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Przekazujemy Państwu „Dobre praktyki obszaru Lider” zawierające przykłady operacji zrealizowanych za pomocą środków 
unijnych, pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego 
Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Wnioski na realizowane projekty były składane za pośrednictwem Stowarzyszenia 
„Lider Pojezierza”. Publikacja jest częściowym podsumowaniem stanu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, 
w którym chcemy pokazać przykłady różnych, ciekawych projektów dających wymierne korzyści w postaci: nowych miejsc 
pracy, aktywnego, zintegrowanego lokalnego społeczeństwa, a co za tym idzie poprawę warunków życia na terenie naszego 
obszaru objętego LSR. Projekty realizowane były przez różne podmioty: gminy, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne. 
Obszar objęty LSR to teren działania LGD „Lider Pojezierza” obejmujący 13 gmin z obszaru 4 powiatów (choszczeńskiego 
– gminy: Bierzwnik, Krzęcin, Recz, Choszczno i Pełczyce, myśliborskiego – gminy: Myślibórz, Dębno, Barlinek, Nowogródek 
Pomorski, Boleszkowice, pyrzyckiego – Lipiany i Przelewice, gryfińskiego – Trzcińsko Zdrój), co razem daje obszar 
o powierzchni 2616,49 km2.
Różnorodność operacji wskazuje na duże zainteresowanie środkami unijnymi i szeroki wachlarz wsparcia realizacji potrzeb 
lokalnego społeczeństwa. Mamy nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości będzie coraz więcej zrealizowanych projektów, 
którymi będziemy mogli się z Państwem podzielić.

Lokalna Strategia Rozwoj u i cele z nią związane
Nadrzędnym celem utworzenia LGD, było podjęcie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin i powiatów, poprzez 
realizację oraz aktywne wsparcie innowacyjnych, spójnych i przemyślanych przedsięwzięć, przyczyniających się do 
zrównoważonego rozwoju i podnoszenia jakości życia ludności całego obszaru LGD.



W związku z tym został stworzony dokument, jakim jest 
Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), która ma się przyczynić do 
zrealizowania powyższych celów poprzez:
- wdrożenie innowacyjnych i nowych technologii,
- wspieranie inicjatyw wpływających na tworzenie miejsc  
  pracy,
- wprowadzenie produktów i usług podnoszących 
   konkurencyjność obszaru,
- aktywizację mieszkańców oraz poprawę samoorganizacji 
   i zarządzania na poziomie lokalnym,
- przeprowadzanie szkoleń tematycznych dla społeczności 
  lokalnej.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Krzynka wraz z przeprowadzeniem szkolenia 
i warsztatów z zakresu aktywności sportowo-rekreacyjnej

GMINA BARLINEK

Całkowity koszt operacji:
Wnioskowana kwota pomocy:

Miejsce realizacji operacji:
Opis operacji:

Operacja w trakcie realizacji, wg umowy o przyznanie pomocy:  155 889,93 zł
99 192,00 zł
Krzynka w gminie Barlinek

Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego miejscowości Krzynka poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności 
mieszkańców w zakresie organizacji wspólnych działań sportowych i rekreacyjnych oraz prowadzenia zdrowego stylu 
życia, a także pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnych inicjatyw w tym zakresie oraz zapewnienie warunków 
infrastrukturalnych do wdrażania zdobytych umiejętności, wprowadzania nowych inicjatyw i dalszego ich rozwoju. Zakres 
projektu, podzielony na dwa etapy, obejmuje utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z jej wyposażeniem 
w sprzęt sportowy oraz przeprowadzenie szkoleń i warsztatów.
W ramach operacji w 2017 r. przeprowadzono roboty budowlane w zakresie budowy nowego boiska wielofunkcyjnego 
o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 27 m x 22 m. Na terenie boiska umieszczono plac do gry w siatkówkę, piłkę 
nożną, piłkę ręczną oraz stojaki do koszykówki. Boisko wyposażono w bramki, stojaki do koszykówki, słupki i siatkę do 
siatkówki, ogrodzenie, piłkochwyty i lampę solarną. W ramach  operacji zakupiono również podstawowy sprzęt sportowy, 
w tym piłki i kijki nordic walking. Przy boisku zamontowano tablicę zapraszającą do aktywności ruchowej, prezentującą 
technikę marszu z kijkami nordic walking oraz promującą szlaki turystyczne w okolicach Krzynki. 
Dzięki zlokalizowaniu boiska w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw oraz infrastruktury wypoczynkowej, utworzono wspólną 
przestrzeń sprzyjającą integracji i wspólnym działaniom mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji.
W 2018 r. zostaną przeprowadzenie sportowe działania aktywizujące z zakresu nordic-walking, warsztaty zdrowego 
odżywiania oraz festyn sportowy z warsztatami z zakresu animacji sportowej dzieci i dorosłych. Zaproszenie do projektu 
mieszkańców innych miejscowości wzmocni efekty projektu w postaci wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie planowania 
i wdrażania wspólnych działań lokalnych.
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W trakcie swojej działalności Stowarzyszenie rozpoczęło współpracę, podpisując porozumienia, z 14 Lokalnymi Grupami 
Działania, w tym 10 z Polski oraz po jednej ze Szwecji, Niemiec, Litwy i Czech.
Jako przykład współpracy może posłużyć projekt pn. „Młodzieżowa Akademia Komunikacji”. W projekcie brało udział 11 
Lokalnych Grup Działania z Czech i Polski, gdzie uczestnikami projektu były dzieci w wieku od 13 do 16 lat. Uczyli się oni 
podstaw dziennikarstwa w dziedzinie gromadzenia i prezentacji informacji filmowej, audycji radiowych oraz multimedialnych 
form przekazywanych informacji w różnych postaciach. Za tematykę materiałów dziennikarskich posłużyły bieżące 
wydarzenia, bazujące na walorach historycznych, przyrodniczych, kulturowych na obszarze Polski i Czech w obrębie 
funkcjonowania każdej z 11-stu LGD.
Należy podkreślić, że nasze Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę, stale dąży do budowania partnerstwa oraz włączania 
nowych grup interesów, środowisk społecznych i zawodowych w celu wykreowania nowych pomysłów mogących podnieść 
m.in. konkurencyjność obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
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Czym jest LSR? to dokument opracowany oddolnie, czyli przez wszystkich mieszkańców obszaru 
13 gmin członkowskich, którzy zgłaszali swoje potrzeby za pomocą fiszek projektowych oraz 
ankiet i brali czynny udział w stworzeniu tego dokumentu. LSR jest dokumentem rozwojowym, 
w związku z tym, jest stale aktualizowany i poprawiany.



„Moja wieś – moją historią” – budowanie wspólnej tożsamości 
lokalnej mieszkańców wsi Koplin w Gminie Choszczno

GMINA CHOSZCZNO

Całkowity koszt operacji:
Wnioskowana kwota pomocy:

Wysokość wypłaconych środków:
Miejsce realizacji operacji:

Opis operacji:

88 545,57 zł
56 341,00 zł
56 341,00 zł
Koplin

Operacja miała na celu budowanie otwartej i kreatywnej społeczności poprzez rozpoczęcie cyklu spotkań mających za 
zadanie budowanie wspólnej tożsamości lokalnej, pobudzenie aktywności i integracji społecznej wśród mieszkańców 
wsi Koplin i miejscowości ościennych w okresie do końca września 2017 r. Osiągnięcie ww. celu możliwe było dzięki 
innowacyjnym rozwiązaniom zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze LSR, jakimi są utworzenie centrum 
społeczno-kulturalnego w miejscowości Koplin oraz realizacja trzech oddolnych przedsięwzięć zrealizowanych przez 
społeczność lokalną. Projekt obejmował jedną miejscowość – Koplin w gminie Choszczno.
W ramach realizacji operacji zrealizowano następujące działania:
1. utworzenie centrum społeczno-kulturalnego w miejscowości Koplin wraz z niezbędną infrastrukturą – 2 wiaty   
    integracyjno-plenerowe – wykonanie nawierzchni utwardzonej stanowiącej posadzkę wykonaną z elementów 
    betonowych drobnowymiarowych typu polbruk, zakup ławostołów, koszy na śmieci itp.,
2. organizacja 2 spotkań tematyczno-eventowych pn. „Ja w mojej wsi, w mojej gminie” – na temat społeczeństwa 
    obywatelskiego – rozwijanie komunikacji społecznej w środowisku wiejskim i pobudzenie do aktywności społecznej, 
3. organizacja warsztatów plastycznych pn. „Koplin pędzlem malowane” – 4 spotkania,
4. zorganizowanie imprezy integrującej i aktywizującej mieszkańców: „Piknik rodzinny” – uczestnicy: mieszkańcy 
    miejscowości Koplin oraz miejscowości ościennych, m.in. Rudniki, Zamęcin, Gleźno, Gostyczyn, Stawin, Choszczna itp.
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„Kołki – moja wieś, moje miejsce” – budowanie wspólnej tożsamości 
lokalnej mieszkańców wsi Kołki w Gminie Choszczno

