
   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Strona 1 

130 dofinansowanych wniosków i blisko 180 miejsc pracy 

W ciągu czterech lat nasze stowarzyszenie zorganizowało 28 naborów 

na projekty dotyczące podnoszenia atrakcyjności obszaru objętego 

strategią SGR, restrukturyzacji i reorientacji działalności związanej  

z rybactwem, rozwoju lub zakładania działalności gospodarczej oraz 

ochrony środowiska. Szansę na dofinansowanie swoich projektów 

otrzymało łącznie około 130 wnioskodawców, w tym samorządy, 

organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy, a wśród nich niemal  

60 rybaków. Wsparcie inicjatyw naszych mieszkańców przyczyniło się 

też do powstania niemal 180 nowych miejsc pracy, które zgodnie z  

 

Członkowie Zarządu oraz Pracownicy Biura SGR 

PODSUMOWANIE PO RYBY 2007-2013 W SGR 

 W minionym kwartale Słowińska Grupa Rybacka przeprowadziła ostatni konkurs w ramach programu RYBY 2007-2013, 

w wyniku którego dofinansowanych zostanie 14 operacji o łącznej kwocie 1 501 453,74 zł. 

W Newsletterze znajdziecie: 

 PODSUMOWANIE PO RYBY 2007-2013 W SGR 

 SŁOWIŃSKI SZLAK RYBACKI W KONTEKŚCIE MIONIONEGO SEZONU LETNIEGO 

 SŁOWIŃSKI SZLAK RYBACKI W PIGUŁCE – POZNAJ RYBACKĄ OFERTĘ OBSZARU 

 PRACE NAD PROGRAMEM „RYBACTWO I MORZE 2014-2020” 

 

Efekt – bardziej atrakcyjny obszar zarówno dla mieszkańców jak i dla turystów 

Efektem zrealizowanych projektów jest przede wszystkim wzrost atrakcyjności naszego terenu pod względem turystycznym  

i jako miejsca zamieszkania – w tych zakresach wnioskowały zarówno gminy, sołectwa, podmioty społeczne jak  

i przedsiębiorcy. Ci ostatni otrzymali też wsparcie na rozwój usług w innych obszarach – w szczególności w handlu, 

gastronomii, budownictwie oraz działalności związanej z naprawą pojazdów. Łącznie na realizację złożonych wniosków  

w okresie od 2011 do2014r. przeznaczono 43 646 823,75zł.  

Nowa perspektywa finansowa 

Ostatnie wnioski złożone przez naszych mieszkańców są obecnie weryfikowane w Urzędach Marszałkowskich, a Słowińska 

Grupa Rybacka przygotowuje się do wystąpienia w kolejnym konkursie o pulę środków, które za jej pośrednictwem zostaną 

rozdysponowane między podmioty działające na naszym obszarze w okresie 2015-2020r.  

 

zasadami dofinansowania w programie rybnym muszą być utrzymane przez pięć lat. Ponadto siedem osób założyło własne 

firmy. 

 



 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Strona 2 

POZNAJ OFERTĘ SŁOWIŃSKIEGO SZLAKU RYBACKIEGO 

Wiele już zostało napisane na temat działań podejmowanych przez SGR w zakresie turystycznej promocji rybackiego 

charakteru naszego obszaru. Kontynuując ten temat, w najbliższych kilku wydaniach Newslettera SGR przybliżymy 

Państwu ofertę, jaka składa się na Słowiński Szlak Rybacki, celem inspiracji i zachęcenia do włączenia się w te 

działania. 

 

 

 

 

 

SŁOWIŃSKI SZLAK RYBACKI W KONTEKŚCIE MIONIONEGO SEZONU LETNIEGO 

Po bardzo udanym sezonie turystycznym, do jakich niewątpliwie należały minione wakacje na naszym obszarze, 

podsumowaliśmy pierwszy sezon rybackiej oferty turystycznej stworzonej we współpracy z lokalnymi mieszkańcami  

i przedsiębiorcami. 

Pierwszy sezon Słowińskiego Szlaku Rybackiego 

Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach Newslettera, w tym 

roku po raz pierwszy zaprezentowaliśmy turystom Słowiński Szlak Rybacki. Jego oferta dostępna była w 14 punktach 

zlokalizowanych na terenie SGR. Stojaki wraz z kartami turystycznymi prezentującymi poszczególne atrakcje na szlaku 

dostępne były w punktach informacji turystycznej, wybranych hotelach, kawiarniach i muzeach.  

Co pokazał sezon turystyczny? 

U progu października wspólnie z uczestnikami Słowińskiego Szlaku Rybackiego podsumowaliśmy miniony sezon. Ocenie 

poddane zostały działania promocyjne podjęte przez SGR, m.in. dystrybucja kart w punktach, w których dostępna była 

oferta oraz ich przełożenie na faktyczne skorzystanie z usługi. 

Dobrze, ale zawsze może być lepiej! 

