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Prezentacja projektu
Projekt ten, zainicjowany przez lokalną organizację wędkarską i turystyczną, ma na celu rewitalizację obszaru wokół Jeziora Burtnieku, mającego duży, aczkolwiek niewykorzystany
potencjał połowowy, oraz podniesienie świadomości spraw rybołówstwa, wędkarstwa, zdrowia
i środowiska.

Łotwa
Litwa

Stowarzyszenie „Szkoła wędkarstwa i turystyki Burtnieku” zarządza ośrodkiem wędkarstwa i rekreacji „Vecates”,
w którym wypożycza sprzęt oraz zapewnia zakwaterowanie i atrakcje dla turystów. We współpracy z kilkoma
miejscowymi organizacjami turystycznymi i ekologicznymi organizuje wydarzenia związane z wędkarstwem z
myślą o edukacji młodych ludzi i o promowaniu regionu. Projekt, korzystający ze wsparcia w ramach Osi 4, przewiduje szkolenie dla dzieci i młodzieży w zakresie wędkarstwa i ochrony środowiska, obejmujące część teoretyczną i praktyczną, a także gry edukacyjne. Poprzez zakup wyposażenia i utworzenie niewielkiego obiektu
wypoczynkowego umożliwił on szkole wędkarstwa i turystyki dywersyfikację świadczonych usług i zwiększenie
liczby gości. Stwarza także w okolicy zapotrzebowanie na żywność, zakwaterowanie oraz sprzęt turystyczny i
wędkarski.
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Najważniejsze doświadczenia
>> Zbieżność z tematami FARNET: Dywersyfikacja rejonów związanych z rybołówstwem, turystyka, edukacja,
wzmacnianie współpracy lokalnej
>> Rezultaty projektu: Sezon turystyczny po wdrożeniu projektu był dla towarzystwa bardzo udany, liczba
gości wzrosła z około 200 do 3,5 tys. rocznie, znacznie przekraczając oczekiwania. W efekcie stworzono jedno
miejsce pracy w pełnym wymiarze godzin i jedno w niepełnym. Szkolenie oferowane dzieciom okazało się
ciekawe również dla wielu rodziców. Ze względu na wzrost zainteresowania, stowarzyszenie planuje obecnie
poszerzenie działalności i zamierza wystąpić do EFR o wsparcie w organizacji letnich obozów wędkarskich.
>> Możliwość przenoszenia doświadczeń w inne warunki: Projekt cechuje się niskimi kosztami i może być
wdrażany nad wodami publicznymi w innych regionach, pod warunkiem obecności w nich odpowiednich
zasobów ryb i lokalnych entuzjastów. Pokazuje on także, jak ważna jest dobra współpraca między różnymi
lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Jako kluczowe elementy sukcesu podkreśla się zaangażowanie
mistrzów wędkarstwa i popularnych postaci z telewizji, a także silny nacisk na pracę z młodymi ludźmi.
>> Komentarz końcowy: Poprzez przyciągnięcie turystów i urlopowiczów oraz zapewnienie młodym ludziom
wysokiej jakości szkolenia, wdrożenie projektu przyczyniło się do rewitalizacji obszaru, który nie był aktywny
gospodarczo.

Łączny koszt i wkład EFR
Łączny koszt projektu: 16 800 €
>> Oś 4 EFR: 11 400 €
>> Współfinansowanie krajowe: 3 800 €
>> Prywatne współfinansowanie: 1 600 €

Informacje o projekcie
Tytuł: Rozwój usług w zakresie rybołówstwa i turystyki
Czas trwania: 2011 r.		
Data przygotowania studium przypadku: styczeń 2012 r.
Promotor projektu
Szkoła wędkarstwa i turystyki Burtnieku
Koordynator: Inga Mickevica
mpojars@inbox.lv		
Telefon: +37129456900		
www.burtniekulaivas.lv
Informacje dotyczące FLAG		
Od Salacy po Ruję, Łotwa
mpojars@inbox.lv
+371 29456900
www.nosalacaslidzrujai.lv
Informacje dotyczące FLAG
Wydawca: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Dyrektor Generalny.
Zastrzeżenie: Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa odpowiada za całościowe wydanie niniejszego dokumentu, jednak nie odpowiada za
jego treść ani nie gwarantuje poprawności danych.
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