09.2012 r.
Liczba Uczestników: 35 osób, w tym 7
osób z PLGR.
Projekt zakładał promocję Województwa Pomorskiego podczas Dożynek Prezydenckich
w Spale, którą wspólnie przeprowadziły Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie.
W ramach prezentacji Województwa Pomorskiego Maszoperia Pomorskich Grup
Rybackich: zorganizowała stoisko promocyjne Maszoperii na Gościńcu Dożynkowym,
na którym były serwowane specjały kuchni
regionalnej.
Na Gościńcu symbolicznie nawiązano do
roku 1929 kiedy to, podczas kolejnych, już
trzecich dożynek w Spale, z rąk rybaków
z Półwyspu Helskiego ówczesny prezydent
Ignacy Mościcki otrzymał haftowaną w
kaszubskie wzory makatkę z napisem
nawiązującym do trwania Kaszubów przy
Polsce. Tym razem wierną kopię tamtej
„historycznej” makatki wręczyli Prezydentowi przedstawiciele Maszoperii Pomorskich LGR-ów. Na Alei Twórców Ludowych
zaprezentowano ludową sztukę oraz
rzemiosło (rzeźba, haft, malarstwo na szkle
i inne), natomiast w Miasteczku Regionów
promowano kuchnię regionalną, pomorskie
tradycje i zwyczaje, atrakcyjność turystyczną
i rekreacyjną obszarów oraz ich walory
przyrodnicze.

6. LGR „Pradolina Łeby”.
Termin realizacji projektu:
14 - 17.09.2012 r.
Liczba Uczestników:
18 osób, w tym 3 osoby z PLGR.

Wyjazd studyjny do Danii
Partnerzy projektu:
1. Północnokaszubska Lokalna Grupa
Rybacka,
2. Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby,
3. LGR „Pojezierze Bytowskie”,
4. Słowińska LGR,
5. LGR Pojezierze Krajeńskie,
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Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznania się z zaprezentowanymi budynkami oraz
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
w budynkach użyteczności publicznej.
Uczestnicy odwiedzili kompleks Aqua
w miejscowości Silkeborg, gdzie motywem przewodnim była woda, która nie
tylko w postaci pary wodnej wykorzystywana była do ogrzewania kompleksu, ale
również pokazywano, w jaki sposób należy
ją wykorzystywać do produkcji energii, co
zostało zaprezentowane w postaci placu
zabaw dla dzieci i dorosłych.
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Organizacja konferencji pt. Kormoran
w aspekcie zrównoważonej gospodarki
rybackiej

3. Morski Instytut Rybacki – Państwowy
Instytut Badawczy.

Partnerzy projektu:

Termin realizacji projektu: 15.11.2012 r.

1. Północnokaszubska Lokalna Grupa
Rybacka,

Liczba Uczestników: 200 osób.

2. Lokalna Grupa Rybacka Zalew
Szczeciński,

Cykl wyjazdów studyjnych do Bawarii,
Meklemburgii, Estonii i Finlandii
Partnerzy projektu:
1. Północnokaszubska Lokalna Grupa
Rybacka,
2. Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby.
Termin realizacji projektu:
Niemcy/Bawaria 16-20.10.2012 r.,
Estonia i Finlandia 22 -27.10.2012 r.,
Niemcy/Meklemburgia 26 -30.11.2012 r.
Liczba Uczestników: 90 osób, w tym 45
osób z PLGR.
Celem wyjazdu studyjnego do Bawarii było
poznanie dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania: min.: agroturystyki przy gospodarstwach hodowli ryb, czy kierunków
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Celem konferencji było możliwie wszechstronne zaprezentowanie różnych poglądów
na zjawisko gwałtownego w ostatnich la-

rozwoju gospodarczego na obszarach
zależnych od rybactwa.
Uczestników szczególnie zainteresował
projekt Szlaku Karpia, który symbolizowały
kolorowe karpie wraz z tablicami informacyjnymi, ustawione w miejscach związanych z
hodowlą, przetwórstwem oraz gastronomią.
Celem wyjazdu studyjnego do Estonii i Finlandii było poznanie dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska Morza Bałtyckiego
wraz z jego zasobami naturalnymi oraz
podejmowania działań na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.
Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się
ze specyfiką estońskiego rybołówstwa na
jeziorze Võrtsjärv oraz analizowano
wykorzystanie kultury,
tradycji i folkloru rybackiego na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.

tach wzrostu populacji kormorana w Polsce
i wpływu kormorana na szeroko rozumiane
środowisko, w tym rybostan i działalność
człowieka (rybactwo, turystyka).
Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Efektem spotkania był
newsletter pokonferencyjny oraz protokół
syntetyczny pn. Kormoran w aspekcie
zrównoważonej gospodarki rybackiej.

