
Efekty realizacji Lokalnych Strategii  
Rozwoju w ramach Programu  

Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

2014 -2020

Europejski Fundusz Morski i Rybacki
Publikacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym  
„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Rybacka Lokalna Grupa 
Działania „Roztocze”

Słowo wstępne Władysława Ortyla  3
Słowo wstępne Mirosława Zaborniaka  5
Gmina Adamów  8
Anna Kuśmierczak-Kuceł  10
Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu 12
Gmina Bełżec 14
Gmina Cieszanów 16
Gospodarstwo rybackie „Dębowy Dwór” 18
Jakub Jarosz 21
Gmina Krasnobród 22
Adam Krzywosz 23
Gmina Lubaczów 26
Gmina Lubycza Królewska 27
Gmina Medyka 29
Gmina Narol 33
OPZW w Przemyślu  34
OPZW w Zamościu 36
Gmina Stary Dzików  38
Gospodarstwo rybackie w Starzawie  39
Gmina Tomaszów Lubelski 41
Gmina Wiązownica 43

Spis treści

Lokalna Grupa Rybacka 
Puszczy Sandomierskiej

Słowo wstępne Wiesława Ordona 46
Piotr Jaskot 48
Tadeusz Bałata 49
Dariusz Tylus 50
Mieczysław Stec 51
PZW Okręg w Rzeszowie 52
Gmina Kolbuszowa 53
Gmina Nowa Dęba 54
Gmina Bojanów 56
Gmina Zaleszany 57
Gmina Grębów 58
Gmina Gorzyce 59



Szanowni Państwo,

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują dwie Lokalne Grupy Rybackie, które swoim zasięgiem wykraczają poza obszar 
naszego regionu, obejmując również gminy z województwa lubelskiego. Istotne znaczenie ma ich międzywojewódzki charakter, stwa-
rzając szansę na zrównoważony rozwój i aktywizację społeczną obszarów zależnych od rybactwa.

Na realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 województwo podkarpackie otrzymało 4  000  000  euro.  
Z tych pieniędzy korzystają nie tylko Lokalne Grupy Rybackie, ale przede wszystkim gospodarstwa zajmujące się hodowlą ryb, 
przetwórcy oraz gminy i lokalne społeczności. Oddając w Państwa ręce tę publikację, liczymy że przyniesie ona wiele interesują-
cych spostrzeżeń i miłych wrażeń. Przedstawiamy w niej szlak zrealizowanych projektów przy udziale Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego. W przestrzeni publicznej coraz częściej spotkamy łowiska wędkarskie, parki, przystanie, kompleksy spor-
towe, place zabaw, restauracje, placówki kultury, zagospodarowane dzięki wsparciu z Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze’’.  
Dzięki publikacji odwiedzą Państwo kompleksy stawów rybnych wraz z urokliwą przyrodą Roztocza i Puszczy Sandomierskiej. 

To ważne, żebyśmy wraz z efektami, które dają środki europejskie docierali do tych, którzy mają pasję, którzy zajmują się na co dzień 
rybactwem, przetwórstwem. Tworzone przez regionalnych hodowców i przetwórców wyroby trafiają na nasze stoły, zarówno jako 
element tradycji, ale także jako doskonała promocja prozdrowotnych potraw z rodzimych gatunków ryb. 

Przewodnik, który trafia w Państwa ręce ma zaprezentować miejsca bogatej oferty turystycznej oraz rekreacyjnej podkarpacko-lubel-
skich obszarów zależnych od rybactwa oraz uzmysłowić - często niedocenianą funkcję, jaką spełniają kompleksy wodne, wykorzysty-
wane do hodowli ryb a także utrzymania równowagi przyrodniczo-biologicznej i hydrologicznej.

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego
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Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” (do roku 2015 działająca pod na-
zwą Lokalna Grupa Rybacka „Roztocze”) obejmuje teren 14 gmin, położonych zarówno 
w województwie podkarpackim jak i lubelskim. Obszar RLGD „Roztocze” obejmuje po-
wierzchnię 2146 km2. Położony jest w północno-wschodniej części województwa pod-
karpackiego (9 gmin), łącząc się bezpośrednio z sąsiadującymi 5-cioma gminami połu-
dniowo-wschodniego krańca województwa lubelskiego. Obszar tworzy pod względem 
geograficznym zwarty kompleks sąsiadujących ze sobą gmin. Kluczem łączącym gminy 
obszaru RLGD „Roztocze” jest znaczący wpływ podmiotów sektora rybackiego na rozwój 
obszaru RLGD „Roztocze”, zarówno w historii tych terenów, jak i obecnie.

Celem powstania Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze” było wyjście na-
przeciw oczekiwaniom społeczności obszaru RLGD, dotyczącym przyszłych kierunków 
rozwoju tego terenu, z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z dużym znaczeniem 
sektora rybackiego na tym obszarze. Proces budowania trwałego partnerstwa pomiędzy 
sektorami: publicznym, społecznym i gospodarczym w ramach Grupy Rybackiej rozpoczął 
się w lipcu 2009 roku. Wówczas odbyło się pierwsze spotkanie w Gminie Narol, która to 
przejęła inicjatywę w procesie tworzenia Stowarzyszenia pod nazwą Lokalnej Grupy Ryba-
ckiej „Roztocze”, na obszarze siedmiu gmin: Gmina Lubycza Królewska, Gmina Cieszanów, 
Gmina Lubaczów, Gmina Narol, Gmina Stary Dzików, Gmina Laszki i Gmina Wiązownica.

Mapa obszaru działania  
Rybackiej Lokalnej Grupy  
Działania „Roztocze” 
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Mirosław Zaborniak

W związku z wdrażaniem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, 
Stowarzyszenie podjęło ponowną próbę uzyskania wsparcia finansowego na realizację 
strategii rozwoju lokalnego, opartej o środki EFMR. W tej sprawie, we wrześniu i paź-
dzierniku 2015 r. odbyły się spotkania i konsultacje przedstawicieli sektora rybackiego, 
lokalnych liderów sektora społecznego i przedstawicieli samorządów lokalnych, obszaru 
LGR „Roztocze”. Te przejawy aktywności lokalnych wspólnot spowodowały uaktywnienie 
społeczności lokalnej, podmiotów rybackich i sektora publicznego gmin sąsiedzkich, po-
zostających dotychczas poza obszarem LGR „Roztocze”. W rezultacie partnerstwo objęło 
społeczność 14 gmin (w tym: 9 gmin położonych na terenie Województwa Podkarpackie-
go, którymi są gminy: Narol, Cieszanów, Lubaczów, Laszki, Stary Dzików, Wiązownica, Ra-
dymno, Stubno i Medyka oraz 5 gmin położonych na terenie Województwa Lubelskiego, 
którymi są gminy: Bełżec, Lubycza Królewska, Tomaszów Lubelski, Krasnobród i Adamów).

W bieżącym okresie finansowania, tj, w latach 2014-2020 RLGD „Roztocze” dyspo-
nowało budżetem w wysokości 8 mln zł z programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 
W ramach działań RLGD „Roztocze” wspierane są operacje mające na celu tworzenie 
i utrzymywanie miejsc pracy, powstawania i rozwoju działalności gospodarczych, infra-
struktury turystycznej oraz aktywizacji lokalnej społeczności z terenu działania RLGD 
„Roztocze”. O pomoc ubiegają się rybacy, osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje po-
zarządowe, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki im podle-
głe z obszaru objętego działaniem LSR.

RLGD „Roztocze” to nie tylko możliwość aplikowania o środki unijne, ale i realizacja 
działań aktywizacyjnych kierowanych do społeczności lokalnej zamieszkującej teren ob-
jęty działaniem RLGD „Roztocze”. Promocja podczas wydarzeń kulturalnych, warsztatów 
kulinarnych, konferencji wspierających dialog społeczny czy szkoleń podnoszących kwa-
lifikacje zawodowe mieszkańców, a w szczególności osoby grupy wiekowej 50 + pozosta-
jących poza rynkiem pracy, osoby bezrobotne, były sektor rybacki jak i samych rybaków.

Nasza Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” zrealizowała w obecnej per-
spektywie szereg działań i uczestniczyła w sfinansowaniu wielu operacji pozytyw-
nie wpływających na rozwój gospodarczy regionu. Obszar objęty naszą LSR, jest na-
prawdę rozległy (liczy 14 gmin, z czego 5 położonych jest w województwie lubelskim), 
jednak realizacja dotychczasowych działań przebiega w sposób planowy i bezprob-
lemowy. Dotychczas nasza Grupa rozstrzygnęła 9 naborów, w wyniku których za-
wartych zostało 48 umów o dofinansowanie operacji w ramach realizacji lokalnej 
strategii rozwoju. Dodatkowo już 30 Beneficjentów, przy wsparciu naszej RLGD, za-
kończyło realizację swoich operacji i je rozliczyło lub jest w trakcie ich rozliczania.  
Ze środków, jakie w obecnej perspektywie oddano do dyspozycji RLGD „Roztocze” utwo-
rzono 32 nowe miejsca pracy. Dzięki wsparciu z Programu Operacyjnego „Rybactwo  
i Morze” udało się także utrzymać 20 zagrożonych miejsc pracy. Wsparto też podmioty 
chcące założyć nowe firmy. Dofinansowano też 16 operacji mających na celu tworzenie 
nowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej we wszystkich gminach będących człon-
kami naszego stowarzyszenia.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania 
„Roztocze” obejmuje teren  
14 gmin, położonych zarówno  
w województwie podkarpackim  
jak i lubelskim

Na rozwój sektora rybackiego zrzeszonego w RLGD przeznaczono 2 000 000,00 zł, 
co dało szansę na znaczny rozwój oraz dywersyfikację gospodarstw rybackich z terenu 
Roztocza. Zrealizowane zostały również operacje których zadaniem jest zwalczanie nad-
miernego kłusownictwa na terenie gmin objętych LSR oraz zapobieganie degradacji śro-
dowiska naturalnego.

Wiele operacji oraz prężnie rozwijających się gospodarstw rybackich zostało do-
cenionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w nowo ukazanej publikacji  
pn. „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego”.

W ramach dotychczasowej realizacji naszej LSR podejmowano także działania  
stricte prospołeczne, mające na celu organizację szkoleń, spotkań, konferencji oraz war-
sztatów, podnoszących poziom wiedzy i wymianę doświadczeń, które szkoliły, ale i inte-
growały naszych mieszkańców i działaczy różnych branż gospodarczych. Takie działania 
okazały się niebywale potrzebne społeczności wiejskiej, której brakuje działań kultu-
ralnych i integracyjnych. Od roku 2016 zostało objętych działaniami aktywizacyjnymi,  
promocyjnymi, integracyjnymi, szkoleniowymi i informacyjnymi ponad 6 000 osób. 

To RLGD „Roztocze” była inicjatorem oraz liderem w realizacji projektu współpracy 
międzyregionalnej „Złota Łuska”, dzięki któremu powstał nowy „Lubelsko–Podkarpacki 
Szlak Karpia”, promujący ryby słodkowodne i dziedzictwo rybackie Województwa Lubel-
skiego i Podkarpackiego. Dzięki tej inicjatywie nawiązana została współpraca sektora 
rybackiego z 22 restauracjami wdrażającymi potrawy z lokalnych ryb.