Członkowie Słowińskiego Szlaku Rybackiego wymienili się wnioskami w zakresie liczby turystów korzystających z ich 

usług w minionym sezonie letnim. Podstawowym wnioskiem, z którym zgodzili się uczestnicy spotkania była duża 

popularność nowej formy promocji jaką są karty produktowe. Zauważono pewną prawidłowość, mianowicie największa 

rotacja kart rozpoczęła się w okresie po 10 sierpnia, kiedy to nadeszły na wybrzeżu pierwsze dni niepogody.  

Gotowy plan działania na kolejny sezon turystyczny  

Miniony sezon turystyczny pokazał, że przed nami jest jeszcze wiele pracy. Z drugiej strony zainteresowanie, jakim 

cieszyły się karty promujące rybackie atrakcje obszaru pozwalają przypuszczać, że w przyszłym roku świadomość turysty 

o tego typu atrakcjach będzie już znacznie większa. Podstawowymi założeniami na najbliższe miesiące w kontekście 

sezonu turystycznego 2015 jest dodrukowanie uatrakcyjnionych kart, wprowadzeni całodniowych pakietów łączących 

pojedyncze oferty oraz wyeksponowanie oferty szlaku w Internecie. Ze wspólnie opracowanym planem działania 

ruszamy dalej! 

ARTYSTYCZNE WAKACJE 

Pod tym hasłem kryje się Centrum Aktywności Twórczej z Ustki (ul. Zaruskiego 

1a), które poprzez charakter swoich działań wpisuje się w tematykę szlaku, 

wypełniając jego funkcję kulturalną. W minionym sezonie letnim CAT oferował 

zarówno mieszkańcom jak i turystom ciekawe marynistyczne wystawy, 

warsztaty plastyczne dla całych rodzin, czy też leżakowe kino letnie. Można było 

także wyrazić swoje spojrzenie na Ustkę poprzez film, który można było zgłosić 

do konkursu z nagrodami. Udział we wszelkich wydarzeniach był zupełnie 

bezpłatny. 
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PRACE NAD PROGRAMEM „RYBACTWO I MORZE 2014-2020” 

15 maja 2014 r. weszło życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

pozwalające na rozpoczęcie prac nad Programem Operacyjnym "Rybactwo  

i Morze" na lata 2014-2020. 

BATERIA NADBRZEŻNA BLÜCHER 

Mieszkańcom naszego obszaru raczej nie trzeba przedstawiać tego 

miejsca. Pozostałości po II wojnie światowej poza unikalnymi walorami 

historycznymi stanowią także ciekawą atrakcję turystyczną. Okazuje 

się, że miejsce to świetnie wpisuje się w charakter Słowińskiego Szlaku 

Rybackiego. W niepowtarzalny za sprawą wyjątkowego przewodnika 

sposób prezentowana jest historia usteckiego portu, podczas której 

można dowiedzieć się wielu bardzo interesujących rzeczy, jak np. do 

jakich innych celów, poza łowieniem ryb, mogły służyć w czasie wojny 

kutry rybackie, czy też czym jest  tzw. „kaefka”… 

CUKIERKI U RYBAKA MISTRALA 

Cafe Mistral, to choć od niedawna istniejące na mapie usteckich 

kawiarni miejsce, już stanowi atrakcję turystyczną miasta. Wszystko za 

sprawą wytwarzanej na miejscu Krówki usteckiej, która dla wielu 

odwiedzających Ustkę turystów jest smaczną pamiątką z pobytu nad 

morzem. Cukierki u Rybaka Mistrala to przykład jedynej na naszym 

obszarze manufaktury wytwarzającej słodkości z kwasami Omega 3. 

Dzięki przeszklonej ladzie można przy odrobinie szczęścia podejrzeć 

krojenie oraz pakowanie krówek. Dopełnieniem całości jest legenda o 

rybaku Mistralu, którą można zakupić w kawiarni oraz wybranych 

lokalnych księgarniach. 

Tak przedstawia się pierwsza część atrakcji Słowińskiego Szlaku Rybackiego. Kolejne już w następnym wydaniu Newslettera! 

Tymczasem zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem szlaku (www.sgr.org.pl/Slowinski-Szlak-Rybacki) - być może 

i Państwa oferta mogłaby dołączyć do już istniejącej, wzbogacając ją swoim wyjątkowym charakterem – i co ważne 

przyczyniając się do promocji rybackiego charakteru naszego obszaru. Serdecznie zapraszamy! 

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają więc prace nad przygotowaniem tego programu, a przedstawiciele 

Lokalnych Grup Rybackich, w tym także Słowińskiej Grupy Rybackiej biorą w nich aktywny udział jako grupa robocza 

powołana specjalnie na tę okoliczność.  

Projekt PO RYBY 2014-2020 zakłada realizację siedmiu priorytetów: 

1. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa; 

2. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury; 

3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa; 
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Fot. Katarzyna Kojder 

Słowińska Grupa Rybacka 

ul. Marynarki Polskiej 30 

76-270 Ustka 

tel./fax. 59 814 44 59 

biuro@sgr.org.pl 

www.sgr.org.pl 

4. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich; 

5. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przewarzania; 

6. Zintegrowana Polityka Morska oraz 

7. Pomoc techniczna. 

Więcej o postępach w pracach nad programem znajdziecie Państwo na stronie MRiRW: http://www.minrol.gov.pl 


