
WYJAZD STUDYJNY DO SZWECJI   

 

 

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego 

SZWECJA 

Termin 

wyjazdu 
02-05 grudnia 2012 roku 

Cel 

wyjazdu 

Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy Nadnotecką Grupą Rybacką 

oraz  Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård  

Partnerzy 

wyjazdu 
Szwedzka LGR „Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård”  

Uczestnicy 

wyjazdu 

Członkowie Stowarzyszenia czynnie związani z rybactwem, przedstawiciele 

władz Stowarzyszenia - Zarządu, Komitetu i Komisji Rewizyjnej NGR oraz 

reprezentanci władz samorządowych gmin należących do Nadnoteckiej Grupy 

Rybackiej. 

Liczba 

uczestników 
8 osób 

Opis wyjazdu 

I dzień 02.12.2012 

 

Tego dnia o godzinie 10-tej ośmioosobowa grupa przedstawicieli NGR wyjechała spod 

siedziby Stowarzyszenia w Pile w kierunku Gdańska, skąd wyruszyć miał prom do 

Sztokholmu. W drodze zatrzymano się w gościńcu „Konopielka” w Zblewie na obiad, po 

czym wyruszono w dalszą podróż do Gdańska. Ok. godziny 16.30 odbyła się odprawa  

biletowa na terminalu promowym, zaokrętowanie na prom oraz zakwaterowanie uczestników 

wyjazdu w kabinach. Prom wypłynął o godzinie 18.00. 

 

II dzień 03.12.2012 

 

Drugi dzień wyjazdu aż do godziny 13 – tej uczestnicy wyjazdu spędzili na promie w drodze 

do Nynashamn, skąd po wyokrętowaniu zostali przetransportowani busem do Sztokholmu. Ze 

względu na późną porę dojazdu – około godziny 16 –tej do Sztokholmu nie było możliwości 

zaplanowania spotkań z przedstawicielami LGR „Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård” , 

gdyż w krajach skandynawskich nie praktykuje się pracy „po godzinach”. W związku z 

powyższym uczestnicy wyjazdu wykorzystali ten czas na zwiedzanie miasta i wybranych 

obiektów, stanowiących dziedzictwo kultury i historii. Odbył się m. in. spacer po Starym 

Mieście (Gamla Stan), gdzie uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć Zamek Królewski, 

deptak Drotningholm, Stor Torget oraz Lila Torget. Grupa przeszła także najwęższą uliczką 

Sztokholmu (90cm), następnie wspięła się na punkt widokowy z widokiem na Ratusz tzw. 

Wyspa Rycerska. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili też Instytut Noblowski oraz mieli okazję 

obejrzeć Kamienie Runiczne – pozostałość po Wikingach. Była to część wyjazdu, która 

zrealizowana została bezkosztowo (nie wiązało się to z żadnymi opłatami za bilety wstępu). 

Zwiedzane obiekty są ogólnodostępne i nie są pobierane opłaty za wstęp do nich. Dzięki 

zerowym nakładom, udało się w tym dniu zobaczyć sporą część światowego dorobku 

kulturowego, co z pewnością stanowi wartość dodaną zrealizowanego projektu. W godzinach 

wieczornych grupa zakwaterowała się w hotelu gdzie zjadła kolację. 
 

 



III dzień 04.12.2012 

Trzeci dzień pobytu przedstawicieli NGR w Szwecji rozpoczął się od wczesnych godzin 

porannych wizytą na Sztokholmskiej Giełdzie Rybnej – projekt zrealizowany przy 

wykorzystaniu środków unijnych. 

Po godzinie 10 – tej w County Administrative Board odbyło się spotkanie z działaczami i 

władzami szwedzkiej grupy. Podczas spotkania uczestnicy wyjazdu zapoznali się z obszarem 

działania, historią powstania, założeniami i celami określonymi w LSROR tej grupy oraz 

charakterystyką obszarów zależnych od rybactwa, ze szczególnym uwzględnieniem branży 

rybackiej. Przedstawione zostały im także najbardziej efektowne projekty zrealizowane przy 

współudziale środków unijnych na obszarze szwedzkiej grupy. 

Następnie uczestnicy wyjazdu zapoznali się również z projektem zrealizowanym przez grupę 

szwedzką - hodowlą sadzową troci wędrownej.  

Ponadto delegacja NGR odwiedziła też jednego z członków stowarzyszenia ze Sztokholmu, 

prowadzącego działalność rybacką, który zapoznał gości ze specyfiką swojej pracy i 

działalności. Poprzez opisane powyżej działania przedstawiciele współpracujących grup 

wymienili się informacjami oraz doświadczeniami z zakresu prowadzenia działalności 

rybackiej, efektywnego wykorzystywania środków unijnych w celu realizacji projektów 

inwestycyjnych, w tym przede wszystkim o specyfice rybackiej, czy sposobu wdrażania 

Lokalnych Strategii Rozwoju.  

Przedstawiciele NGR wykwaterowali się z hotelu i zostali przewiezieni do Nynshamn. 

Po godzinie 17 – tej uczestnicy wyjazdu ponownie przeszli odprawę biletową na terminalu 

portowym i wyruszyli w długą drogę powrotną. 
 

Element 

wyjazdu 
(miejscowość, nazwa) 

Wizyta na Sztokholmskiej Giełdzie Rybnej 

Krótki opis 

elementu 

wyjazdu  

Giełda jest jedną z większych atrakcji turystycznych Sztokholmu.  Obecnie 

znajduje się na obszarze jednej z dzielnic Sztokholmu -  Gamala Stan. 

