CATCH projektas - Meškeriojimo turizmas Pajūrio
teritorijose - vystymosi galimybės Pietų Baltijos regione
Meškeriojimo turizmas pajūrio teritorijose siūlo išskirtines plėtros galimybes
Pietų Baltijos regione net ir ne sezono metu. Tai nauja turizmo kryptis, kuri
paįvairins turizmą pajūrio teritorijose bei suteiks naujų rinkos galimybių. Ši
nauja kryptis gali įtakoti regionų vystymąsi bei naujų darbo vietų sukūrimą,
ypatingai mažiau išsivysčiusiose pajūrio teritorijose. Kol kas meškeriojimo
turizmas yra neišvystyta sritis ir puiki rinkos niša Pietų Baltijos regione, ji
priklauso tik nuo vietinių iniciatyvų bei meškeriotojų tarpusavio bendravimo.
CATCH projektas pagerins pakrančių bendruomenių gebėjimus vystyti darnų
meškeriojimo turizmą, padės turizmo paslaugų teikėjams gerinti paslaugų
kokybę bei sujungs naujas žinias į inovatyvią informacinę platformą apie
meškeriojimo turizmą pajūrio teritorijose.

CATCH - Coastal Angling Tourism - a development
chance for the South Baltic Region
Coastal angling tourism provides a unique development chance for the
South Baltic Region, even outside the holiday season. It is a new touristic
trend and offers a diversification of coastal tourism with promising market
opportunities. Especially for less developed coastal regions this new trend
can have great implications for regional development and the creation of
new jobs. So far, however, angling tourism is an underdeveloped economic
opportunity and a niche market in the South Baltic, it still widely relies on
very local initiatives and angler-to-angler communication.
CATCH will increase the capability of coastal communities to establish
sustainable angling tourism, deliver improved measures for touristic
providers and will combine all new knowledge in an innovative information
and knowledge platform on coastal angling tourism.

Projekto trukmė/project duration: 2016 liepa - 2019 birželis
Projekto įgyvendinimui skiriama/total budget: € 1 596 700,47
Europos regiono plėtros lėšos/European Regional Development Fund: € 1 327 205,24
PROJEKTO PARTNERIAI/PARTNERS
Rostoko Universitetas (Vokietija)/University of Rostock (Germany)
EUCC-D (Vokietija)/EUCC – The Coastal Union Germany
GAJA (Lenkija)/Green Federation “GAJA” (Poland)
KTIC "Agila" (Lietuva)/Nida Culture and Tourism Information Centre “Agila” (Lithuania)
Klaipėdos universitetas (Lietuva)/Klaipeda University (Lithuania)
Vordingborgo savivaldybė (Danija)/Municipality of Vordingborg (Denmark)

http://catch-southbaltic.eu/