Celem wyjazdu do Meklemburgii było zdobycie wiedzy i umiejętności na temat zagospodarowania obszarów zależnych od rybactwa oraz poszukiwanie ścieżki rozwoju
dla obszarów zależnych od rybactwa z
uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych.
Uczestnicy wyjazdu od pierwszego dnia mieli
możliwość przyjrzeć się dobrym praktykom
zagospodarowania przestrzennego oraz
możliwościom wykorzystania kulturowych
zasobów lokalnych w miejscowości Straslund
oraz na Wyspie Rugen. Ponadto wszyscy
uczestnicy wyjazdu mieli okazje zapoznania
się portami i przystani oraz planami rozwoju
pod kątem turystycznym. Ciekawostką dla
uczestników była wizyta w centrum solarny
w miejscowości Wietow.

Wyjazd studyjny
do Szwecji
Partnerzy projektu:
1. Północnokaszubska Lokalna Grupa
Rybacka,
2. LGR Archipelag Vänern i Góra Kinnekulle ze Szwecji.
Termin realizacji projektu: 8 - 11.12.2012 r.,
Liczba Uczestników: 12 osób z PLGR.
Celem projektu było nawiązanie współpracy
ze szwedzką szkołą gastronomiczną i LGR
Archipelag Vänern i Góra Kinnekulle ze
Szwecji. Projekt ten zapoczątkował dalszą
współpracę PLGR ze szkołami gastronomicznymi z Powiatu Puckiego. Prócz wymiany
informacji o systemie oświaty i sposobach
nauczania, uczestnicy mogli od wewnątrz
obejrzeć restauracje i kuchnie, która
w całości prowadzona jest przez uczniów
szkoły.
Uczestnicy wyjazdu mieli również okazję
zapoznania się z projektami realizowanymi
z osi 4 PO RYBY, które skupiały się na
wykorzystaniu
bogactwa
naturalnego
największego jeziora Szwecji o nazwie
Vänern.

Maszoperia
Pomorskich Lokalnych Grup
Rybackich
Partnerzy projektu:
1. Północnokaszubska Lokalna Grupa
Rybacka,
2. Słowińska Grupa Rybacka, ,
3. Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze
Bytowskie,
4. Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby,
5. Lokalna Grupa Rybacka Pradolina Łeby,
6. Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”,
7. Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze
Krajeńskie,
8. LGR Rybacka Brać Mierzei.
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Termin realizacji projektu: od 2011 roku.
Uczestnicy: Członkowie i uczestnicy projektów z 8 Pomorskich Lokalnych Grup
Rybackich.
Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich jest nieformalną siecią i pierwszą
tego rodzaju inicjatywą grup rybackich w
Polsce. Pomorskie Grupy Rybackie zawiązały
porozumienie w celu wzajemnego wsparcia
przy wdrażaniu Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz współpracy
i wypracowywania postulatów do instytucji
zaangażowanych we wdrażanie Osi 4 PO
RYBY.
Projekt zakładał szeroką współpracę o

różnorodnej tematyce, w szczególności:
1. Spotkania i szkolenia dotyczące bieżących
spraw funkcjonowania LGR,
2. Wypracowanie wspólnego systemu ewaluacji,
3. Wypracowanie koncepcji wspólnego
produktu turystycznego – Północny Szlak
Rybacki,
4. Wspólne stanowiska wysyłane do instytucji zaangażowanych we wdrażanie Osi 4
PO RYBY,
5. Działania dotyczące przyszłego okresu
programowania 2014 – 2020 w celu najlepszego przygotowania do realizacji nowych
LSROR,
6. Uczestnictwo w spotkaniach Konwentu
Polskich Lokalnych Grup Rybackich.
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Wyjazd studyjny – promocyjny
do Szwecji na festiwal bałtycki
w Karlsham

Termin realizacji projektu: 17 - 21.07.2013 r.
Liczba Uczestników: 25 osób, w tym 12
z PLGR.

