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Tygodnik Nowy

Góra nad Notecią”
Więcej projektów zrealizowa-

nych za pośrednictwem NGR opi-
sanych jest na interaktywnej ma-
pie projektów dostępnej na stro-
nie www.ngr.pila.pl w zakładce PO
RYBY 2014-2020, Beneficjenci
NGR.

REKLAMA   27

 

A rA rA rA rA rttttt y ky ky ky ky kuł  wuł  wuł  wuł  wuł  wssssspół fpół fpół fpół fpół finansoinansoinansoinansoinansowwwwwa na na na na ny jest  zy jest  zy jest  zy jest  zy jest  ze  śre  śre  śre  śre  śro d ko d ko d ko d ko d kóóóóó w Eurw Eurw Eurw Eurw Euro p eo p eo p eo p eo p ej sj sj sj sj skiego Fkiego Fkiego Fkiego Fkiego Funduszu Morunduszu Morunduszu Morunduszu Morunduszu Morssssskiego i  Rkiego i  Rkiego i  Rkiego i  Rkiego i  Rybackiego  w rybackiego  w rybackiego  w rybackiego  w rybackiego  w ramach Pramach Pramach Pramach Pramach Pro g ro g ro g ro g ro g ramu Operamu Operamu Operamu Operamu Opera c ya c ya c ya c ya c yjnego „Rjnego „Rjnego „Rjnego „Rjnego „RY B AY B AY B AY B AY B AC TC TC TC TC TWWWWWO I  MORZE 20O I  MORZE 20O I  MORZE 20O I  MORZE 20O I  MORZE 20111114-2020" .4 -2020" .4 -2020" .4 -2020" .4 -2020" .

nr50865

Nadnotecka Grupa Rybacka – projekty PO RYBY 2014-2020

PRPRPRPRPROOOOOJEKJEKJEKJEKJEKTTTTTY „MIĘKKIE”Y „MIĘKKIE”Y „MIĘKKIE”Y „MIĘKKIE”Y „MIĘKKIE”
W ramach LSR część środków

przeznaczona była na realizację tzw.
„projektów miękkich” tj. związanych
z promocją obszaru NGR i populary-
zacją idei zawartych w LSR. Wnioski
można było składać w ramach przed-
sięwzięcia P II.4.1 Spójna i widoczna
oferta turystyczna i promocyjna ob-
szaru NGR, w którym wartość podpi-
sanych umów na realizację projektów
wyniosła ok. 646 tys. zł. Tego typu
projekty mogły realizować jedynie
gminy oraz jednostki im podległe a
także stowarzyszenia i fundacje –
dzięki wsparciu z PO Ryby 2014-2020
można było realizować wydarzeniawydarzeniawydarzeniawydarzeniawydarzenia
promocyjno-kulturalne, działaniapromocyjno-kulturalne, działaniapromocyjno-kulturalne, działaniapromocyjno-kulturalne, działaniapromocyjno-kulturalne, działania
edukacyedukacyedukacyedukacyedukacyjne – wjne – wjne – wjne – wjne – warararararsztsztsztsztsztatatatatatyyyyy, k, k, k, k, konkonkonkonkonkururururursysysysysy
a także publikować przewodnikia także publikować przewodnikia także publikować przewodnikia także publikować przewodnikia także publikować przewodniki
turystyczne czy promować ideeturystyczne czy promować ideeturystyczne czy promować ideeturystyczne czy promować ideeturystyczne czy promować idee
LSR za pośrednictwem stron in-LSR za pośrednictwem stron in-LSR za pośrednictwem stron in-LSR za pośrednictwem stron in-LSR za pośrednictwem stron in-
ternetowych i wielkoformatowychternetowych i wielkoformatowychternetowych i wielkoformatowychternetowych i wielkoformatowychternetowych i wielkoformatowych
grafik – muraligrafik – muraligrafik – muraligrafik – muraligrafik – murali. Wszystkie projekty
musiały nawiązywać do tematykinawiązywać do tematykinawiązywać do tematykinawiązywać do tematykinawiązywać do tematyki
ryb i rybactwaryb i rybactwaryb i rybactwaryb i rybactwaryb i rybactwa tj. popularyzować
pracę rybaka, rybackie dziedzictwo
kulinarne, spożycie produktów rybac-
twa ale także idee ekologii i ochrony

przyrody oraz aktywność spor-
tową. Dodatkowe punkty przy oce-
nie otrzymywały także operacje,
które wykorzystywały szeroką in-
formację o zasobach przyrodni-
czych, historycznych, turystycz-
nych lub zabytkowych NGR czy
wodny potencjał MDW E70 i infor-
macje o lokalnych produktach ry-
bactwa. Poniżej przedstawiamy
wybrane projekty zrealizowane
przez naszych beneficjentów:
1. Centrum Upowszechniania
Kultury w Szydłowie, „Konkurs
Piosenki Szantowej “Święto ryby i
wody” Tarnowo 2019"
2. Centrum Upowszechniania
Kultury w Szydłowie, „ABC wędkar-
stwa - warsztaty wędkarstwa w
Szydłowie”
3. Gmina Drawsko, „Święto No-
teci - Marina Yndzel Drawsko
2019”
4. Gmina Drawsko, „Konkurs
edukacyjny - plastyczny “Dzieci i
Ryby głos mają””
5. Gmina Szydłowo, „Mapa i mu-
rale we wsi Tarnowo - wizualna pro-

mocja obszaru NGR”
6. Fundacja Centrum Aktywności
Obywatelskiej, 7 przewodników po
każdej gminie tworzącej obszar
NGR (Drawsko, Chodzież, Wieleń,
Szydłowo, Czarnków, Trzcianka,
Krzyż) promujących obszar NGR i
popularyzujących idee LSR
7. Fundacja Centrum Aktywności
Obywatelskiej, „Zimowe spływy
kajakowe na obszarze NGR - przy-
gotowanie nowego produktu tury-
stycznego NGR”
8. Fundacja Centrum Aktywności
Obywatelskiej, „Rowerem przez
obszar NGR - przygotowanie nowe-
go produktu turystycznego NGR”

9. Fundacja Centrum Aktywności
Obywatelskiej, „Obszar NGR jako
produkt turystyczny i kompleksowa
oferta dla biur podróży”
10. Fundacja Centrum Aktywności
Obywatelskiej, „Wypoczynek nad
wodą - jako produkt turystyczny ob-
szaru NGR i kompleksowa oferta
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dla biur podróży”
11. Gmina Trzcianka, „Opracowa-
nie i upowszechnienie produktów
promocyjnych i popularyzujących
idee LSR w Gminie Trzcianka”
12. Gmina Czarnków, „Góra, woda
i przygoda - organizacja aktywnego
pikniku nad rzeką w miejscowości
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