Żadna z tych operacji, żadne miejsce pracy ani żadne pozytywne inicjatywy nie by-
łyby realizowane bez wsparcia pochodzącego ze środków PO RYBY 2014-2020 wyko-
rzystywanych za pośrednictwem rybackich Lokalnych Grup Działania w ramach instru-
mentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. To dotychczasowa współpraca 
z Samorządem Województwa podkarpackiego, który pełni w obecnej perspektywie rolę 
Instytucji Pośredniczej, na każdym etapie wspierała działania beneficjentów, a wypraco-
wane rozwiązania i dobre praktyki uzyskały wysoką ocenę przez beneficjentów z sektora 
rybackiego i mieszkańców regionu oraz lokalnych samorządowców.

Mamy nadzieję, że rybackie lokalne grupy działania w dalszym ciągu będą funk-
cjonowały i wspierały naszą lokalną akwakulturę, powiaty, gminy i stowarzyszenia, 
przyczyniając się do poprawy aktywności społecznej, integracji mieszkańców i wzrostu 
aktywności zamieszkanych obszarów. A informacje zawarte w kierowanym do Państwa 
przewodniku zainspirują do odwiedzania roztoczańskich atrakcji turystycznych, pozna-
wania bogatych tradycji rybackich, czystych rzek o bogatej faunie i dużej atrakcyjności 
wędkarskiej, jak i częstszego spożywania lokalnych, roztoczańskich ryb. 

Mirosław Zaborniak
 Prezes Zarządu

 Rybackiej Lokalnej Grupy Działania 
 „Roztocze”

7



Rybacka Lokalna Grupa Działania 
 „Roztocze”

Regulowanie  
ruchu turystycznego  

poprzez budowę  
pomostów wędkarskich  

na zbiorniku wodnym w Jacni

Nazwa beneficjenta: Gmina Adamów

Cel: Zwiększenie ruchu turystycznego poprzez uatrakcyjnienie ogólnodostępnej przestrzeni 
publicznej z funkcją rekreacyjną i wypoczynkową na zbiorniku wodnym w Jacni.

Koszty całkowite: 166 993,69 zł

Wkład własny: 56728,69 zł

Kwota dofinansowania: 110 265,00 zł

Okres realizacji: 20.09.2017 r. – 31.01.2019 r.

W ramach projektu został wykonany pomost wędkarski pływający w kształcie 
litery „T”, trzy małe pomosty do cumowania drobnego sprzętu pływającego, oświet-
lenie głównego pomostu pływającego oraz montaż tzw. „licznika gości”. Ponadto 
zakupiono tablicę informacyjną. 

Realizacja operacji przyczynia się do uatrakcyjnienia i poszerzenia oferty spę-
dzania wolnego czasu na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Rybackiej 
Lokalnej Grupy Działania „Roztocze” oraz zaspokojenia rosnących potrzeb tury-
stów w zakresie budowy infrastruktury turystycznej.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania  
„Roztocze”

Utworzenie Parku Edukacyjnego 
„Roztoczańska Kraina Ryb”  
w Jacni

Nazwa beneficjenta: Gmina Adamów

Cel: Poszerzenie oferty turystycznej poprzez utworzenie parku edukacyjnego  
„Roztoczańska Kraina Ryb” w Jacni”.

Koszty całkowite: 152163,57 zł

Wkład własny: 92163,57 zł

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

Okres realizacji: 29.04.2019 r. – 29.02.2021 r.

W ramach projektu zrealizowano:
• budowę elementów małej architektury tj.: pergola, tablice informacyjne,  

gry edukacyjne, konstrukcja ryby, ławki, kosze na śmieci, stoły z ławkami,
• wykonanie nasadzeń,
• wykonanie ścieżki z kostki brukowej betonowej.
Utworzona ścieżka jest doskonałym uzupełnieniem dla istniejącej już infrastruk-
tury turystycznej zlokalizowanej nad zbiornikiem wodnym. Warto się wybrać 
tam na spacer, aby zgłębić swoją wiedzę na temat żyjących w okolicznych wodach 
rybach, zagrać w gry edukacyjne czy po prostu odpocząć w otoczeniu pięknej przy-
rody na zacienionych pergolą ławkach.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania 
 „Roztocze”

Rozbudowa karczmy rybackiej 
Karpiówka Anna Kuśmierczak-Kuceł 

i wprowadzenie nowych usług

Nazwa beneficjenta: Anna Kuśmierczak-Kuceł

Cel: Dywersyfikacja działalności rybackiej, wsparcie tworzenia miejsca pracy 
i dodatkowych źródeł dochodów w gospodarstwach rybackich.

Koszty całkowite: 574 982,65 zł

Wkład własny: 334 982,65 zł

Kwota dofinansowania: 240 000,00 zł

Okres realizacji: 22.08.2018 r. – 18.12.2018 r.

Ponadto utworzono jedno miejsce pracy, a także jedno zagrożone miejsce pracy 
utrzymano dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze”. 

Operacja dążąca do rozwoju sektora gospodarczego osiągnęła stawiany sobie cel, 
którym był rozwój obecnej działalności gospodarczej na terenie objętym LSR gdzie 
nastąpiło zwiększenie zatrudnia poprzez rozbudowę karczmy rybackiej Karpiówka 
i wprowadzenie nowych usług.

W ramach projektu została 
rozbudowana karczma rybacka 
„Karpiówka” i wprowadzone 
zostały nowe usługi 
cateringowe. 

Na piętrze powstała sala 
okolicznościowa dzięki 
wsparciu ze środków 
EFMR w zakresie działania 
„Realizacja lokalnych strategii 
rozwoju kierowanych przez 
społeczność” w ramach 
Priorytetu 4, objętego 
Programem Operacyjnym 
„Rybactwo i Morze”.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania  
„Roztocze”

Aranżacja ogródka restauracyjnego 
i termomodernizacja budynku 
karczmy wraz z instalacją 
fotowoltaiczną i zakupem 
wyposażenia w Karczmie rybnej 
„Karpiówka”

Nazwa beneficjenta: Anna Kuśmierczak-Kuceł

Cel: Rozwój działalności gospodarczej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej, 
doposażenie oraz rozbudowę ogródka restauracyjnego przy jednoczesnym utrzymaniu 
i zwiększeniu zatrudnienia w Karczmie rybnej „Karpiówka”

Koszty całkowite: 258 690,61 zł

Wkład własny: 158 539,61 zł

Kwota dofinansowania: 100 151,00 zł

Okres realizacji: maj 2021 r. – wrzesień 2021 r.

Efektem wymiernym zrealizowanej operacji jest zwiększenie dochodów karczmy 
poprzez gustowne zaaranżowanie ogródka restauracyjnego (strefa relaksu) zwięk-
szającego powierzchnię użytkową przeznaczoną dla klientów korzystających 
z usług gastronomicznych karczmy rybnej „Karpiówka”. Jednocześnie uszczuplając 
wydatki związane z kosztami za energię elektryczną poprzez instalację paneli foto-
woltaicznych, które przyczyniają się do wspierania działalności o wysokiej warto-
ści dodanej poprzez rozwój potencjału innowacyjnego, który pozwolił na osiąganie 
wysokich standardów jakości i zaspokojenia zapotrzebowania konsumentów na 
produkty rybołówstwa i akwakultury oraz wspierania działań promujących przej-
rzystość ekologicznych metod produkcji dla konsumentów stosowanych w Kar-
czmie rybnej „Karpiówka”.

Przedmiotem operacji  
było wprowadzenie nowych 
powierzchni konsumenckich 
poprzez aranżację dużego 
ogródka restauracyjnego  
wraz z placem zabaw dla dzieci, 
zachęcających do spożywania 
potraw z ryb w otoczeniu 
pięknych stawów karpiowych,  
oraz podniesienie standardu 
lokalu poprzez montaż 
instalacji fotowoltaicznej, 
elektrycznej kurtyny  
grzewczej nad drzwiami, 
przykrycie koryta rzecznego z 
rybami, dokupienie urządzeń 
i wyposażenia do kuchni 
oraz wprowadzenie nowych 
rozwiązań dla bardziej 
wymagających klientów.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania 
 „Roztocze”

Odkrywanie  
„rybackich więzi”  

i dziedzictwa lokalnego  
Gminy Bełżec 

Nazwę Beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu

Cel: Propagowanie, wzmacnianie potencjału intelektualnego, promocja  
oraz popularyzacja rybołówstwa, dziedzictwa lokalnego, tradycji rybackich  
oraz rybackich produktów regionalnych poprzez organizację szkoleń i wizyty 
studyjnej dla dzieci i młodzież. 

Budżet wg umowy: 12 000,00 zł brutto 
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Wkład własny: 2 000,00 zł 
Okres realizacji: kwiecień 2019 r. – sierpień 2019 r.

Realizowanie projektu pt. Odkrywanie” „rybackich więzi” i dziedzictwa lokalnego 
Gminy Bełżec w ramach „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych 
przez społeczność „w ramach Priorytetu4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej”, objętej Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” odbywało się 
w Karczmie Rybnej „ Karpiówka” przy ul. Zamojskiej 5 w Bełżcu. Odbyły się trzy 
szkolenia oraz wizyta studyjna. Skierowane było to do całej społeczności obszaru 
objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania  
„Roztocze”

Odkrywanie  
„rybackich więzi”  
i dziedzictwa lokalnego  
Gminy Bełżec

30 kwietnia 2019 r.
Tematem pierwszego szkolenia było: „Zarzadzanie działalnością gospodarcza 
w branży rybackiej i akwakulturze”

4 czerwca 2019 r.
Następne szkolenie nosiło nazwę „Zdrowe ryby w stawach karpiowych i pstrągowych”.

18 lipca 2019 r.
Trzecie i zarazem ostatnie spotkanie szkoleniowe mieściło się pod tematem prze-
wodnim „Rozwój sektora rybackiego i dobrostanu ryb oraz metody jego określenia”.

27 sierpnia 2019 r.
Zakończenie projektu była Wizyta studyjna, która zorganizowana została na tere-
nie Gospodarstwa Rybackiego „Bełżec”, skierowane do najmłodszych mieszkań-
ców. Dzieci i młodzież zapoznała się specyfiką prowadzenia działalności rybackiej 
w gospodarstwie.

Podsumowaniem każdego spotkania była czynna dyskusja dotycząca zagadnień 
poruszanych w trakcie szkoleń i wizyty studyjnej.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania 
 „Roztocze”

Utworzenie miejsca wypoczynku 
i rekreacji poprzez wykonanie 

promenady dydaktycznej  
wraz z małą architekturą  

przy zbiorniku wodnym „Zagóra I”

Nazwa Beneficjenta: Gmina Bełżec

Cel: Wykreowanie produktu turystycznego poprzez utworzenie miejsca wypoczynku  
i rekreacji przy zbiorniku „Zagóra I” w Bełżcu.

Łącznie wartość brutto: 72 285,89 zł 
Wnioskowana kwota dofinansowania: 47 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 47 500,00 zł
Kwota wkładu własnego: 24 785,89 zł
Okres realizacji: 02.06.2020 r. – 11.12.2020 r.