GMINA CHOSZCZNO 

Całkowity koszt operacji:
Wnioskowana kwota pomocy:

Wysokość wypłaconych środków:
Miejsce realizacji operacji:

Opis operacji:

89 685,50 zł
32 619,50 zł
57 066,00 zł
Kołki

Operacja miała na celu budowanie otwartej i kreatywnej społeczności poprzez rozpoczęcie cyklu spotkań mających za 
zadanie budowanie wspólnej tożsamości lokalnej, pobudzenie aktywności i integracji społecznej wśród mieszkańców wsi 
Kołki i miejscowości ościennych w okresie do końca września 2017 r. Osiągnięcie ww. celu możliwe było dzięki innowacyjnym 
rozwiązaniom zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze LSR jakim było uzupełnienie kompleksu kulturalno 
– rekreacyjnego w miejscowości Kołki wraz z niezbędną infrastrukturą oraz realizacją trzech oddolnych przedsięwzięć 
zrealizowanych przez społeczność lokalną. Projekt obejmował jedną miejscowość Kołki w gminie Choszczno.
W ramach realizacji operacji zrealizowano następujące działania:
1. uzupełnienie kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Kołki wraz z niezbędną infrastrukturą – budowa    
    otwartego ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców i turystów (6 miejsc postojowych) wraz z niezbędną 
    infrastrukturą, m.in. elementami małej architektury, nasadzeniami,
2. organizacja 2 spotkań tematyczno-eventowych „Poznajmy się, integrujmy się – partnerstwo w bliskości tradycji”
    – zapoznanie z tradycjami ludowymi i ich kultywowanie, powojenna historia wsi (spotkania z ludźmi pamiętającymi 
    historię osiedlania się na ziemiach zachodnich), rozwijanie komunikacji społecznej w środowisku wiejskim i pobudzenie do 
    aktywności społecznej, 
3. organizacja warsztatów plastycznych pn. „Kołki pędzlem malowane” – 4 spotkania,
4. zorganizowanie imprezy integrującej i aktywizującej mieszkańców: „Piknik rodzinny” – uczestnicy: mieszkańcy 
    miejscowości Kołki oraz miejscowości ościennych, m.in. Suliszewo, Korytowo, Brzeziny, Łaszewo, Golcza itp.
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Budowa siłowni zewnętrznej w Grzymiradzu oraz działania animacyjne

Gmina Dębno 

Całkowity koszt operacji:
Wnioskowana kwota pomocy:

Miejsce realizacji operacji:

Opis operacji:

80 002,08 zł
50 905,33 zł
Grzymiradz, Gmina Dębno 

W wyniku realizacji zadania powstała siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej. Ponadto w ramach zadania zorganizowano 
rajd rowerowy, warsztaty oraz treningi z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej.
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Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym 
strategią rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność: rozwijanie działalności gospodarczej

Metallbau 
Monika Chrostowska

Całkowity koszt operacji:
Wnioskowana kwota pomocy:

Miejsce realizacji operacji:

Opis operacji:

447 154,47 zł
200 000,00 zł
ul. Kostrzyńska 1, 74-404 Cychr
Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup 
wyposażenia przedsiębiorstwa w nowoczesną lakiernię.

