Informacje ogólne
Tytuł projektu

Karpaty – kraina ryb wędrownych

Numer projektu

PBU2/0969/18

Czas trwania projektu

12 miesięcy

Beneficjent wiodący

Powiat Sanocki

Beneficjent

Żydaczewska Rada Rejonowa

Priorytet programu

Promowanie i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego

Cel tematyczny

Promowanie lokalnej kultury i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO)
Celem głównym projektu jest wspólna promocja unikatowych na skalę międzynarodową
wędrówek i tarlisk ryb w potokach i rzekach górskich w Powiecie Sanockim i Rejonie
Żydaczowskim

Cel główny Projektu

Cele szczegółowe projektu

1. Opracowanie narzędzi ( film, publikacja) sprzyjających popularyzacji ekoturystyki
wodnej w Powiecie Sanockim i Rejonu Żydaczewskiego oraz upowszechnienie wiedzy
wśród mieszkańców powiatu sanockiego i rejonu żydaczewskiego i turystów
przybywających na obszarze wsparcia, na temat unikatowych walorów przyrodniczych
potoków i rzek górskich.
2. Ukazanie piękna przyrody akwenów wodnych Karpat poprzez popularyzację wędrówek
i tarlisk ryb w potokach i rzekach górskich w Powiecie Sanockim i Rejonie
Żydaczewskim.
3. Wypromowanie wędrówki świnki pospolitej (Chondrostoma nasus) na tarlisko jako
produktu turystycznego Karpat.

Podsumowanie projektu

Wyzwaniem naszego projektu jest promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego
pogranicza. Wspólnym dziedzictwem pogranicza polsko–ukraińskiego jest naturalna
i nienaruszona jeszcze przyroda potoków i rzek górskich. Celem głównym projektu jest
wspólna promocja unikatowych na skalę międzynarodową wędrówek i tarlisk ryb
w potokach i rzekach górskich w Powiecie Sanockim i Rejonie Żydaczowskim. W ramach
projektu odbędą się cztery wydarzenia transgraniczne w tym dwie konferencje oraz dwa
szkolenia. Każdy z partnerów zrealizuje konferencję i szkolenie w swoim kraju. W ramach
projektu wytworzone zostaną dwa główne produkty tj. publikacja promująca przyrodę
potoków i rzek górskich w obszarze wsparcia oraz film którego wiodącym tematem będzie
wędrówka świnki pospolitej na tarliska położone w górnych partiach potoków górskich.
Publikację oraz film realizował będzie partner wiodący przy wsparciu partnera z Ukrainy.
Projekt promowany będzie wśród uczestników konferencji, szkoleń, spotkań, czytelników
prasy regionalnej itd. Wskaźniki rezultatów projektu weryfikowane będą poprzez zdjęcia ze
spotkań, listy obecności uczestników szkoleń i konferencji, dokumenty finansowe itd. Efekty
i rezultaty projektu podsumowane zostaną na konferencji w IV kw. realizacji projektu.
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby odwiedzających miejsca dziedzictwa
naturalnego jakimi w projekcie są potoki i rzeki górskie obszaru pogranicza, w szczególności
w okresie tarła ryb. Grupą docelową są turyści (wskaźnik docelowy 500 os.), natomiast
beneficjentami końcowymi będą mieszkańcy województwa Podkarpackiego (1 985 392 os.
w grupie wiekowej 5-84 lat GUS – 2017r.) oraz Obwodu Lwowskiego. Ponadto Program
Współpracy Transgranicznej gwarantuje zachowanie spójności środowiska pogranicza dla
populacji zwierząt i roślin. Skorzystanie z programu współpracy transgranicznej stwarza
szanse na promocję i zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego.

Beneficjenci

Orientacyjne
współfinansowanie ENI
(€) (maks. 90%

Indykatywne
współfinansowanie własne
(€) (min. 10%

Orientacyjny całkowity budżet
dla beneficjenta (€) (ENI +

Powiat Sanocki

44 235,19

5 405,92

49 641,11

Zydaczewska Rada
Rejonowa

9 141,35

1 117,15

10 258,50

53 376,54

6 523,07

59 899,61