W ramach projektu wykonano ścieżki i  chodniki o  łącznej powierzchni ponad 
580  m², wytyczone zostały w  formie promenady dydaktycznej w  towarzystwie 
tablic informacyjnych na temat pomników przyrody znajdujących się na terenie 
Gminy Bełżec oraz dotyczących gospodarstwa rybackiego z terenu gminy Bełżec, 
jak również gatunków ryb występujących w tym gospodarstwie. Zadanie obejmo-
wało budowę altany – chatki wędkarskiej ze stołem i ławkami. 
W pobliżu znajduje się także miejsce na grilla. Całość uzupełniają elementy małej 
architektury zlokalizowane po obu stronach zbiornika, tj. drewniane ławki, kosze 
na śmieci czy stojak na rowery. 
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Rybacka Lokalna Grupa Działania  
„Roztocze”

Utworzenie miejsca wypoczynku 
i rekreacji poprzez wykonanie 
promenady dydaktycznej  
wraz z małą architekturą  
przy zbiorniku wodnym „Zagóra I”

Remont przepustu podniósł jego wartości estetyczne i rekreacyjne, a także popra-
wił dostępność. Wzdłuż alejek spacerowych usytuowano lampy solarne na stalo-
wych rurach, które oświetlają tę przestrzeń w godzinach wieczornych. Dopełnienie 
promenady stanowią nasadzenia drzew i krzewów, natomiast wiosną pojawią się 
wysiane trawy i kwiaty, tworzące łąki kwietne. 

W  przyszłości planuje się wzbogacenie obszaru promenady w  pomosty służące 
wypoczynkowi i rekreacji. 

 Cel stawiany przy realizacji operacji został osiągnięty poprzez wykonanie prome-
nady dydaktycznej wraz z małą architekturą , która jest nowym produktem tury-
stycznym na terenie objętym LSR. W związku z realizacją zadania nastąpiła roz-
budowa oferty turystycznej RLGD „Roztocze” poprzez stworzenie przy zbiorniku 
wodnym Zagóra I w Bełżcu spójnego, kompleksowo zagospodarowanego terenu 
turystycznego. Zrealizowane zadanie jest uzupełnieniem dla pozostałych inwesty-
cji o charakterze turystycznym znajdujących na terenie miejscowości Bełżec.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania 
 „Roztocze”

Utworzenie kompleksu 
turystycznego  

„Pan Karp na Wędrowcu”  
na terenie Kąpieliska  

w Nowym Siole

Nazwa Beneficjenta: Gmina Cieszanów

Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego mające na celu ochronę cennych 
przyrodniczo obszarów Gminy Cieszanów poprzez budowę na terenie kąpieliska  
w Nowym Siole kompleksu turystycznego „Pan Karp na Wędrowcu”

Budżet wg umowy: 468 146,33 zł

Kwota dofinansowania: 177 000,00 zł

Wkład własny: 291 146,33 zł

Okres realizacji: 10 listopada 2020 r. – 30 września 2021 r.

Operacja polegająca na budowie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej pn. „Pan Karp na Wędrowcu” na terenie Kąpieliska w miejscowości 
Nowe Sioło i służy regulowaniu ruchu turystycznego na obszarach cennych przy-
rodniczo występujących na terenie Gminy Cieszanów. 

Zlokalizowany na terenie Kąpieliska w Nowym Siole budynek sanitariatów rozbu-
dowany został o natryski z podziałem na męskie i damskie; pomieszczenie do pod-
grzewania i przygotowania posiłków; pomieszczenia do prania, z których korzy-
stają wszystkie chętne osoby, w tym turyści. 
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Rybacka Lokalna Grupa Działania  
„Roztocze”

Utworzenie kompleksu 
turystycznego  
„Pan Karp na Wędrowcu”  
na terenie Kąpieliska  
w Nowym Siole

W istniejącym budynku pomieszczenie magazynowe przeznaczone zostało na salę 
ekspozycyjną, w której organizowane planowane są wystawy, a turyści mają moż-
liwość prezentowania tam swoich prac. Inne pomieszczenie magazynowe w istnie-
jącym budynku przeznaczone będzie na WCdla niepełnosprawnych, co poprawi 
osobom niepełnosprawnym komfort korzystania z obiektu. 

Stworzenie przez Gminę Cieszanów dla turystów bazy sanitarno – gastronomiczno 
– edukacyjnej na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
pozwoliła na zachowanie i zabezpieczenie tych obszarów objętych szczególnymi 
formami ochrony przyrody poprzez skumulowanie ruchu turystycznego na przy-
gotowanym do tego celu terenie. Pozwoliło to ograniczyć degradację chronionego 
środowiska i regulować ruch turystyczny na obszarach cennych przyrodniczo 
w kierunku miejsc przeznaczonych dla turystów i lokalnych miłośników przyrody.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania 
 „Roztocze”

Rozwój usługi „door2door” 
produktów akwakultury 

z gospodarstwa rybackiego  
Karczma „Dębowy Dwór” 

 w Rudzie Różanieckiej

Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak

Całkowity koszt realizacji: 97 349,52 zł

Kwota dofinansowania: 39 405,00 zł

Wkład własny: 57 944,52 zł

Okres realizacji: w trakcie realizacji

Gospodarstwo Rybackie Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak w Rudzie 
Różanieckiej jest jednym z największych gospodarstw wchodzących w skład Ryba-
ckiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze”. Obejmuje prawie 250 ha stawów poło-
żonych w urokliwym zakątku Roztocza. W rejonie RLGD Roztocze cieszy się ono 
reputacją dynamicznej firmy z bogatą tradycją. Właściciel przedsiębiorstwa, Miro-
sław Zaborniak, ma bogate doświadczenie w dziedzinie rybołówstwa i od dawna 
zdawał sobie sprawę z problemów branży gospodarstw rybackich. Dostrzegłszy 
rosnący potencjał turystyczny regionu, który w dużej mierze jest rezultatem 
usprawnień infrastruktury drogowej oraz lepszej dostępności, postanowił opraco-
wać nową strategię biznesową.

Spójne wdrożenie wizji  
oraz strategii rozwoju 
działalności zaowocowało 
szybkim i pomyślnym 
przekształceniem 
gospodarstwa rybackiego 
w ośrodek z ofertą turystyki 
wędkarskiej na łowisku 
specjalnym typu „złap i wpuść”, 
zapleczem rekreacyjnym 
i konferencyjnym, hotelem 
oraz restauracją, a obecnie 
z dwoma nowymi bliźniaczymi 
całorocznymi domkami  
na wynajem dla turystów  
tuż obok stawu rybnego 
w ramach obiektu akwakultury 
„Dębowy Dwór”. 
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Rybacka Lokalna Grupa Działania  
„Roztocze”

Rozwój usługi „door2door” 
produktów akwakultury 
z gospodarstwa rybackiego  
Karczma „Dębowy Dwór” 
w Rudzie Różanieckiej

Strategia przedsiębiorstwa polega na dywersyfikowaniu źródeł dochodów,  
które w przeszłości pochodziły głównie z hurtowej sprzedaży ryb. W 2012 r.  
pan Mirosław połączył i powiększył trzy duże stawy, tworząc 20-hektarowe jezioro 
z wysepką, na której mieści się karczma „Pod Szczęśliwym Karpiem”. 
Otwarcie Karczmy „Dębowy Dwór”, w której miłośnicy dobrej kuchni mogą skosz-
tować rozmaitych dań z karpia i suma było krokiem do sukcesu. Ośrodek jest też 
idealnym miejscem na spotkania biznesowe oraz zjazdy. Następnym etapem roz-
woju strategii gospodarstwa jest otwarte Podkarpackiego Centrum Turystyki 
Wędkarskiej i  Edukacji w Akwakulturze, które jest rozszerzeniem istniejącego 
hotelu oraz restauracji.

W rezultacie zrealizowanych działań powstało pięć nowych miejsc pracy, a kolejne 
dwa zostały utrzymane. Wzrosła również rentowność i konkurencyjność zarówno 
gospodarstwa rybackiego, jak i zaplecza turystycznego. Nowo powstały ośrodek 
turystyczny przyczynia się do rozwoju gospodarczego całego Roztocza.

 Projekty realizowane mogą posłużyć za przykład dla innych regionów prowadzą-
cych produkcję w sektorze akwakultury i mających potencjał turystyczny. Kolejny 
zakończony etap realizacji operacji współfinansowanych z Programu Operacyj-
nego „Rybactwo i Morze” w obecnej perspektywie to otwarcie kompleksu cało-
rocznych domków letniskowych z bezpośrednim dostępem do stawów oraz utwo-
rzenie nowej usługi sprzedaży bezpośredniej produktów akwakultury „door2door” 
poprzez zakup meleksa oraz pieca konwekcyjno – parowego do przetwarzania 
i sprzedaży bezpośredniej ryb.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania 
 „Roztocze”

Rozwój usługi „door2door” 
produktów akwakultury 

z gospodarstwa rybackiego  
Karczma „Dębowy Dwór” 

 w Rudzie Różanieckiej

Remont grobli stawowych na obiektach Gorajec i Stary Chotylub
Całkowity koszt realizacji operacji: 728 547,70 zł
Kwota dofinansowania: 296 157,00 zł
Wkład własny: 432 390,70 zł
Okres realizacji: 26.10.2021 r. – 19.02.2018 r.

Budowa łowiska specjalnego w Rudzie Różanieckiej
Całkowity koszt realizacji: 376 919,93 zł
Kwota dofinansowania: 150 157,00 zł
Wkład własny: 364 862,93 zł
Okres realizacji: 26.10.2018 r. – 20.02.2019 r.

Budowa dwóch całorocznych domków na wynajem w Rudzie Różanieckiej
Całkowity koszt realizacji: 635 230,59 zł
Kwota dofinansowania: 249 843,00 zł
Wkład własny: 385 387,59 zł
Okres realizacji: 01.02.2021 r. – 30.08.2021 r.

Działania reklamowe i promocyjne produktów akwakultury z gospodarstwa ryba-
ckiego Karczma „Dębowy Dwór” w Rudzie Różanieckiej
Całkowity koszt realizacji: 135 804,30 zł
Kwota dofinansowania: 55 000,00 zł
Wkład własny: 80 804,30 zł
Okres realizacji: 01.02.2021 r. – 28.02.2022 r.

Zrealizowane projekty współfinansowane z EFMiR 
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo 

i Morze” na lata 2014-2021
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Rybacka Lokalna Grupa Działania  
„Roztocze”

Zakup zestawu transportowego  
z basenami do transportu  
ryb żywych dla gospodarstwa 
rybackiego Jakub Jarosz

Nazwa beneficjenta: Jakub Jarosz

Cel: Wzrost obrotu produktami rybnymi poprzez zakup zestawu transportowego 
składającego się z samochodu ciężarowego z przyczepą oraz zbiorników  
z instalacją napowietrzającą. 

Koszty całkowite: 937 394,07 zł

Wkład własny: 537 394,07 zł

Kwota dofinansowania: 400 000,00 zł

Okres realizacji: 04.06.2020 r. – 18.05.2021 r.

