
Celem projektu CATCH jest promocja promocja zrównoważonej turystyki wędkarskiej na wodach morskich, zarówno wśród wśród wędkarzy jak i społeczności 
lokalnych. Jednym z zadań projektu jest , dostarczanie efektywnych narzędzi dla regionalnej branży turystycznej oraz  połączenie wszystkich tych elementów za pomocą 
innowacyjnej platformy informatycznej. Jednocześnie projekt ma również na celu wzrost  świadomości ekologicznej wędkarzy oraz osób prowadzących lokalną 
działalność turystyczną, skierowaną dla wędkarzy. Projekt CATCH bazuje na ścisłej współpracy między biurami turystycznymi, punktami noclegowymi, gminami, 
stowarzyszeniami wędkarskimi, turystycznymi i organizacjami zawodowych rybaków. Podmiotem wiodącym projektu jest Uniwersytet w Rostoku (Niemcy). Pozostali 
partnerzy projektu:, Unia Ochrony Wybrzeża - EUCC (Niemcy), Centrum Kultury i Turystki „Agila” (Litwa), Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa), Gmina Vordingborg (Dania), 
Federacja Zielonych „GAJA” (Polska). Projekt CATCH realizowany jest w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk.

Więcej informacji na stronie projektu: www.catch-southbaltic.eu

Projekt CATCH realizowany jest w ramach 
Programu Interreg Południowy Bałtyk.

Pierwsze z serii trzech spotkań warsztatowych miały już miejsce 
w Szczecinie 20 marca 2017 r.  W spotkaniu wzięło udział blisko 60 osób, 
reprezentujących większość podmiotów aktywnych w sferze turystyki 
przyrodniczej, począwszy od instytucji nadzorujących, poprzez 
organizacje pozarządowe, kończąc na aktywnych animatorach 
i przewodnikach aktywnej turystyki. Podczas warsztatów prelegenci 
przybliżyli naukowe oraz praktyczne aspekty zrównoważonej morskiej 
turystyki wędkarskiej, w tym zagrożenia i szanse, ale też przykłady 
funkcjonujących już pomysłów i przedsięwzięć, takich jak np.  „Rewilding 
Oder Delta”, czy działania przewodników wędkarskich realizujących 
skutecznie biznes na obszarach polskiej części Bałtyku. W ramach dyskusji 
i prac warsztatowych uczestnicy zgodzili się co do potrzeby realizacji 
projektu CATCH dla ukierunkowania turystyki wędkarskiej na idę 
zrównoważonego rozwoju. 

Przykłady z wielu miejscowości nadmorskich dowodzą, że sektor 
wędkarski i turystyczny znacznie się uaktywnił. Nie ustrzegł się jednak 
błędów. Tutaj niezwykle cenne mogą okazać się doświadczenia z innych 
krajów nadbałtyckich, gdzie wędkarstwo turystyczne – pomimo dość 
krótkiej historii – stało się poważnym obszarem dochodu społeczności 
lokalnych i rozwoju regionów nadmorskich. Prowadzący projekt 
z ramienia Federacji Zielonych „GAJA”, dr inż. Jakub Skorupski oraz 
Radosław Brzeziński, zwrócili uwagę na możliwości promocji działań 

Z początkiem sierpnia 2016 pozarządowa organizacja ekologiczna poszczególnych podmiotów z branży, w ramach projektu CATCH - 
Federacja Zielonych „GAJA” ze Szczecina rozpoczęła realizację projektu uczestnicy spotkania przyjęli tę informację z dużym zainteresowaniem. 
„CATCH, Coastal Angling Tourism – a development Chance for the South Nie bez znaczenia jest możliwość budowy dobrze funkcjonującej sieci 
Baltic Region”, dofinansowanego w ramach programu Interreg współpracujących ze sobą animatorów turystyki wędkarskiej, ale też 
Południowy Bałtyk. Projekt ten ma charakter międzynarodowy, świadczących na rzecz wędkarzom usługi hotelarzy, lokalnych podmiotów 
a jego poszczególne działania podejmowane są wspólnie z partnerami wynajmujących i serwisujących sprzęt wędkarski oraz przewodników. 
z Litwy, Danii oraz Niemiec. Federacja Zielonych „GAJA” od wielu lat  
aktywnie wspiera lokalne stowarzyszenia miłośników i przyjaciół 
zachodniopomorskich rzek przymorza w zwalczaniu kłusownictwa ryb 
łososiowatych. Wsparcie to opiera się na wkładzie merytorycznym, 
jak również konkretnego wsparcia rzeczowego w postaci przekazywanego 
sprzętu, wykorzystywanego przez społecznych strażników rybackich do 
ochrony dzikiego tarła łososia i troci w dorzeczu m.in.. Iny, Regi i Parsęty. 

Głównym celem projektu CATCH jest promocja zrównoważonego 
wędkarstwa i przybrzeżnej turystyki wędkarskiej, jako elementu rozwoju 
ekonomicznego regionów nadmorskich w oparciu o dostępne zasoby 
naturalne. W trakcie realizacji projektu podmioty tworzące 
międzynarodowe konsorcjum projektu będą zwracać uwagę na znaczenie 
zrównoważonego podejścia do wędkarstwa, mając nadzieję na wzrost 
świadomości ekologicznej wędkarzy oraz podmiotów i instytucji 
prowadzących lokalną działalność turystyczną. W ramach 
przedsięwzięcia prowadzone też będą warsztaty dla tych środowisk oraz 
opracowane zostaną materiały wspierające założone kierunki rozwoju 
turystyki wędkarskiej w regionie Południowego Bałtyku. 

Więcej informacji o seminarium (w tym prezentacje do pobrania) 
znaleźć można na stronie internetowej

 http://gajanet.pl/aktualnosci/podsumowanie-seminarium-catch---200317/ 