Partnerzy projektu:
1. Północnokaszubska Lokalna Grupa
Rybacka,
2. Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby.

Celem projektu była wspólna promocja
kultury, tradycji i wyrobów rzemieślniczych
Kaszub, które prezentowane były przez
Kaszubskich rzemieślników oraz regional-

fot. Jerzy Kąkel

Wyjazd studyjny do Holandii
Partnerzy projektu:
1. Północnokaszubska Lokalna Grupa
Rybacka,
2. Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby.
Termin realizacji projektu: 05 - 09.09.2013 r.
Liczba Uczestników: 50 osób, w tym 40
osób z PLGR.
Wyjazd studyjny na teren Lokalnej Grupy
Rybackiej Shabla - Kavarna – Balchik w
Bułgarii
1. Północnokaszubska Lokalna Grupa
Rybacka,
2. Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby.
Termin realizacji projektu:
23 - 27.05.2013 r. oraz 12 - 16.09.2014r.
Liczba Uczestników: 42 osoby, w tym 27
osób z PLGR.
Celem projektów realizowanych w 2013 i 2014
roku było nawiązanie współpracy z Lokalną
Grupą Rybacką Shabla – Kavarna – Balchik
z Bułgarii oraz organizacjami działającymi na
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fot. Jerzy Kąkel

Celem wyjazdu studyjnego do Holandii, było
przedstawienie uczestnikom wykorzystania bogatej historii mieszkańców związanej
z rybołówstwem w celu zwiększenia
potencjału turystycznego. Gdy przemysł
związany z rybołówstwem podupadł,
mieszkańcy lokalnych społeczności rozwinęli
branżę turystyczną.

tym terenie, przeprowadzenie wspólnej promocji atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby
(LGR Kaszuby) oraz Północnokaszubskiej
Lokalnej Grupy Rybackiej (PLGR) poprzez
udział w uroczystościach święta Metodego
i Cyryla w 2013 r oraz udział w święcie
plonów 2014. Wizyty na terenie parku
botanicznego oraz wizyty w portach
i
przystaniach
ukazały
uczestnikom
szereg
możliwości
wykorzystania
walorów miejscowości nadbrzeżnych w celu
uatrakcyjnieniu oferty turystycznej. Efektem
wyjazdów było nawiązanie stałej współpracy
oraz podpisanie listu intencyjnego.

ny zespół taneczny, który zajął 1 miejsce
w konkursie w kategorii „Show” podczas
trzy-dniowego festiwalu bałtyckiego.

fot. Jerzy Kąkel

Dzięki wizycie w Muzeum Rybołówstwa w
Enkhuizen „Zuiderzee Museum” oraz udział
w „Dniach Ryby” w Spakenburgu uczestnicy
mieli okazję zapoznać się z inicjatywami wykorzystania bogactwa tradycji i kultury w turystyce.

Rybołówstwo na Bałtyku – morze
doświadczeń, problemów i pytań o
przyszłość
Partnerzy projektu:
1. Północnokaszubska Lokalna Grupa
Rybacka,
2. Darłowska LGR,
3. Kołobrzeska LGR,
4. Mieleńską LGR,
5. LGR „Partnerstwo Jezior”
6. LGR „Zalew Szczeciński”.
Termin realizacji:
01.09.2013 r – 31.04.2014 r.

Liczba Uczestników: 204 osób, w tym 33
osoby z PLGR
Celem projektu: „Rybołówstwo na Bałtyku
– morze doświadczeń, problemów i pytań
o przyszłość” było nawiązanie współpracy,
zdobycie wiedzy, umiejętności, wymiana informacji i doświadczeń związanych
z organizacją połowów i hodowli ryb, systemami kontroli połowów oraz ochrony
środowiska na Bałtyku.
Projekt zakładał udział w konferencji
w Helsinkach Baltic Sea FLAG Seminarium,
spotkania Polskich rybaków z rybakami

z Dani (Bornholm), Szwecji (Simrishamn)
i Niemiec Freest, Sassnitz) i wydanie publikacji podsumowującej projekt. Dzięki
wyjazdom studyjnym uczestnicy mogli
zaznajomić się z projektami, które zrealizowane zostały przez rybaków, którzy
odeszli od rybołówstwa, lub rozszerzyli
wachlarz świadczonych usług o działalność
turystyczną w postaci rejsów wędkarskich
połączonych z noclegiem i innych.