Dzięki zakupieniu nowoczesnego środka transportu służącego do przewozu ryby 
żywej do gospodarstwa rybackiego Pana Jakuba Jarosza, nastąpił wzrost obrotu 
produktami rybnymi poprzez zakup zestawu transportowego składającego się 
z samochodu ciężarowego z przyczepą oraz zbiorników z instalacją napowietrzającą. 
Poprzez zakup nowoczesnego środka transportu żywej ryby otworzyła się możli-
wość utworzenia nowego miejsca pracy w gospodarstwie rybackim, zajmującego 
się produkcją rybacką. Operacja dążąca do rozwoju sektora gospodarczego ryba-
ckiego oraz rozbudowy systemu łańcucha dostaw osiągnęła cel operacji jak i zało-
żone w nim wskaźniki co zwiększyło wartość dodaną w gospodarstwie rybackim.

W ramach zrealizowanego 
projektu został zakupiony 
samochód ciężarowy, 
przyczepa centralno-osiowa 
wraz z ramą i zabudową BDF 
samochodu ciężarowego 
oraz Baseny do transportu 
żywych ryb wraz z osprzętem 
i montażem.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania 
 „Roztocze”

Budowa deptaka  
oraz ciągów pieszych i elementów 

małej infrastruktury do obsługi 
turystyki wodnej w rejonie zbiornika 

wodnego „Zalew”

Nazwa Beneficjenta: Gmina Krasnobród

Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Krasnobród  
poprzez budowę deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury  
do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego „Zalew”.

Budżet wg umowy: 350 246,61 zł 
Kwota dofinasowania: 245 464,00 zł 

Wkład własny: 104 782,61 zł 
Okres realizacji: 30.07.2018 r. – 12.2019 r.

W miejscu realizacji zadania umieszczona została tablica informacyjna zawierająca 
informację o udzielonym wsparciu przez RLGD Roztocze w ramach PO „Rybactwo 
i Morze 2014-2020”.

W Gminie Krasnobród powstał nowy produkt turystyczny w postaci deptaka, cią-
gów pieszych oraz ścieżek spacerowych przy Zalewie w Krasnobrodzie. W ramach 
projektu oprócz deptaka wykonano ciągi piesze i elementy małej infrastruktury do 
obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego. Zagospodarowany został 
teren oczka wodnego oraz brzeg rzeki Wieprz z przeznaczeniem na utworzenie 
miejsca obsługi turystyki wodnej. 

Zagospodarowano część 
terenu działek gminnych 
stanowiących węzeł obsługi 
turystyki wodnej w rejonie 
istniejącego zbiornika wod-
nego Zalew w Krasnobrodzie. 
Włączono także teren miejsca 
obsługi turystyki wodnej, 
zjazdem do drogi gminnej przy 
ul. Partyzantów w Krasnobro-
dzie i wykonano odcinek ruchu 
pieszego (ścieżka spacerowa 
wokół oczka wodnego). 
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Rybacka Lokalna Grupa Działania  
„Roztocze”

Działania reklamowe i promocyjne 
produktów akwakultury 
oferowanych przez Ośrodek  
Hodowli Ryb i Restaurację Rybną  
w Bondyrzu

Beneficjent: Adam Krzywosz

Cel: Zwiększenie sprzedaży ryb wychodowanych w OHRŁ „Pstrąg Roztoczański”  
oraz produktów rybnych w restauracji „Chata Rybaka” w Bondyrzu  
dzięki reklamie i promocji.

Całkowita wartość: 159 900,02 zł

Wartość dofinansowania: 65 000,00 zł

Wartość wkładu własnego: 94900,02 zł 

Okres realizacji: 27.12.2018 r.  – 31.07.2019 r. 

Rozwijanie łańcucha dostaw przy zastosowaniu reklamy i promocji ryb i produk-
tów akwakultury pochodzących z Ośrodka Hodowli Ryb Łososiowatych i Chaty 
Rybaka. W ramach przedmiotowej inwestycji beneficjent zakupił: ulotki, wizytówki, 
naklejki oraz plakaty reklamowe, wykonał projekt strony internetowej, reklamy 
w social-mediach oraz film promocyjny swojego przedsiębiorstwa. Umieszczał 
reklamy w lokalnych magazynach turystycznych. Wykonał tablice reklamowe wol-
nostojące umiejscowione przy głównych drogach regionu.

Osiągnięte efekty:
Przewiduje się, że pomyślnie 
zrealizowana wnioskowanej 
operacji przyniesie
Beneficjentowi w bliskiej 
przyszłości następujące 
korzyści:

1. Pozyskanie nowych klien-
tów hurtowych i detalicz-
nych.

2. Promowanie ryb wycho-
dowanych w OHRŁ 
„Pstrąg Roztoczański”.

3. Zwiększenie dochodów 
przedsiębiorstwa. 

4. Utworzenie jednego miej-
sca pracy. 
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Rybacka Lokalna Grupa Działania 
 „Roztocze”

Rozbudowa i wyposażenie  
istniejącej restauracji rybnej 

w Bondyrzu

Beneficjent: Adam Krzywosz

Cel: Dywersyfikacja zatrudnienia osób poprzez rozbudowę i wyposażenie  
istniejącej restauracji rybnej w Bondyrzu. 

Całkowita wartość: 736 520,02 zł

Wartość dofinansowania: 299 895,00 zł

Wartość wkładu własnego: 436625,02 zł 

Okres realizacji: 01.08.2018 r. – 30.05.2019 r.

W ramach projektu zrealizowany został następujący zakres rzeczowy: Zakup 
i montaż tarasoli, zakup wyposażenia części konsumpcyjnej oraz wyposażenia 
zaplecza kuchennego, budowa tarasu wraz z osłona w systemie tarasola, wykona-
nie tarasu zewnętrznego oraz budowa oświetlonego parkingu wraz z wykonaniem 
przejścia dla pieszych.

Osiągnięte efekty:
Pomyślna realizacja wnio-
skowanej operacji przyniosła 
Beneficjentowi następujące 
korzyści:

1. Zwiększenie możliwości 
obsługi ilości potencjal-
nych klientów, a co za tym 
idzie lepiej wykorzystane 
moce przerobowe zaplecza 
kuchennego.

2. Zwiększenie dochodu przed-
siębiorstwa poprzez dywer-
syfikację produkcji rybackiej 
mającej na celu sprzedaż 
większej ilości ryb wraz 
z dodatkami  
przez gastronomię.

3. Powstanie lepszych warun-
ków do obsługi gości gastro-
nomii.

4. Utrzymanie jednego zagrożo-
nego miejsca pracy 

5. Utworzenie jednego nowego 
miejsca pracy. 
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Rybacka Lokalna Grupa Działania  
„Roztocze”

Udrożnienie i umocnienie  
brzegów rzeki Wieprz 
w miejscowości Bondyrz

Beneficjent: Adam Krzywosz

Cel: Przywrócenie potencjału produkcyjnego Hodowli Pstrąga w Bondyrzu  
poprzez udrożnienie i umocnienie brzegów rzeki Wieprz.

Całkowita wartość: 152 767,82 zł

Wartość dofinansowania: 60 850,00 zł

Wartość wkładu własnego: 100 917,82 zł 

Okres realizacji: 30.10.2017 r.  – 30.10.2017 r. 

W ramach projektu wykonane zostały prace polegające na odmulaniu cofki rzeki 
Wieprz powyżej jazu oraz zabudowie wyerodowanego koryta rzeki poniżej jazu.

Osiągnięte efekty:
Pomyślna realizacja wnio-
skowanej operacji przyniosła 
Beneficjentowi następujące 
korzyści:
1. Przywrócenie i zabezpie-

czenie potencjału wodnego 
hodowli ryb.

2. Wzmocnienie i zabezpiecze-
nie pozycji przedsiębiorstwa 
na rynku eliminując zagroże-
nia polegające na możliwości 
wystąpienia braków w prze-
pływie wody zasilającej 
obiekt.

3. Zatrzymanie postępującej 
dewastacji konstrukcji jazu 
piętrzącego przez uzupełnie-
nie ubytków w położonych 
poniżej brzegach rzeki.

4. Lepsze wykorzystanie atutów 
środowiskowych terenów 
przyległych do prowadzonej 
działalności.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania 
 „Roztocze”

Budowa ogólnodostępnej 
infrastruktury rekreacyjnej  

w miejscowości Hurcze

Nazwa Beneficjenta: Gmina Lubaczów

Cel: Wykonanie drewnianej wiaty postojowej z grillem, boisk: do piłki nożnej,  
do piłki siatkowej plażowej oraz do piłki koszykowej. Utworzono także plac zabaw 
z niezbędnym wyposażeniem i alejki dla pieszych. W ramach zadania oczyszczono 
także istniejący zbiornik wodny, wybudowano na nim pomost drewniany  
oraz urządzono stanowiska wędkarskie. 

Całkowita wartość: 458 991,50 zł

Wartość dofinansowania: 220 000,00 zł

Okres realizacji: 2018 r. – 2019 r.

Dzięki realizacji projektu osiągnięto główny cel operacji w postaci: podniesienia 
jakości życia poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej z wykorzystaniem walo-
rów przyrodniczych w związku z budową ogólnodostępnej infrastruktury rekrea-
cyjnej wokół zbiornika wodnego w miejscowości Hurcze. 

W sołectwie powstała ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna, która wpłynęła 
na podniesienie jakości życia jego mieszkańców. Zwiększył się również ich dostęp 
do miejsc wypoczynku i  rekreacji. Wzrosła również atrakcyjność gminy i samej 
miejscowości Hurcze, w kontekście powstawania nowych inwestycji i miejsc pracy.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania  
„Roztocze”

Utworzenie strefy rekreacyjno-
wypoczynkowej przy zbiorniku 
wodnym jako nowego produktu 
turystycznego w Lubyczy 
Królewskiej

Nazwa Beneficjenta: Gmina Lubycza Królewska

Cel: Stworzenie nowego produktu turystycznego poprzez utworzenie strefy 
rekreacyjno-wypoczynkowej przy zbiorniku wodnym w Lubyczy Królewskiej.

Budżet wg umowy: 73 489,03 zł

Kwota dofinansowania: 47 500,00 zł

Wkład własny: 25 989,03 zł

Okres realizacji: 02.06.2020 r. – 13.11.2020 r.

Zadanie pn. „Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zbiorniku wod-
nym w Lubyczy Królewskiej” zostało zrealizowane przy niezagospodarowanym 
zbiorniku wodnym w Lubyczy Królewskiej. Działaniem zostaną objęte działki 
o numerach: 25/1, 18/1, 17/1 obręb 0008 Lubycza Królewska (jednostka ewiden-
cyjna: 061805_4 Lubycza Królewska), które są własnością Gminy Lubycza Królew-
ska (Nr KW ZA1T/00083522/2). W ramach tego zadania został zagospodarowany 
teren przy zbiorniku wodnym. Na ww. działkach zostały przeprowadzone działa-
nia, które stworzyły dogodną przestrzeń do odpoczynku i rekreacji dla mieszkań-
ców okolicy oraz dla turystów. 
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Rybacka Lokalna Grupa Działania 
 „Roztocze”

Utworzenie strefy rekreacyjno-
wypoczynkowej przy zbiorniku 

wodnym jako nowego produktu 
turystycznego w Lubyczy 

Królewskiej

W otoczeniu zbiornika wodnego powstały elementy małej architektury, które 
umożliwiają odpoczynek podczas odwiedzania tych okolic, tj.: 

• Kosze na śmieci
• Ławki
• Stół do wiaty
• Tablica informacyjna
• Miejsce na grill/ognisko
• Lampy oświetleniowe solarne

Dzięki realizacji ww. operacji została poszerzona oferta turystyczna Gminy Luby-
cza Królewska, co spowodowało zwiększenie ruchu turystycznego na terenie 
gminy i całego obszaru objętego przez LSR.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania  
„Roztocze”

Budowa infrastruktury  
turystyczno-rekreacyjnej  
nad stawem w Medyce

Nazwa Beneficjenta: Gmina Medyka

Cel: Rozwój potencjału turystycznego w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne. 
Tworzenie nowych punktów turystycznych, które promują, zachowują lub upowszechniają 
lokalne dziedzictwo sektora rybackiego.

