
„Europejski  Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi .  

Instytucja odpowiedzialna za treść – LGD Puszcza Knyszyńska.

Operacja współfinansowana ze środków Unii  Europejskiej  w ramach Schematu I I   Pomocy Technicznej  
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PPrezentacja 12 Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego – oferta współpracy
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LGD
KANAŁ AUGUSTOWSKI



fot .  J .  Koniecko

KIM JESTEŚMY
Kiedyś Kanał Augustowski dawał swobodę gospodarczą i dostęp do morza; 
dziś daje nam morze turystycznych możliwości. Pracujemy nad jego 
dostępnością oraz wykorzystaniem szans, jakie nam przynosi. Łączymy 
doświadczenie zarówno gminy rolniczej (gm. Augustów), turystycznej 
(gm. Płaska), jak i gospodarczej (m. Augustów).

GDZIE JESTEŚMY
KKanał Augustowski ma długość 101 km, z czego 82 km 
zlokalizowane są w Polsce, reszta zaś na Białorusi. Na 
kanale znajduje się 18 śluz, z czego 11 jest na obszarze 
naszej LGD. Każdego roku po wodach kanału statki 
przewożą około 100 000 turystów. Wyzwania, jakie 
przed nami stoją, związane są z tworzeniem 
ininf rastruktury okołoturystycznej wzdłuż całego kanału. 
Widzimy w tym ogromny potencjał.

KANAŁ AUGUSTOWSKI
TO OBIEKT NA MIARĘ 
UNESCO



fot .  J .  Koniecko

WYBRANE PROJEKTY
Promujemy Kanał Augustowski.
Co roku organizujemy różne imprezy połączone ze 
zbiórkami charytatywnymi, a także akcje sprzątania 
kanału. Edukujemy mieszkańców, uświadamiając im, 
że Kanał Augustowski jest naszym wspólnym dobrem. 

WWciąż poprawiamy ofertę turystyczną.
Jesteśmy też jednym z najczęściej odwiedzanych 
miejsc w województwie, dlatego dbamy o to, by turyści 
doświadczyli u nas niezwykłych wrażeń. 
Realizowaliśmy projekt polegający na zapoznaniu się 
z organizacją turystyki wędkarskiej w Norwegii 
i Si Szwecji. Materiał zebrany w trakcie wizyt został 
wydany w formie przewodnika. 

Chętnie zaangażujemy się w kolejne projekty 
nakierowane na ulepszanie oferty turystycznej. 

Pracujemy nad tym, aby jeszcze więcej osób mogło 
doświadczyć piękna Kanału Augustowskiego. 

Obecnie planujemy i wspieramy szereg projektów 
ininf rastrukturalnych, dzięki którym powstaną parkingi, 
punkty handlowe itp.



e-publikacja wizerunkowa podlaskich 12 Lokalnych Grup Działania opracowana przez LGD Puszcza Knyszyńska 

w ramach realizacji operacji „Od pomysłu do zmiany. Konferencja sieciująca LGD: Promocja i Współpraca Regionalna 

i Międzyterytorialna” 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie Partnerów KSOW dostępnej 

na stronie internetowej ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl 
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Nasz zespół

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania 
Kanał Augustowski
Biuro:
ul. Mickiewicza 1, 16-300 Augustów
tel. 87 643 11 44

SiedziSiedziba:
ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów
tel. 87 643 30 56
email biuro@lgd-kanal.augustow.pl
www.lgd-kanal.augustow.pl

Porozmawiajmy 
o współpracy