Promocja obszaru
PLGR i LGR Kaszuby
jako obszaru o bogatej
kulturze materialnej,
kulturze społecznej
oraz wysokim poziomie
niematerialnego
dziedzictwa kulturowego

fot. Piotr Zatoń

Organizacja zajęć edukacji rybackiej
i warsztatów gastronomicznych dla
młodzieży szkół gastronomicznych
z Kłanina, Pucka, Władysławowa,
Somonina, Sierakowic i Przodkowa
Partnerzy projektu:
1. Północnokaszubska Lokalna Grupa
Rybacka,
2. Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby.
Termin realizacji:
01.07.2013 r. – 30.06.2014 r.
Liczba Uczestników: 12 nauczycieli oraz 60
uczniów szkół o profilu gastronomicznym,
w tym 6 nauczycieli i 30 uczniów z PLGR.
Celem projektu była edukacja młodzieży
gimnazjalnej, polegała ona na organizacji zajęć teoretycznych i praktycznych
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z zakresu oporządzania i przyrządzania ryb
bałtyckich. Uczniowie mogli dowiedzieć się
jak wygląda połów ryb, rozładunek, proces
oczyszczania, filetowania ryby oraz jak rybę
należycie przygotować. W projekcie udział
wzięli uczniowie ze szkół:
1. Zespół Szkół nr 1 z Władysławowa,
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
z Kłanina,
3. Powiatowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Przodkowie,
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sierakowicach,
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Somoninie.
Podsumowaniem projektu było wydanie
książki kucharskiej, z autorskimi przepisami
uczniów, oczywiście głównym składnikiem
była ryba.

Partnerzy projektu:
1. Północnokaszubska
Lokalna Grupa Rybacka,
2. Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby,
Termin realizacji: 01.06.2013.2013 r –
30.10.2014 r
Celem zadania była wspólna promocja obszaru zależnego od rybactwa oraz wymiana
informacji i doświadczeń na rzecz rozwoju
obszarów zależnych od rybactwa PLGR i LGR
Kaszuby.
Zakres projektu:
1. Opracowanie i wydanie tematycznej publikacji oraz folderu promującego. Tematyka
zbieranych informacji dotyczyła szerokiego
spektrum począwszy od kultury materialnej, poprzez kulturę społeczną, do kultury
dziedzictwa niematerialnego.
2. Promocja powyższej publikacji na
spotkaniu.
3. Dystrybucja publikacji do szerokiego
grona odbiorców.
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Fishmarkt w Gdańsku 2013 i 2014
Partnerzy projektu:
1. Północnokaszubska Lokalna Grupa
Rybacka,
2. Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby,
3. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Wiślany,
4. Stowarzyszenie „Pomarenk”
z Jastarni.
Termin realizacji:
10 sierpnia 2013 r., 22 sierpnia 2014 r.
Liczba Uczestników: około 100 osób oraz
odwiedzający Fishmarkt

