Zawarto pierwsze umowy z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
W piątek 16 lutego 2018 r. zostały podpisane pierwsze umowy z Programu Rybactwo i Morze, które będą
realizowane na obszarze Stowarzyszenia „WIR”.
- Cieszę się, że kolejne środki z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” pomogą zachodniopomorskim
beneficjentom w realizacji różnych ciekawych inicjatyw. Życzę wszystkim szybkiej realizacji swoich działań i
dobrych, solidnych wykonawców – mówił wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
Wiata, stoły piknikowe, boisko do gry w siatkówkę czy miejsce na ognisko to przykłady działań, które
zostaną wykonane w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem
Gardzko, położonego w miejscowości Ziemomyśl B (gm. Dolice). Unijne wsparcie tego projektu to 100 tys.
zł. Wszystko po to, aby promować atrakcyjność turystyczną miejscowości, a także stworzyć miejsca służące
integracji i aktywizacji lokalnej społeczności. Blisko 100 tys. zł wsparcia pomoże stworzyć nowe miejsce do
wypoczynku dla mieszkańców Babina (gm. Bielice). Utwardzenie kostką brukową nawierzchni drogi,
znajdującej się przy jeziorze Babińskim, usprawni komunikację, a nowy drewniany pomost będzie pełnił
funkcję punktu widokowego. Na terenie wypoczynkowym pojawi się także tablica informująca o walorach
przyrodniczych jeziora.
Modernizację przejdzie również kąpielisko w Krzemieniu (gm. Dobrzany). Prawie 100 tys. zł dotacji pozwoli
na przeprowadzenie drugiego etapu inwestycji związanej z przebudową tego miejsca. Ta część inwestycji
będzie polegała na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej oraz zakupieniu i montażu fotościanki.
Kolejne działanie, które zostanie zrealizowane przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w
Szczecinie przy pomocy środków z PO RYBY to zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia do walki z
kłusownictwem dla Społecznej Straży Rybackiej. Pozwoli on na zwiększenie efektywności wykonywanych
przez straż zadań. Kwota wsparcia to ok. 174 tys. zł.
100 tys. zł pomoże w wybudowaniu budynku z toaletami przy plaży miejskiej w Chociwlu. Dotację tej samej
wysokości otrzymała również gmina Kobylanka, która przebuduje chodnik stanowiący dojście do
Promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie.
Z nowej siłowni pod chmurką niebawem będą mogły korzystać osoby wypoczywające na plaży w Ińsku.
Kolejne urządzenia do ćwiczeń i zabawy dla dzieci pojawią się również w miejscowościach: Ciemnik,
Czertyń, Miałka, Storkowo, Studnica i Ścienne (gm. Ińsko). Działanie zostało wsparte kwotą 110 tys. zł.
Pomost, altana ogrodowa, stoły piknikowe, ławki i stojaki na rowery – a to wszystko po to, żeby przyjemnie
wypoczywało się nad jeziorem Marianowskim mieszkańcom Wiechowa, a także turystom. Unijna dotacja
dla gminy Marianowo to ponad 100 tys. zł.
Kolejne wnioski o dofinansowanie są w trakcie weryfikacji i wkrótce wnioskodawcy zostaną zaproszeni do
podpisania umów.