Budżet wg umowy: 1. 67 937,98 zł

Kwota dofinansowania: 1. 47 500,00 zł

Wkład własny: 1. 20 437,98 zł

Okres realizacji: 15.05.2020 r. – 15.07.2020 r.

Miejsce zrealizowanego projektu zlokalizowane jest na działkach nr 442/8 i 443 
przy stawie w zabytkowym, ogólnodostępnym parku w Medyce. 

W ramach niniejszego projektu wykonano ścieżkę dydaktyczną wraz z 3 tablicami 
dwustronnymi, promującymi i upowszechniającymi lokalne dziedzictwo sektora 
rybackiego, kładkę drewnianą oraz towarzyszącą infrastrukturę (ławki parkowe, 
kosze na śmieci).
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Rybacka Lokalna Grupa Działania 
 „Roztocze”

Budowa infrastruktury  
turystyczno-rekreacyjnej  

nad stawem w Medyce

Ścieżkę dydaktyczną zaprojektowano, jako przedłużenie istniejącego ciągu pie-
szego zlokalizowanego na działce nr 443. Ścieżka poprowadzona została wzdłuż 
południowo – zachodniej linii brzegowej stawu, przez groble oddzielającą stawy do 
budynku Gminnego Centrum Kulturalnego, a następnie do parku. Wzdłuż ścieżki 
wykonane zostały 3 tablice dwustronne promujące i upowszechniające lokalne 
dziedzictwo sektora rybackiego. 

Ciągi piesze zaprojektowano jako alejki o nawierzchni z mieszanki kruszywa 
łamanego ograniczonej obrzeżem trawnikowym z PCV. Szerokość ciągu pieszego 
wynosi 1,8 m. Jako przejście nad rowem doprowadzającym wodę do stawu wyko-
nano kładkę drewnianą. Kładka posadowiona jest na dwóch przyczółkach, ławach 
żelbetowych. Na nich opierają sie trzy belki łukowe, które stanowią konstrukcje 
nośną. Do belek zamocowane są deski jako poszycie kładki. Mostek zabezpieczony 
jest po obu stronach barierkami drewnianymi. Długość mostka wynosi okolo 1 m 
na szerokość.

Zarówno staw jak i park są chętnie odwiedzane przez mieszkanców jak i turystów. 
Na stawie w Medyce organizowane są zawody wędkarskie w kilku grupach wie-
kowych, dzięki czemu propagowany jest ten piękny sport, rozwijana jest wiedza 
o rybach i rybackości. W parku swoją siedzibę ma Gminne Centrum Kulturalne 
w Medyce oraz Biuro Informacji Turystycznej.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania  
„Roztocze”

Tworzenie infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej  
poprzez budowe pomostów 
drewnianych widokowych  
oraz mnicha stawowego

Nazwa Beneficjenta: Gmina Medyka

Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej stawu w Miejscowości Medyka  
poprzez budowę pomostów drewnianych widokowych oraz mnicha stawowego.

Budżet wg umowy: 365 241,76 zł

Kwota dofinansowania: 2. 225 000,00 zł

Wkład własny: 1. 20 437,98 zł

Okres realizacji: 21.08.2019 r. – 05.10.2019 r.

W ramach inwestycji zaprojektowano i wykonano trzy pomosty widokowe umiej-
scowione równolegle do linii brzegowej przy stawie w miejscowości Medyka. 

Wykonano również mnicha stawowego w formie trzech układów przelewowych 
wbudowanych obok siebie i stanowiących całość urządzenia hydrotechnicznego. 
Na grobli nad mnichem wykonano ciąg pieszy służący komunikacji pomiędzy pół-
nocną, a południową częścią stawów.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania 
 „Roztocze”

Tworzenie infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej  

poprzez budowę pomostów 
drewnianych widokowych  

oraz mnicha stawowego

W ramach projektu zostało utworzone jedno miejsce pracy. Zatrudniona osoba 
zajmuje się regulacją poziomu wody w stawie, czyszczeniem mnicha (również 
w okresie zimowym), bieżącym utrzymaniem porządku wokół stawu, a w okresie 
zimowym robieniem przerębli w celu natlenienia wody co zapobiegnie śnięciu ryb.

Budowa mnicha stawowego umożliwiła również komunikację pomiędzy północną, 
a południową częścią stawów, spacerowanie wokół stawu, a tym samym łatwiej-
szy dostęp do parku i znajdujących się tam obiektów (Gminne Centrum Kulturalne, 
Biuro Informacji Turystycznej). Realizacja operacji zwiększyła atrakcyjność terenu 
wokół stawu oraz całej miejscowości Medyka. 

Pomosty przeznaczone są do celów rekreacyjnych mieszkanców oraz turystów 
odwiedzających miejscowość Medyka.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania  
„Roztocze”

Budowa czterech wiat  
z wyposażeniem oraz pomostami  
w Gminie Narol

Nazwa Beneficjenta: Gmina Narol

Cel: Kanalizowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Narol poprzez budowę  
wiat rekreacyjnych wraz z pomostami w miejscowościach Narol, Lipie, Płazów  
i Ruda Różaniecka.

Budżet wg umowy: 283 375,85 zł

Kwota dofinansowania: 240 869,00 zł 

Wkład własny: 42 506,85 zł

Okres realizacji: 20.09.2017 r. – 22.03.2019 r.

Operacja polegała na budowie czterech wiat grillowych z wyposażeniem oraz pomo-
stami w sąsiedztwie stawów i cieków wodnych w Gminie Narol. Wiaty powstały 
w następujących miejscowościach: Lipie, Narol, Płazów i Ruda Różaniecka. Na wypo-
sażenie każdej z wiat składa się: grill o konstrukcji stalowej obmurowany kamieniem, 
dwa stoły, dwie ławki, siedzisko, kosz na śmieci segregowane, stojak na rowery, tab-
lica informacyjna, zestaw fotowoltaiczny do ładowania telefonów komórkowych 
oraz pomost drewniany do obserwowania roślin, zwierząt i wędkowania. 

Ogólnodostępny i nieodpłatny 
charakter wiat przyczynił się  
do zwiększenia ruchu tury-
stycznego. 

Coroczne z wiat korzysta ponad 
1000 osób. W związku z tym, 
że nastąpiło nasilenie ruchu 
turystycznego, ukazały się 
nowe perspektywy do rozwoju 
infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej.

Gmina Narol planuje prze-
prowadzenie kompleksowego 
zagospodarowania terenu 
wokół zbiornika wodnego 
w Lipiu z deptakiem, molo, 
przystanią kajakową i polem 
kempingowym.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania 
 „Roztocze”

Zakup samochodu  
dla Społecznej Straży Rybackiej 

przeciwdziałającej  
kłusownictwu

Nazwa Beneficjenta: OPZW w Przemyślu

Cel: Zwalczanie kłusownictwa, wspieranie atutów środowiska wodnego  
na obszarach rybackich oraz utworzenie miejsca pracy poprzez zakup  
samochodu dla Społecznej Straży Rybackiej. 

Budżet wg umowy: 134 815,00 zł

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Wkład własny: 34 815,00 zł

Okres realizacji: 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r.

Poprzez uzyskanie wsparcia z „PO RYBY 2014-2020” zostało zrealizowane działa-
nie mające na celu „Przeciwdziałanie kłusownictwu, w szczególności poprzez two-
rzenie, rozwój lub wyposażenie infrastruktury służącej temu celowi” usprawniając 
pracę Społecznej Straży Rybackiej (SSR). Zostało utworzone jedno miejsce pracy  
w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierowca.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania  
„Roztocze”

Powierzchnia obszarów objętych działaniami mającymi na celu ochronę środowiska, 
obejmuje teren 4 obwodów rybackich o łącznej powierzchni 1 442,17 ha. tj.
• obwód rybacki rzeki San nr 7 wraz z dopływami – o pow. 690,27 ha
• obwód rybacki rzeki San nr 8 wraz z dopływami – o pow. 534,30 ha
• obwód rybacki rzeki Lubaczówka nr 1 wraz z dopływami – o pow. 131,30 ha
• obwód rybacki rzeki Wirowa wraz ze zbiornikiem Lubliniec Stary – o pow. 86,30 ha

Polski Związek Wędkarski Okręg w Przemyślu wykorzystuje wody obwodów ryba-
ckich do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

Zakupiony samochód ISUZU D-MAX służy kontroli wód publicznych i zbiorników 
wodnych na terenie działalności RLGD „Roztocze”. Zakup sprzętu umożliwia moni-
torowanie zagrożeń w terenach trudno dostępnych rzek i zbiorników, podejmo-
wanie szybkich interwencji w razie zaistniałych wypadków lub zagrożeń organi-
zmów w ekosystemie wodnym, mobilność i współpracę z przedstawicielami nauk 
przy prowadzonych pracach badawczo-naukowych i monitoring rzek. Dzięki temu 
zakupowi nastąpiło unowocześnienie pracy w sektorze rybactwa poprzez zakup 
nowoczesnego sprzętu przy przestrzeganiu wymogów weterynaryjnych, sanitar-
nych i ochrony środowiska. 

Działalność SSR jest nakierowana na kontrolę wód, wędkarzy dokonujących ama-
torskiego połowu ryb oraz prowadzenia akcji przeciwko kłusownikom wykorzystu-
jącym niedozwolony sprzęt np. sieci rybackie, ościenie, przewłoki, żaki, włoki, mie-
roża, niewody, drgawice. Wykorzystanie sprzętu przez strażników ma korzystny 
wpływ również na szeroko rozumianą ochronę środowiska naturalnego związa-
nego z ich wodami. Kontrola zanieczyszczeń  oraz innych negatywnych zjawisk  
tj. zrzuty ścieków, nielegalny wywóz śmieci. Działania straży w wyraźny sposób 
chronią nasze wody publiczne, będące we władaniu Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego i znajdujące się na terenie objętym LSR, tj. na obszarze gmin: 
Medyka, Stubno, Radymno, Laszki, Wiązownica, Stary Dzików, Cieszanów i Luba-
czów, oraz żyjące w nich ryby, które są dobrem dla całego społeczeństwa. 