Wyjazd studyjny na obszar Lokalnej
Grupy Rybackiej Żabi Kraj
i Lokalnej Grupy Rybackiej Dolina
Karpia
Partnerzy projektu:
1. Północnokaszubska Lokalna Grupa
Rybacka,
2. Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby.
Termin realizacji: 25 - 29.09.2013 r.
Liczba Uczestników: 30 osób, w tym 15
osób z PLGR
Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń
pomiędzy Lokalnymi Grupami Rybackimi, jak
również przedstawienie podejmowanych
działań na rzecz lokalnych społeczności.
Uczestnicy zapoznali się z projektami zrealizowanymi przez Beneficjentów ze środków
unijnych, w tym następujące miejsca:
Zator, Wadowice, Woźników, Wiklinowe Wioski, łowisko „Podolsze” Zakład Doświadczalnej
Gospodarki Stawowej Polskiej Akademii Nauk
w Gołyszu, zapory na sztucznym jeziorze
Goczałkowickim, Gospodarstwo Rybackie,
ogrody pokazowe Kapiasa i inne.
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Fishmarkt w Gdańsku – impreza promocyjna
nawiązująca do wielkowiekowej tradycji Targu
Rybnego w Gdańsku sięgającej 1343 roku.
Realizacja projektu polegała na wspólnej
promocji atrakcyjności obszarów zależnych
od rybactwa z terenu województwa
pomorskiego i warmińsko - mazurskiego
oraz aktywności Lokalnych Grup Rybackich
poprzez
m.in. pokaz tradycji rybackiej,
folkloru, kuchni regiona-lnej w szczególności
opartej na produktach rybnych, atrakcyjności
turystycznej, lokalnego rzemiosła rybackiego poprzez współpracę i wspólną realizacją
jarmarku rybnego.

fot. Jerzy Kąkel
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Północny Szlak Rybacki wraz z utworzeniem
Centrów Promocji i Edukacji
Północny Szlak Rybacki jako szlak kulturowy,
będzie prawdopodobnie pierwszym tego typu przedsięwzięciem
w Polsce.
Jak dotąd nie powstał jeszcze produkt
łączący obiekty i wydarzenia
kulturalne związane z rybactwem
na skalę kilku województw.
Inicjatorami, a także instytucjami spełniającymi rolę koordynującą
i zarządzającą szlakiem jest 9 lokalnych
grup rybackich działających na terenie
województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Szlak kulturowy obejmować będzie
między innymi następujące tematy:
>
>
>
>
>
>
>
>

Tradycja i historia rybactwa,
Rybołówstwo morskie i śródlądowe,
Akwakultura, w tym wylęgarnictwo,
Ichtiologia i ekologia środowisk
wodnych,
Tradycyjne kulinaria rybne,
Tradycyjne Rybactwo Jeziorne
na Mazurach,
Historia polskiego rybołówstwa
dalekomorskiego,
Historia, tradycja i współczesność
rybołówstwa morskiego na Zalewie
Wiślanym.
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Typy obiektów proponowanych do
włączenia w szlak Trzymając się
wcześniej
wymienionego
zakresu
tematycznego, do szlaku zostaną
włączone następujące obiekty
i podmioty:
> Centra Promocji i Edukacji utworzone
na potrzeby koordynacji i wzbogacenia
oferty,
> Muzea, izby muzealne i ekspozycje
na temat rybołówstwa,
> Gospodarstwa rybackie, kutry
i łowiska specjalne, gdzie odwiedzający
mieliby możliwość zakupienia świeżych
ryb, obserwacji tradycyjnych lub
nowoczesnych metod połowu,
> Targi i przetwórnie rybne,
> Szkutnicy i producenci sieci rybackich,
> Ośrodki edukacji ekologicznej,
> Gospodarstwa agroturystyczne
z ofertą dla wędkarzy,
> Restauracje, smażalnie i wędzarnie
z menu zawierającym więcej niż 50%
dań z ryb,
> Wylęgarnie miejscowych gatunków ryb
- możliwość obejrzenia procesu
inkubacji ryb.
Obecnie
Półocnokaszubski
Szlak
Rybacki jest na etapie budowy Centrum
Edukacji i Promocji we Władysławowie.
Przewidywane zakończenie inwestycji
i uruchomienie obiektu to maj/czerwiec
2015 r.

> Północnokaszubska
Lokalna Grupa
Rybacka,
> Słowińska
Lokalna Grupa
Rybacka,
> Lokalna
Grupa Rybacka
“Kaszuby”,
> Lokalna Grupa
Rybacka “Pojezierze
Bytowskie”,
> Lokalna Grupa
Działania “Mazurskie
Morze”,
> Lokalna Grupa
Rybacka “Zalew
Wiślany”,
> Lokalna Grupa
Rybacka “Zalew
Szczeciński”,
> “Lokalna
Grupa Rybacka
Pojezierze
Olsztyńskie,
> Lokalna Grupa
Rybacka “Wielkie
jeziora Mazurskie”.
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Obszar PLGR w obiektywie
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