Giełda jest prawdziwą gratką dla miłośników ryb. Na jej terenie znajduje 

się także kilka restauracji rybnych, które przygotowują autentyczne 

szwedzkie dania z ryb. Przygotowane według rodzimych metod 

przepyszne przysmaki serwowane są w tradycyjny sposób, 

odzwierciedlając unikalne dziedzictwo kulturowe Szwecji. 

Pierwotnie targ rybny był położony na wschodnim brzegu Wyspy 

Stadsholmen. Jednakże, w XIV wieku rynek rybny lub musiał zostać 

przesunięty do dzielnicy Gamla Stan ze względu na to, iż dotychczasowe 

pomieszczenia stały się za małe. Obecnie Giełda Rybna jest jedną z 

czołowych atrakcji turystycznych Sztokholmu. 

W jaki sposób 

element 

wyjazdu 

przyczynił się 

do realizacji 

celu wyjazdu? 

Sztokholmska Giełda Rybna jest przykładem operacji realizowanej z 

wykorzystaniem środków unijnych. Inwestycja ta współfinansowana jest 

przez Unię Europejską, a jej głównym celem było ożywienie gospodarcze 

sektora rybackiego tamtejszych obszarów. Dokonano tego poprzez 

udostępnienie infrastruktury oraz logistyki miejscowym rybakom i 

producentom ryb. Rybakom chętnym podjąć współpracę udostępniane jest 

stoisko na giełdzie. Na giełdę towary mogą dostarczać rybacy  z 

Archipelagu przy Sztokholmie w promieniu 40 km. Projekt ten jest 

przykładem dobrych praktyk w zakresie unikatowego wykorzystania 

środków UE przeznaczonych na rybactwo. Być może stanie się on 

inspiracją dla wnioskodawców NGR, składających wnioski z działania  

4.1.2. przeznaczonego dla rozwoju sektora rybactwa na obszarze Grupy. 



Dokumentacja 

fotograficzna 

 

Element 

wyjazdu 
(miejscowość, nazwa) 

Spotkanie z przedstawicielami Lokalnej Grupy Rybackiej 

„Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård” 

Krótki opis 

elementu 

wyjazdu  

Na spotkanie przedstawicielami NGR przybyli reprezentanci Lokalnej 

Grupy Rybackiej „Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård” oraz 

przedstawiciele lokalnego samorządu. Podczas spotkania przedstawiciel 

szwedzkiej grupy pan Henrik Andersson, odpowiedzialny w 

stowarzyszeniu za rybactwo, opisał zebranym obszar rybacki okolic 

Sztokholmu. Podczas kolejnych prezentacji, które na bieżąco były 

tłumaczone przez obecnego na sali tłumacza, uczestnicy zapoznali się z 

głównymi złożeniami i celami LSROR grupy współpracującej oraz 

sposobami jej wdrażania na obszarach zależnych od rybactwa. 

Przedstawiciele NGR mieli też okazję zaprezentować Nadnotecką Grupę 

Rybacką poprzez projekcję prezentacji multimedialnej.  

Szwedzcy gospodarze opowiadali m.in. o największym projekcie 

zrealizowanym dzięki unijnym funduszom: sztokholmskiej Giełdzie 

Rybnej, którą przedstawiciele NGR mieli okazję zobaczyć tego samego 

dnia rano oraz o sadzowej hodowli troci wędrownej. 

W jaki sposób 

element 

wyjazdu 

przyczynił się 

do realizacji 

celu wyjazdu? 

Podczas spotkania z przedstawicielami grupy ze Szwecji uczestnicy 

wyjazdu zapoznali się ze specyfiką obszaru, rybactwem oraz założeniami 

LSROR. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z przykładami osiągniętych do 

tej pory efektów działalności grupy, w tym zrealizowanych projektów.   

Spotkanie ze szwedzką LGR było źródłem cennej wiedzy dla uczestników 

wyjazdu. Dało im ogólny obraz odmiennego podejścia do wdrażania osi 4 

PO RYBY w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.  

Dokumentacja 

fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Element 

wyjazdu 
(miejscowość, nazwa) 

Sadzowa hodowla troci wędrownej 

Krótki opis 

elementu 

wyjazdu  

Sadzowa hodowla troci wędrownej jest to niewielka baza położona w 

jednej z niezliczonych zatok szwedzkiego  wybrzeża morza bałtyckiego. 

Jest to inwestycja, która w części została sfinansowana  przez fundusze 

unijne i działa dzięki pracy ludzi zatrudnionych w instytucjach rządowych.  

W sadzach hodowany jest narybek łososia oraz troci, którym następnie 

zarybiane jest wybrzeże morskie w okolicach Sztokholmu. Ikra pochodzi 

od tarlaków złapanych w rzekach na terenie miasta Sztokholm.  

Zapłodniona ikra trafia do wylęgarni, a następnie po czasie niezbędnym na 

inkubacje  i wstępny podchów narybek trafia do bazy sadzowej. 

W jaki sposób 

element 

wyjazdu 

przyczynił się 

do realizacji 

celu wyjazdu? 

Projekt ten jest przykładem dobrych praktyk w zakresie unikatowego 

wykorzystania środków UE przeznaczonych na rybactwo. Być może stanie 

się on inspiracją dla wnioskodawców NGR, składających wnioski z 

działania  4.1.2. przeznaczonego dla rozwoju sektora rybactwa na obszarze 

Grupy. 

 

Dokumentacja 

fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV dzień 05.12.2012 

Ostatni dzień wyjazdu obejmował już tylko  długą drogę powrotną – do godziny 13 – tej na 

promie, a następnie uczestnicy aż do godziny 19 –tej podróżowali autokarem z Gdańska do 

Piły. Wszyscy byli pod wrażeniem projektów, które zaprezentowała szwedzka grupa rybacka 

i wracali do domów z głowami pełnymi inspiracji i nowych pomysłów. 

 