Celem projektu było unowocześnienie i usprawnienie 
linii technologicznej w oparciu o nowoczesną lakiernię 
proszkową. Inwestycja przyczyni się do osiągnięcia 
wysokiego standardu produkcyjnego pozwalającego 
firmie Metallbau stać się liderem na rynku branży 
metalowej.
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Rozwój przedsiębiorstwa poprzez stworzenie Parku Linowego 
na Farmie Kalina w Łasku

Farma Kalina
Damian Rybacki 

Całkowity koszt operacji:
Wnioskowana kwota pomocy:

Miejsce realizacji operacji:
Opis operacji:

282 119,60 zł
150 401,00 zł
Łasko 29E, 73-240 Bierzwnik

Projekt polegał na stworzeniu infrastruktury turystyczno-
-sportowej – parku linowego. Powstanie parku sprzężone 
było z wprowadzeniem innowacji w skali obszarów objętych 
LSR. Park linowy zlokalizowany jest na Farmie Kalina, 
bezpośrednio nad brzegiem jez. Okrągłe – jest to atrakcja 
związana z turystyką i zagospodarowaniem turystycznym 
jezior. Ponadto operacja oparta jest na tradycjach 
historycznych obszaru – zlokalizowana w historycznym lesie 
bukowo-sosnowym i edukująca młodzież z zakresu lokalnego 
dziedzictwa.

Park składa się z trzech tras:
- trasa dziecięca,
- trasa średnia niższa,
- trasa średnia wyższa.
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Rozwój działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług holowniczych na terenie LGD

MB AUTOCOMPLEX 
Marcin  Baranowski 

Całkowity koszt operacji:
Wnioskowana kwota pomocy:

Miejsce realizacji operacji:
Opis operacji:

492 000,00 zł
260 000,00 zł
Głazów 44, 74-300 Myślibórz
Wnioskodawca planuje zakup nowego sprzętu w celu profesjonalnego realizowania usług holowania aut ciężarowych 
i dostawczych. Wykonywanie zleceń będzie się odbywać przez cały rok, przez siedem dni w tygodniu, ponieważ usługa nie 
ulega sezonowości. Awaria lub kolizja może wydarzyć się w każdym momencie i niezbędna będzie profesjonalna pomoc 
drogowa. Grupą docelową będą osoby, które potrzebują profesjonalnej i szybkiej pomocy w razie stłuczki lub awarii 
samochodu. Wnioskodawca złożył wniosek o płatność. 
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Wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług oraz wzrost 
konkurencyjności Spółdzielni Usług Rolnych ROL-BUD poprzez 
zakup specjalistycznych maszyn wraz z rozbudową bazy 
magazynowej

Spółdzielnia Usług 
Rolnych ROL-BUD

Całkowity koszt operacji:
Wnioskowana kwota pomocy:

Miejsce realizacji operacji:

Opis operacji:

509 419,39 zł
300 000,00 zł
ul. Ceglana 8, 74-510 Trzcińsko-Zdrój

Zwiększenie produktywności opartej na lepszym 
wykorzystaniu zasobów firmy, w tym poprawa jakości 
świadczonych usług poprzez zakup koparki i chwytaka 
oraz przebudowę nawierzchni wraz z przebudową 
ogrodzenia, a także wzrost konkurencyjności 
Spółdzielni poprzez zwiększenie zakresu działalności 
handlowo-usługowej z rynku regionalnego na 
ogólnopolski.
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„Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych” – edukacja i integracja mieszkańców z terenu LGD w zakresie 
historii i dziedzictwa kulturowego oraz wydanie folderu w celu promocji przedsięwzięcia

STOWARZYSZENIE OCHRONY 
DZIEDZICTWA POCYSTERSKIEGO 

W BIERZWNIKU /MARIENWALDE/

Całkowity koszt operacji:
Wnioskowana kwota pomocy:

Wysokość wypłaconych środków:
Miejsce realizacji operacji:

Opis operacji:

55 213,37 zł
52 325,00 zł
52 325,00 zł

Bierzwnik
W ramach projektu w wyjątkowej scenerii wzgórza klasztornego w Bierzwniku w dniach od 15 do 16 lipca 2017 r. odbyły się 
„Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych -  edukacja i integracja mieszkańców z terenu LGD w zakresie historii 
i dziedzictwa kulturowego oraz wydanie folderu w celu promocji przedsięwzięcia”. 
Bierzwnik leży na Polskim odcinku szlaku cysterskiego. Opactwo w Bierzwniku powstało w XIII w. i jest przykładem budowli 
w stylu gotyku ceglanego. Skrzyżowały się tu wpływy przeniesione po linii filiacyjnej z Francuskiego Clairvaux poprzez 
duńskie Esrum z architekturą przeniesioną przez budowniczych brandenburskiego Chorin. Bierzwnik (dawne Marienwalde) 
położony jest w atrakcyjnej krajobrazowo i przyrodniczo otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego. 
Działanie pod nazwą: „Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych -  edukacja i integracja mieszkańców z terenu LGD 
w zakresie historii i dziedzictwa kulturowego oraz wydanie folderu w celu promocji przedsięwzięcia” skierowane było do 
wszystkich pragnących poznać historię swojego regionu, zapoznać się z dawnymi zwyczajami, pracą, rzemiosłem jakie 
wykonywano na terenach, gdzie funkcjonowały klasztory i zakony. Udział w przedsięwzięciu wzięły głównie gminy, 
w których znajdują się zakony oraz ośrodki, gdzie nie ma już czynnych zakonów (z obszaru LSR i nie tylko) ale przetrwały 
tradycje klasztorów działających tam w przeszłości, a ludzie sięgają po tradycyjne receptury przygotowując zapomniane 
specjały wytwarzane dawnymi metodami. Przedsięwzięcie zapoczątkowało nową formę edukacji, zwiększenia kapitału 
społecznego i promocji zarówno całego obszaru objętego LSR jak i poszczególnych gmin oraz wystawców, którzy wzięli 
udział w przedsięwzięciu. Realizacja takich działań przyczynia się to do wzrostu liczby turystów i rozwoju gospodarczego 
danego regionu, następuje lepsze wykorzystanie zasobów przyrodniczych oraz kulturowych przy zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego wsi. W efekcie wpływa to znacząco na poprawę jakości i wzmocnienie potencjału wsi na całym 
obszarze LSR. 
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Młodzieżowa Akademia Komunikacji

Stowarzyszenie 
„Lider Poj ezierza”

Całkowity koszt operacji:
Wnioskowana kwota pomocy:

Miejsce realizacji operacji:

Opis operacji:

561 380,00 zł
  60 000,00 zł
obszar działania partnerów projektu podzielony został na trzy obszary. Obszar: Pomorza Zachodniego – Czaplinek, 
Lubuski – Gryżyna (gm. Bytnica), Opavski (morawsko-śląski w Czechach) – Pusta Polom k/Opavy

W międzynarodowym projekcie współpracy wzięło udział 11 lokalnych grup działania: jedna z Czech i dziesięć z Polski. 
Zadaniem projektu było nauczenie młodych ludzi poszukiwania aktualnych tematów, zdobywania informacji, ustnej 
i pisemnej komunikacji z dorosłymi, nauczanie ich obsługi sprzętu komputerowego i rejestracyjnego, technik prezentacji 
i marketingu, umożliwienie uczestnikom komunikowania się z zagranicznymi partnerami, zdobycia praktyki 
w porozumiewaniu się w językach obcych, poznawanie życia w innych regionach i krajach.
Ideą projektu „MAK” było:
1. wzmocnienie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji 
    wśród młodych ludzi,
2. włączanie młodzieży z mniejszymi szansami we wspólne inicjatywy,
3. promowanie międzynarodowej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
4. promowanie zainteresowania młodzieży edukacją ekologiczną i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Wnioskodawcami projektu współpracy byli: Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa 
Rozwoju, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, Stowarzyszenie Szanse 
Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania 
– Grupa Łużycka”, „Zielona Dolina Odry i Warty”, „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania POJEZIERZE RAZEM, Lokalna Grupa Działania „PRYM”, Místní akční skupina Opavsko z.s.
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Jie Skrenda – Oni Lecą