Poza zadaniami ochrony przyrody straż prowadzi również działalność z zakresu 
edukacji, szczególnie dzieci i młodzieży. Celem działań edukacyjnych jest wykształ-
cenie proekologicznego myślenia oraz zachowania szacunku dla otaczającej przy-
rody. Zakupu sprzęt do walki z kłusownictwem pozwolił na rozpoznanie i zapobie-
ganie działalności kłusowniczej na rzekach oraz na zbiornikach wodnych obszaru 
RLGD. Wyposażenie straży w środek transportu podniosło jej mobilności co bez-
pośrednio przekłada się na poprawę bezpieczeństwa nad wodami i terenami zielo-
nymi oraz do zabezpieczenia stanu środowiska obszarów rybackich RLGD. Całość 
operacji oraz działania podejmowane dzięki realizacji w okresie związania celem 
stanowią kompleksowe działania na rzecz zachowania, ochrony i promocji zaso-
bów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Roztocze” i są odpowiedzią na prob-
lem „znaczne zagrożenie dla środowiska i równowagi biologicznej oraz dla prowa-
dzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, potrzeby wsparcia działań mających na 
celu walkę z kłusownictwem”.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania 
 „Roztocze”

Zakup niezbędnego sprzętu  
oraz wyposażenia  

dla Straży Ochrony Wód  
i Społecznej Straży Rybackiej 

przeciwdziałającej  
kłusownictwu

Nazwa Beneficjenta: OPZW w Zamościu

Cel: Ochrona środowiska naturalnego RLGD ROZTOCZE poprzez zwiększenie 
zatrudnienia oraz zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań  
w zakresie przeciwdziałaniu kłusownictwu i zapobiegania degradacji środowiska 
naturalnego na obszarach rybackich. 

Budżet wg umowy: 188118,68 zł
Kwota dofinansowania: 130000,00 zł
Wkład własny: 58118,68 zł
Okres realizacji: Wrzesień 2018 r.

Okres realizacji: 1.06.2018 r. – 30.09.2018 r.

Zakup samochodu terenowego, przyczepy do samochodu, kosiarki bijakowej, mier-
nika do pomiaru tlenu w wodzie, 2 x lornetka, 4 x rower.

Zatrudnienie na pełny etat Strażnika rybackiego na czas nieokreślony. Cel opera-
cji został zrealizowany przez zwiększenie zatrudnienia i zakup sprzętu wspoma-
gającego walkę z kłusownictwem i degradacją środowiska naturalnego na terenie 
RLGD Roztocze.
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„Roztocze”

Przeciwdziałanie kłusownictwu 
przez doposażenie w sprzęt  
Straży Ochrony Wód i Społecznej 
Straży Rybackiej

Nazwa Beneficjenta: OPZW w Zamościu

Cel: Ochrona środowiska naturalnego RLGD ROZTOCZE poprzez zwiększenie 
zatrudnienia oraz zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań  
w zakresie kłusownictwa. 

Budżet wg umowy: 201067,21 zł
Kwota dofinansowania: 170000,00 zł
Wkład własny: 31067,21 zł

Okres realizacji: 1.12.2020 r. – 30.03.2021 r.

Zakup łodzi z silnikiem i przyczepą, 4 szt. quadów, przyrządu koszącego do łodzi, 
2 szt. fotopułapki, 20 szt. polarów, 4 szt. kurs i egzamin sternika motorowodnego. 
Zatrudnienie na ½ etatu na czas nieokreślony strażnika rybackiego. 

Cel operacji został zrealizowany przez zwiększenie zatrudnienia i zakup profesjo-
nalnego sprzętu do walki z kłusownictwem i degradacją środowiska naturalnego na 
terenie RLGD Roztocze.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania 
 „Roztocze”

Budowa placu zabaw  
wraz ze ścieżką edukacyjną  

w miejscowości  
Stary Dzików

Nazwa Beneficjenta: Gmina Stary Dzików 

Cel: Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy poprzez budowę placu 
zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików. 

Całkowita wartość projektu: 99 409,81 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 99 409,81 zł

Wartość dofinansowania: 60 000,00 zł

Okres realizacji: do 30.06.2019 r.

W dniu 29 czerwca 2018 r. Gmina Stary Dzików podpisała umowę o dofinanso-
wanie projektu pn.:  „Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miej-
scowości Stary Dzików” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętego Programem Operacyjnym 
„Rybactwo i Morze”.

W wyniku realizacji inwestycji zostanie osiągnięty następujący cel: Zwiększe-
nie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy poprzez budowę placu zabaw 
wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików przy ul. Kościuszki 79,  
działka nr 1556/1.

38



Rybacka Lokalna Grupa Działania  
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Zakup specjalistycznego zestawu 
transportowego składającego się 
z ciągnika siodłowego, naczepy 
i zabudowy naczepy w postaci 
zbiorników do przewozu ryb  
wraz z instalacją napowietrzającą

Nazwa Beneficjenta: Gospodarstwo rybackie w Starzawie 

Cel: wzrost produkcji i obrotu produktami rybnymi, utworzenie nowego miejsca pracy 
poprzez zakup specjalistycznego zestawu transportowego składającego się z ciągnika 
siodłowego, naczepy i zabudowy naczepy w postaci zbiorników do przewozu ryb  
z instalacją napowietrzającą. 
Realizacja operacji w zakresie rzeczowym (zakup ciągnika siodłowego, naczepy, 
zabudowy naczepy) została w pełni osiągnięta.
1. Zakup ciągnika siodłowego 1 szt. Kwota netto: 338 565,78 zł
2. Zakup naczepy 1 szt. Kwota netto: 76 000,00 zł
3. Zakup zabudowy naczepy 1 szt. Kwota netto: 139 837,40 zł
Łącznie wartość netto: 554 403,18 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 260 000,00 zł

Realizacja wskaźników została w pełni osiągnięta poprzez utworzenie 1 nowego 
miejsca pracy – kierowca ciągnika siodłowego. Dzięki zakupowi sprzętów z zesta-
wienia rzeczowo-finansowego zrealizowaliśmy jeden element łańcucha dostaw – 
transport (przewóz ryb).

Zakupiony środek transportu służący do przewozu ryb pozwoli dotrzeć do większej 
grupy odbiorców, klientów chcących zakupić ryby pochodzące z naszego gospodar-
stwa rybackiego. Tym samym przychody gospodarstwa wzrosną dzięki zwiększe-
niu popytu i podaży na nasze ryby. Działanie zostało w pełni zrealizowane, a zakła-
dane wskaźniki w pełni osiągnięte.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania 
 „Roztocze”

Zakup specjalistycznego zestawu 
transportowego składającego się 

z ciągnika siodłowego, naczepy 
i zabudowy naczepy w postaci 

zbiorników do przewozu ryb  
wraz z instalacją napowietrzającą

Poprzez zakup specjalistycznego zestawu transportowego składającego się z ciąg-
nika siodłowego, naczepy i zabudowy naczepy w postaci zbiorników do przewozu 
ryb wraz z instalacją napowietrzającą wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy 
w celu zwiększenia produkcji i obrotu produktami rybnymi, został osiągnięty naj-
ważniejszy wskaźnik opisany w LSR RLGD „Roztocze”, którym jest wskaźnik pro-
duktu nazwany jako „Liczba zrealizowanych działań” w ilości- 1 szt.

Operacja realizowana przez Gospodarstwo Rybackie w Starzawie Sp. z o.o. w pełni 
zrealizowało cel operacji jak i założone w nim wskaźniki, a dzięki rozliczeniu wniosku 
o płatność zakończyła realizację działania w ilości – 1 szt. co uznać należy za nale-
żyte i prawidłowe zakończenie operacji współfinansowanej z EFMR.
Wskaźniki rezultatu, które zrealizowano dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środ-
ków EFMR w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudniania i spójności terytorial-
nej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, to m.in:

1. Liczba elementów łańcucha dostaw- 1 szt. obejmująca:

• Zakup ciągnika siodłowego
• Zakup naczepy 
• Zakup zabudowy naczepy

2. Liczba utworzonych miejsc pracy- 1 miejsce pracy

Utworzenie nowego miejsca poprzez zatrudnienie osoby na podstawie umowy  
o pracę na stanowisko – Kierowcy samochodów ciężarowych.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania  
„Roztocze”

Zagospodarowanie przestrzeni 
zbiornika wodnego w Rogóźnie 
gmina Tomaszów Lubelski

Nazwa Beneficjenta: Gmina Tomaszów Lubelski

Cel: Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogóźnie gmina Tomaszów 
Lubelski miało na celu stworzenie przyjaznego i ogólnodostępnego miejsca odpoczynku 
dla mieszkańców i turystów.

Budżet wg umowy: 548 565,09 zł

Kwota dofinansowania: 225 000,00 zł

Wkład własny: 323 564,09 zł

Okres realizacji: 23.07.2018 r. – 09.10.2019 r.

Najważniejszym celem rewitalizacji zbiornika wodnego w Rogóźnie oraz terenu 
wokół niego było stworzenie miejsc do rekreacji i odpoczynku, spotkań dla dzieci 
i młodzieży, co zwiększy atrakcyjność miejscowości, poprawi komfort życia miesz-
kańców i powodzenie dokonanego wyboru miejsca zamieszkania na długie lata. 
Ponadto istotnym celem wynikającym z realizacji operacji był zrównoważony roz-
wój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne, a także 
zapobieganie degradacji środowiska naturalnego i usuwanie jej skutków. 
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Rybacka Lokalna Grupa Działania 
 „Roztocze”

Zagospodarowanie przestrzeni 
zbiornika wodnego w Rogóźnie 

gmina Tomaszów Lubelski

Odrębnym celem realizacji operacji stanowił także rozwój sektora rybackiego na 
obszarze RLGD „Roztocze” poprzez zwiększenie dostępności rynkowej produktów 
lokalnego rybactwa, a także dywersyfikację działalności rybackiej, wsparcie two-
rzenia miejsc pracy i dodatkowych źródeł dochodów w gospodarstwach rybackich. 
Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogóźnie stanowi swoiste 
wsparcie lokalnej społeczności w zakresie wzmacniania jej potencjału intelektual-
nego i przedsiębiorczości oraz dostępu do rynku pracy i poprawy warunków życia.

Projekt charakteryzuje się przede wszystkim całkowitą zmianą dotychczasowego 
zbiornika wodnego. Wybudowana została drewniana promenada z miejscami  
do odpoczynku, pomosty z ławkami wchodzące w głąb zbiornika wodnego, wiata 
z miejscem na ognisko oraz tzw. Elementy małej infrastruktury, tj.: drewniane 
ławki, tablice edukacyjne, na których opisana została fauna i flora występująca 
w obrębie zbiornika wodnego i kosze na śmieci. Alejki zyskały żwirową nawierzch-
nię ułatwiającą przemieszczanie się na terenie zbiornika wodnego. Korzyści wyni-
kające z realizacji operacji to przede wszystkim uatrakcyjnienie miejscowości 
Rogóźnie dla mieszkańców oraz turystów. Stworzona drewniana promenada służy 
mieszkańcom i turystom, którzy cenią sobie spacery w pięknych okolicznościach 
przyrody. Na terenie zbiornika wodnego została wybudowana piękna wiata z miej-
scem na ognisko. Dzięki temu mieszkańcy i turyści będą mogli zorganizować ogni-
sko, poznać się bliżej, nawiązać nowe znajomości, rozwijając tym samym społeczne 
kontakty, które są niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania lokalnej 
społeczności. Wykonana operacja z pewnością stworzyła mieszkańcom innowa-
cyjne miejsce do rekreacji i odpoczynku, poprawiając tym samym komfort ich życia. 

Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte i w pełni zrealizowane. Wybu-
dowano obiekt kompletny. Liczba utworzonych miejsc pracy – 1 miejsce, utwo-
rzono miejsce pracy dla osoby bezrobotnej w wieku więcej niż 50 lat. Mieszkańcy 
i turyści korzystają z nowo wybudowanych obiektów infrastruktury technicznej 
oraz produktów turystycznych. 
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Rybacka Lokalna Grupa Działania  
„Roztocze”

Budowa kompleksu rybackich 
placów zabaw na terenie  
Gminy Wiązownica

Nazwa Beneficjenta: Gmina Wiązownica

Cel: Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy oraz zaspokojenie 
potrzeb i mieszkańców poprzez budowę kompleksu rybackich placów zabaw  
na terenie gminy Wiązownica.

Budżet wg umowy: 321 747,58 zł

Kwota dofinansowania: 229 680,00 zł

Wkład własny: 92 067,58 zł

Okres realizacji operacji: 15.09.2017 r. – 11.12.2018 r.

Każdy plac zabaw zawiera: zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową pionową, sprę-
żynowce, huśtawkę poziomą ważkę, karuzelę, regulamin plac zabaw, ławki oraz kosz 
na odpady. Zestawy zabawowe charakteryzują się konstrukcją metalowo-plastikową, 
elementy nośne wykonane są ze stali galwanicznie powlekanej, zabezpieczone anty-
korozyjnie, malowanej proszkowo. Zjeżdżalnie oraz panele wykonane są z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego LLDPE odpornego na warunki atmosferyczne. 

W ramach projektu powstało nowe miejsce pracy. 

W ramach projektu zostały 
wybudowane rybackie  
place zabaw dla dzieci 
w następujących 
miejscowościach: 

Szówsko – 3 szt., 
Wiązownica, Radawa  
oraz Ryszkowa Wola. 

Powstanie sześciu 
ogólnodostępnych miejsc 
integracji i zabawy zwiększyło 
atrakcyjność rekreacyjno 
– turystyczną gminy oraz 
zaspokoiło potrzeby turystów 
i mieszkańców.
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Lokalna Grupa Rybacka Puszczy 
Sandomierskiej obejmuje teren  
13 gmin, położonych na pograniczu 
województwa podkarpackiego 
i lubelskiego
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Wiesław Ordon

Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej obejmuje teren 13 gmin, położo-
nych na pograniczu województwa podkarpackiego i lubelskiego. Obszar LGR obejmuje 
powierzchnię 1845 km2. Położony jest w północnej części województwa podkarpackie-
go (10 gmin), łącząc się bezpośrednio z sąsiadującymi trzema gminami powiatu janow-
skiego w Województwie Lubelskim. Obszar tworzy pod względem geograficznym zwarty 
kompleks sąsiadujących ze sobą gmin. Kluczem łączącym gminy obszaru LGR Puszczy 
Sandomierskiej jest znaczący wpływ podmiotów sektora rybackiego na rozwój obszaru 
oraz tradycje związane z gospodarką stawową na tym terenie.

Grupa powstała w 2009 roku z inicjatywy samorządów oraz gospodarstw rybackich 
z terenu województwa podkarpackiego. Początkowo obejmowała 5 gmin z Wojewódz-
twa Podkarpackiego. Nazwa naszej grupy nawiązuje do historycznego obszaru dawnej 
Puszczy Sandomierskiej, położonej w widłach rzek Wisły i San. W 2015 roku skład gru-
py został poszerzony do 13 gmin. Do Stowarzyszenia przystąpiły min. w całości gminy 
tworzące Lokalną Grupę Rybacką „Karp Doliny Sanny” zlokalizowane na pograniczu 
województwa lubelskiego i podkarpackiego. Na obszarze działania LGR zlokalizowa-
nych jest blisko 40 gospodarstw rybackich prowadzących gospodarkę stawową na nie-
mal 2700 ha stawów. Są to niemal wyłącznie tradycyjne stawy hodowlane skupione na 
produkcji karpia. Znaturalizowane kompleksy stawów położone są głównie na terenach 
śródleśnych tworząc ciekawe obszary przyrodnicze i krajobrazowe.

Celem powstania Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej była chęć  
wykorzystania potencjału gospodarczego i przyrodniczego związanego z produkcją ryba-
cką dla dalszego rozwoju regionu. W działalność grupy bardzo mocno zaangażowały się 
lokalne samorządy, gospodarstwa rybackie oraz lokalne organizacje pozarządowe.

W okresie finansowania 2014-2020 LGR Puszczy Sandomierskiej na wdrażanie  
Lokalnej Strategii Rozwoju dysponuje budżetem w wysokości ponad 8 mln zł. Wdrażanie 
Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

W ramach działań LGR wspierane są operacje mające na celu tworzenie i utrzymy-
wanie miejsc pracy, powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych, infrastruktury 
turystycznej oraz aktywizacji lokalnej społeczności. W ramach konkursów ogłasza-
nych przez LGR o pomoc ubiegają się głównie podmioty rybackie, samorządy lokalne,  
organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność  
na naszym obszarze.

Od początku swojej działalności LGR umożliwia także integrowanie przedstawicieli 
lokalnej społeczności oraz inicjuję współpracę w celu pełnego wykorzystania potencjału 
obszaru. Z przyjemnością obserwujemy coraz silniejsze włączanie się podmiotów ryba-
ckich w życie społeczne i gospodarcze regionu. Dostrzegamy teraz coraz większą świado-
mość społeczności lokalnej dotyczącą tradycji rybackich i potencjału rybackiego.
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Lokalna Grupa Rybacka  
Puszczy Sandomierskiej

Lokalna Grupa Rybacka Puszczy 
Sandomierskiej obejmuje teren  
13 gmin, położonych  
na pograniczu województwa 
podkarpackiego i lubelskiego

LGR Puszczy Sandomierskiej umożliwił realizację w obecnej perspektywie licznych 
działań rozwijających nasz obszar. W ramach przeprowadzonych przez LGR Puszczy San-
domierskiej naborów wniosków podmioty z obszaru LGR zgłosiły ponad 55 projektów 
operacji. Dotychczas podpisano ponad 40 umów na dofinansowanie operacji w ramach 
realizacji lokalnej strategii rozwoju. Ze środków, jakie w obecnej perspektywie oddano do 
dyspozycji LGR Puszczy Sandomierskiej utworzono lub utrzymano 30 miejsc pracy. Dofi-
nansowano także 17 operacji mających na celu tworzenie nowej infrastruktury turystycz-
nej i rekreacyjnej we wszystkich gminach będących członkami naszego stowarzyszenia.

Na rozwój sektora rybackiego obszaru LGR przeznaczono ponad 3 mln zł, co dało 
szansę na znaczny rozwój oraz dywersyfikację gospodarstw rybackich. Zrealizowane zo-
stały również operacje zgłoszone przez Okręgi PZW w Rzeszowie i Tarnobrzegu, których 
celem było zwalczanie kłusownictwa na terenie gmin objętych LSR oraz zachowanie po-
tencjału przyrodniczego obszaru.

LGR podejmuje także działania związane z budowaniem potencjału społecznego 
obszaru min polegające na organizacji szkoleń, spotkań, konferencji oraz warsztatów, 
umożliwiających podnoszenie poziomu wiedzy, wymianę doświadczeń oraz integrowały 
naszych mieszkańców i działaczy różnych branż gospodarczych. 

We współpracy z innymi lokalnymi grupami rybackimi zrealizowaliśmy także projekt 
współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”, dzięki któremu powstał nowy „Lubelsko–
Podkarpacki Szlak Karpia”, promujący ryby słodkowodne i dziedzictwo rybackie Woje-
wództwa Lubelskiego i Podkarpackiego. Dzięki tej inicjatywie nawiązana została współ-
praca sektora rybackiego z 22 restauracjami wdrażającymi potrawy z lokalnych ryb.

Dotychczasowa współpraca we wdrażaniu PO RYBY 2014-2020 realizowana w ra-
mach instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność nie byłaby możliwa bez 
dobrej współpracy z Samorządem Województwa Podkarpackiego, który pełni w obecnej 
perspektywie rolę Instytucji Pośredniczej oraz wspierania działania w zakresie utrzyma-
nia i rozwoju potencjału gospodarczego gospodarstw rybackich na naszym obszarze.

Mamy nadzieję, że działalność nasza zostanie pozytywnie dostrzeżona przez miesz-
kańców naszego regionu oraz umożliwi dalszy rozwój oraz zachowanie potencjału sek-
tora rybackiego. Zachęcamy do odwiedzenia obszaru naszej Lokalnej Grupy Rybackiej 
oraz zapoznania się w praktyce z efektami wdrażania działań współfinansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu Operacyj-
nego „Rybactwo i Morze”. 

 Wiesław Ordon
Prezes Zarządu

Lokalnej Grupy Rybackiej
Puszczy Sandomierskiej
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Lokalna Grupa Rybacka  
Puszczy Sandomierskiej

Utworzenie w Markach  
obiektu turystycznego  

ze stawem rekreacyjnym, 
budynkami turystycznymi 

„Rybakówkami” i pozostałą 
niezbędną infrastrukturą

Nazwa beneficjenta: Piotr Jaskot

Cel: Budowa obiektu turystyki rybackiej w celu utworzenia nowej działalności 
i zwiększenia zatrudnienia.

Koszty całkowite: 581 808,17 zł

Wkład własny: 290 904,09 zł

Kwota dofinansowania: 290 904,08 zł

Lokalizacja: Marki, Gmina Baranów Sandomierski, Powiat Tarnobrzeski

Projekt zakładał utworzenie nowego obiektu turystycznego obejmującego budowę 
stawu rekreacyjnego, dwóch budynków turystycznych „Rybakówek” oraz niezbęd-
nej infrastruktury towarzyszącej. Projekt pozwolił na utworzenie nowego przedsię-
biorstwa oraz dwóch miejsc pracy. 

Realizacja operacji przyczynia się do zwiększenia potencjału turystycznego obszaru 
Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej, w tym szczególnie w obszarze 
rekreacji i turystyki.
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Restauracja
inna niż 
wszystkie
www.swiezarybka.pl

Lokalna Grupa Rybacka  
Puszczy Sandomierskiej

Budowa i wyposażenie budynku 
gastronomicznego „Rybka”, 
specjalizującego się w sprzedaży 
potraw z ryb pochodzących 
z Gospodarstwa Rybackiego 
w Grębowie

Nazwa beneficjenta: Tadeusz Bałata

Cel: Różnicowanie działalności gospodarczej zwiększającej całoroczną sprzedaż 
ryb i ich konsumpcję poprzez utworzenie lokalu gastronomicznego w Gospodarstwie 
Rybackim w Grębowie.

Koszty całkowite: 659 799,12 zł

Wkład własny: 359 799,12 zł

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

Lokalizacja: Grębów, Gmina Grębów, Powiat Tarnobrzeski

Projekt zakładał dywersyfikację źródeł dochodów gospodarstwa rybackiego 
poprzez uruchomienie nowego rodzaju usług tj. restauracji „Rybka” zlokalizowa-
nej bezpośrednio na terenie stawów hodowlanych w Grębowie. Oferta restauracji 
obejmuje min. dania z ryb produkowanych bezpośrednio w gospodarstwie. Rea-
lizacja operacji obejmowała budowę i wyposażenie budynku gastronomicznego. 
Ciekawym elementem inwestycji jest taras umożliwiający obserwowanie terenu 
stawów. Realizacja operacji pozwoliła na utworzenie 3 miejsc pracy.
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Lokalna Grupa Rybacka  
Puszczy Sandomierskiej

Wzrost wartości  
produkcji rybackiej  

poprzez zakup  
ciągnika i kosiarki  
wraz z osprzętem

Nazwa beneficjenta: Dariusz Tylus

Cel: Wzrost wartości produkcji rybackiej poprzez zakup ciągnika i kosiarki  
wraz z osprzętem.