Stowarzyszenie 
„Lider Poj ezierza”

Całkowity koszt operacji:
Wnioskowana kwota pomocy:

Miejsce realizacji operacji:
Opis operacji:

353 984,00 zł
160 000,00 zł
Pszczelnik (Gmina Myślibórz)
Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” stworzyło infrastrukturę turystyczno-kulturalną przy pomniku lotników litewskich 
S. Dariaus i S. Giereno w Pszczelniku. W miejscu istniejących  starych wiat powstają nowe. Infrastruktura będzie pełniła 
funkcję rekreacyjno-turystyczną przeznaczoną głownie dla turystów i mieszkańców, którzy korzystają z tras turystycznych 
przechodzących obok pomnika, będą mogli odpocząć, zobaczyć zabytek oraz zapoznać się z historią tego miejsca. Celem 
projektu jest utworzenie infrastruktury turystycznej o szczególnym akcencie tradycji ludowej litewskiej na terenie pomnika 
lotników litewskich. Partnerami projektu współpracy są również Lokalne Grupy Działania z Litwy – Kauno Rajono Vietos 
Veiklos Grupe i Garliavos miesto Vietos Veiklos Grupe.                      
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Spotkania z tradycją w Pracowni Ceramicznej GLINIANY KOGUCIK w Przelewicach

Stowarzyszenie Komunalne 
Centrum Edukacj i  Ekologicznej 

AGENDA 21 Euroregionu Pomerania

Całkowity koszt operacji:
Wnioskowana kwota pomocy:

Wysokość wypłaconych środków:
Miejsce realizacji operacji:

Opis operacji:

51 300,00 zł
48 735,00 zł
I etap: 24 600,00 zł
Przelewice

Zadanie polega na utworzeniu pracowni ceramicznej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia pracowni oraz stworzeniu 
oferty bezpłatnego uczestnictwa w tradycyjnych formach rękodzielnictwa ceramicznego podczas zajęć warsztatowych 
prowadzonych przez doświadczonego instruktora. Realizacja zadania przyczynia się do rozwoju kreatywności i otwartości 
lokalnej społeczności (zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, w tym seniorów) na nowe, ciekawe i innowacyjne formy 
spędzania wolnego czasu. Ponadto podczas zajęć ceramicznych opracowywana jest nowa forma promocji lokalnego 
dziedzictwa w postaci wykreowania nowej marki ceramiki przelewickiej. Zajęcia odbywają się w cyklu 1 raz w tygodniu lub 
po wcześniejszym umówieniu terminu dla zorganizowanych grup.
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Bogactwo naszych wód – promocja obszarów historycznie 
związanych z rybactwem

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo Drawy  z Liderem Wałeckim”

Całkowity koszt operacji:
Wnioskowana kwota pomocy:

Miejsce realizacji operacji:
Opis operacji:

227 368,44 zł
  72 000,00 zł
Dębno (jezioro Lipowo), Nowogródek Pomorski (jezioro Karsko)
Projekt współpracy pn. „Bogactwo naszych wód – promocja 
obszarów historycznie związanych z rybactwem”, w ramach 
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014- 
-2020 realizowany przez trzy lokalne grupy działania: 
Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w 
Stargardzie, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w Barlinku 
i Stowarzyszenie „Partnerstwo  Drawy z Liderem Wałeckim” 
w Złocieńcu.
Celem projektu jest promocja obszarów historycznie 
związanych z rybactwem w tym bogactwa naszych wód, 
promocji dziedzictwa kulturowego rybactwa oraz 
w szerokim zakresie edukacja rybna. 
Warsztaty promujące potrawy rybne, przygotowanie dań 
z ryby, pływanie kajakami i rowerami wodnymi oraz łodzią 
motorową dla uczestników dwóch imprez na terenie 
powiatu myśliborskiego. Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” 
dzięki unijnym środkom zorganizuje w sierpniu br. „Targi 
Rybackie” w Dębnie oraz zawody spinningowe „Rybka 
z Pietruszką” w Nowogródku Pomorskim nad Jeziorem 
Karsko. 
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