Koszty całkowite: 224 475,00 zł

Wkład własny: 112 238,00 zł

Kwota dofinansowania: 112 237,00 zł

Lokalizacja: Słupie, Gmina Modliborzyce, Powiat Janów Lubelski

Projekt zakładał rozwój działalności rybackiej Gospodarstwa Rybackiego zloka-
lizowanego w miejscowości Słupie. Realizacja operacji pozwoliła na rozwój dzia-
łalności rybackiej gospodarstwa poprzez zakup ciągnika oraz kosiarki bijakowej. 
Zakupione wyposażenie wykorzystywane jest min. w pracach na groblach i skar-
pach gospodarstwa rybackiego. Realizacja operacji pozwoliła na utworzenie jed-
nego miejsca pracy w gospodarstwie rybackim.
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Lokalna Grupa Rybacka  
Puszczy Sandomierskiej

Przywrócenie potencjału 
produkcyjnego Gospodarstwa 
Rybackiego Antoniówka  
oraz utworzenie nowego  
miejsca pracy

Nazwa beneficjenta: Mieczysław Stec

Cel: Przywrócenie potencjału produkcyjnego Gospodarstwa Rybackiego Antoniówka 
oraz utworzenie nowego miejsca pracy.

Koszty całkowite: 336 769,12 zł

Wkład własny: 168 386,12 zł

Kwota dofinansowania: 168 383,00 zł

Lokalizacja: Zdziechowice Drugie, Gmina Zaklików, Powiat Stalowowolski

Projekt zakładał rozwój działalności rybackiej Gospodarstwa Rybackiego Anto-
niówka. Realizacja operacji obejmowała przywrócenie potencjału części gospo-
darstwa rybackiego poprzez usunięcie nadmiaru ziemi, profilowanie dna stawów, 
wzmocnieniu i profilowaniu skarp i korony grobli. Realizacja operacji pozwoliła  
na utworzenie jednego miejsca pracy.
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Lokalna Grupa Rybacka  
Puszczy Sandomierskiej

Ochrona środowiska naturalnego 
obszaru LGR poprzez wyposażenie 

Społecznej Straży Rybackiej 
funkcjonującej w ramach PZW 
Okręgu w Rzeszowie w zestaw  

do monitoringu środowiskowego 
wraz ze środkiem transportu

Nazwa beneficjenta: PZW Okręg w Rzeszowie

Cel: Ochrona bioróżnorodności obszaru LGR Gminy Kolbuszowa i Dzikowiec.

Koszty całkowite: 194 225,36 zł

Wkład własny: 29 134,36 zł

Kwota dofinansowania: 165 091,00 zł

Lokalizacja: Kolbuszowa, Gmina Kolbuszowa, Powiat Kolbuszowski

Projekt skupiał się na zachowaniu bioróżnorodności obszaru LGR poprzez zwal-
czanie kłusownictwa. W ramach projektu zakupiono wyposażenia dla Społecznej 
Straży Rybackiej funkcjonującej w ramach PZW Rzeszów, w tym min. samochód, 
noktowizor, latarki, fotopułapka, lornetki, aparat fotograficzny, krótkofalówki oraz 
kamizelki taktyczne. Realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie skuteczności 
działań prowadzonych przez Społeczną Straż Rybacką.
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Lokalna Grupa Rybacka  
Puszczy Sandomierskiej

Budowa altany rekreacyjnej  
i zagospodarowanie terenu  
wokół niej na potrzeby  
społeczności lokalnej i osób 
korzystających  
ze stawów w Weryni

Nazwa beneficjenta: Gmina Kolbuszowa

Cel: Rozwój obszarów rybackich Gminy Kolbuszowa poprzez dostosowanie 
istniejących obiektów do potrzeb edukacyjnych, rekreacyjnych i turystycznych.

Koszty całkowite: 280 000,00 zł

Wkład własny: 80 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Lokalizacja: Werynia, Gmina Kolbuszowa, Powiat Kolbuszowski

Projekt obejmował zagospodarowanie terenu nad stawami w Weryni poprzez 
budowę altany rekreacyjnej, miejsc postojowych, komunikacji wewnętrznej, węzła 
sanitarnego, ogrodzenia oraz instalacji elektrycznej oraz wodociągowej. Ponadto 
w otoczeniu wiaty przygotowano ścieżkę edukacyjną dla osób odwiedzających. 
Zarządzanie obiektem przekazane zostało na bazie umowy PZW Rzeszów. Reali-
zacja operacji pozwoliła na utworzenie jednego miejsca pracy, powiązanego z two-
rzoną infrastrukturą.
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Lokalna Grupa Rybacka  
Puszczy Sandomierskiej

Rozbudowa placu zabaw  
nad Zalewem w Nowej Dębie

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowa Dęba

Cel: Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej, przeznaczonej  
na użytek publiczny terytorialnie związanej z działalnością rybacką  
poprzez rozbudowę placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie.

Koszty całkowite: 54 998,79 zł

Wkład własny: 33 048,79 zł

Kwota dofinansowania: 21 950,00 zł

Lokalizacja: Nowa Dęba , Gmina Nowa Dęba, Powiat Tarnobrzeski

Projekt obejmował rozbudowę funkcjonującego placu zabaw, którego budowa 
realizowana była przy wsparciu środków LGR Puszczy Sandomierskiej w perspek-
tywie finansowej 2007-2013. W ramach projektu wykonano prace ziemne oraz 
zamontowano elementy placu zabaw oraz obiekty małej infrastruktury. Realizacja 
operacji pozwoliła na lepsze wykorzystanie zasobów przyrodniczych obszaru LGR.
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Lokalna Grupa Rybacka  
Puszczy Sandomierskiej

Budowa oświetlenia  
wraz z monitoringiem terenu  
Zalewu w Nowej Dębie

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowa Dęba

Cel: Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 
przeznaczonej na użytek publiczny terytorialnie związanej z działalnością rybacką 
poprzez budowę oświetlenia i monitoringu terenu Zalewu w Nowej Dębie.

Koszty całkowite: 501 075,32 zł

Wkład własny: 301 075,32 zł

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Lokalizacja: Nowa Dęba, Gmina Nowa Dęba, Powiat Tarnobrzeski

Projekt obejmował zagospodarowanie terenu nad Zalewem w Nowej Dębie 
poprzez budowę linii kablowych, latarni oświetleniowych oraz instalację monito-
ringu. Zagospodarowanie terenu Zalewu w Nowej Dębie realizowane było przy 
wsparciu środków LGR Puszczy Sandomierskiej w perspektywie finansowej 2007-
2013. Realizacja operacji pozwoliła na utworzenie jednego miejsca pracy, powiąza-
nego z tworzoną infrastrukturą.
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Lokalna Grupa Rybacka  
Puszczy Sandomierskiej

Zagospodarowanie terenu wokół 
łowiska w Stanach  

poprzez budowę boiska  
do minigolfa

Nazwa beneficjenta: Gmina Bojanów

Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy oraz poprawa warunków życia 
mieszkańców poprzez budowę boiska do minigolfa w miejscowości Stany.

Koszty całkowite: 285 129,98 zł

Wkład własny: 85 539,98 zł

Kwota dofinansowania: 199 590,00 zł

Lokalizacja: Stany, Gmina Bojanów, Powiat Stalowowolski

Projekt obejmował zagospodarowanie otoczenia łowiska w miejscowości Stany. 
W ramach projektu wykonano boisko do minigolfa, utwardzenie terenu, oświet-
lenie, obiekty małej infrastruktury oraz ogrodzenie. Budowa łowiska realizowana 
była przy wsparciu środków LGR Puszczy Sandomierskiej w perspektywie finan-
sowej 2007-2013. Realizacja operacji pozwoliła na lepsze wykorzystanie zasobów 
przyrodniczych oraz turystyczno-rekreacyjnych w rozwoju obszaru LGR.
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Lokalna Grupa Rybacka  
Puszczy Sandomierskiej

Zagospodarowanie terenu  
przy zbiorniku wodnym 
zlokalizowanym w miejscowości 
Motycze Szlacheckie  
w Gminie Zaleszany

Nazwa beneficjenta: Gmina Zaleszany

Cel: Podniesienie atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę 
parkingu na 10 miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż linii 
brzegowej zbiornika wodnego zlokalizowanego w m. Motycze Szlacheckie.

Koszty całkowite: 356 735,26 zł

Wkład własny: 156 735,26 zł

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Lokalizacja: Motycze Szlacheckie, Gmina Zaleszany, Powiat Stalowowolski

Projekt obejmował zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w miejsco-
wości Motycze Szlacheckie. W ramach projektu wykonano min. zagospodarowanie 
terenu wzdłuż linii brzegowej, półki dla wędkarzy przy linii brzegowej, oświetlenie 
oraz 10 miejsc parkingowych. Realizacja operacji pozwoliła na lepsze wykorzysta-
nie zasobów przyrodniczych obszaru LGR.
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Lokalna Grupa Rybacka  
Puszczy Sandomierskiej

Budowa małego amfiteatru  
wraz z zapleczem w Grębowie

Nazwa beneficjenta: Gmina Grębów

Cel: Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturowej 
wykorzystującej zasoby przyrodnicze obszaru LGR.

Koszty całkowite: 841 276,46 zł

Wkład własny: 641 276,46 zł

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Lokalizacja: Grębów , Gmina Grębów, Powiat Tarnobrzeski

Projekt obejmował budowę małego amfiteatru w miejscowości Grębów. W ramach 
projektu powstał obiekt amfiteatru o powierzchni użytkowej 293 m2. W budynku 
zaplanowano zaplecze w postaci dwóch szatni, toalet oraz hall. Obiekt został wypo-
sażony w instalacje sanitarne i elektryczne. Obiekt dostosowany jest do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Realizacja operacji pozwoliła na lepsze wykorzystanie 
zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru LGR. 
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Lokalna Grupa Rybacka  
Puszczy Sandomierskiej

Zagospodarowanie terenu  
przy Zalewie w Gorzycach  
poprzez budowę zaplecza 
rekreacyjnego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną

Nazwa beneficjenta: Gmina Gorzyce

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno-turystyczne.

Koszty całkowite: 201 176,47 zł

Wkład własny: 30 176,47 zł

Kwota dofinansowania: 171 000,00 zł

Lokalizacja: Gorzyce, Gmina Gorzyce, Powiat Tarnobrzeski

Projekt obejmował zagospodarowanie zaniedbanego terenu rekreacyjnego 
przy Zalewie w Gorzycach z przeznaczeniem na miejsce wypoczynku i rekreacji. 
W ramach projektu zrealizowano budowę trzech budynków rekreacyjnych w któ-
rych zlokalizowano min. pomieszczenia socjalne, WC z natryskami dla osób korzy-
stających z Zalewu, magazyn sprzętu pływackiego. Realizacja operacji pozwoliła na 
utworzenie dwóch miejsc pracy związanych z obsługą obiektu.
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