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Άξονας 4
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Διασφαλίζει ότι η γαλάζια ανάπτυξη
θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και
εισόδημα για τον τοπικό πληθυσμό

€

Μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες που προσφέρει ο Άξονας 4 στον
οδηγό #7 του FARNET για αλιευτικές κοινότητες: www.farnet.eu/guides
Ο Άξονας 4 του ΕΤΑ για βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών προσφέρει 567 εκατ. ευρώ στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περισσότερες από 300 τοπικές εταιρικές σχέσεις που βρίσκονται σε 21 χώρες. Στο μέλλον, η Επιτροπή επιθυμεί να επεκτείνει την επιτυχία του Άξονα 4 σε παράκτιες περιοχές και σε περιοχές εσωτερικής αλιείας. Ο διάλογος για το πώς θα το πράξει μόλις ξεκίνησε…
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Ο Άξονας 4 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας είναι ένα εργαλείο για την τοπική ανά-

Ο João, ο Leif, η Isabel, η Carmen, η Louise, ο

πτυξη των αλιευτικών κοινοτήτων που εφαρμόζεται από συμπράξεις δημόσιου και
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ιδιωτικού τομέα που ονομάζονται Ομάδες Τοπικής Δράσης της Αλιείας (Flag).

λίγα από τα μέλη των τοπικών αλιευτικών κοινο-

Οι ομάδες αυτές απαρτίζονται από εκπροσώπους των τομέων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας απ’όλα τα μέρη της κοινότητας, οι οποίοι καταρτίζουν και υλοποιούν
από κοινού μια τοπική στρατηγική ανάπτυξης για την περιοχή τους.

τήτων που συνεργάζονται με μια FLAG με σκοπό
την ανάπτυξη της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής τους. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του
FARNET www.farnet.eu/videos, www.farnet.

Περισσότερες από 300 τέτοιες Flag σε όλη την Ευρώπη έχουν ήδη υλοποιήσει

eu/goodpractices για να μάθετε πως ο Άξονας 4

χιλιάδες έργα προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες. Το παρόν φυλλάδιο παρουσι-

τους βοήθησε να υλοποιήσουν τα έργα τους και

άζει ορισμένους από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους ο Άξονας 4 μπορεί να

για να ενημερωθείτε σχετικά με τα κύρια επι-

βοηθήσει τις αλιευτικές κοινότητες.

τεύγματα τους

Ο οδηγός FARNET #7 που συνοδεύει το παρόν φυλλάδιο (www.farnet.eu/guides) παρέχει παραδείγματα

Οι FLAG και όλοι οι λοιποί φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή του Άξονα 4 του ΕΤΑ ανήκουν στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών

αλιευτικές κοινότητες με τρεις βασικούς συμπληρωματικούς τρόπους.

με σκοπό την ανάπτυξη της βιώσιμης ανάπτυξης των αλιευτικών περιοχών.

σεις που επηρεάζουν το μέλλον τους. Οικοδομώντας δεσμούς και εμπιστοσύνη στο πλαίσιο των αλιευτικών κοινοτήτων, καθώς και μεταξύ τους και μεταξύ των «τοπικών παραγόντων», αποτελεί ένα
ουσιώδες πρώτο βήμα.
2. Αυξάνοντας το εισόδημα των αλιέων και διαφυλάσσοντας τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους ή/και στηρίζοντας τη

Ένα εργαλείο στη διάθεση
των αλιευτικών κοινοτήτων

Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Η Σ Τ Ε Μ Ε Τ Η Ν Ο Μ Α Δ Α Τ Η Σ FA R N E T

απ’όλη την Ευρώπη για τον τρόπο με τον οποίο οι Flag χρησιμοποιούν τον Άξονα 4 για να συνδράμουν τις

1. Φέρνοντας πιο κοντά τις αλιευτικές κοινότητες και ενισχύοντας την επιρροή τους στις κύριες αποφά-

Άξονας 4

Αλιευτικών Περιοχών (FARNET). Στόχος του δικτύου είναι η διάδοση γνώσεων και η παροχή κατάρτισης και συμβουλών

Το δίκτυο υποστηρίζεται από μια ομάδα τεχνικής βοήθειας, τη μονάδα στήριξης του FARNET, που έχει έδρα στις Βρυξέλλες και αποτελείται από μια δεκαμελή ομάδα που συνδυάζει την εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της αλιείας με την τοπική
και εδαφική ανάπτυξη.
FARNET Support Unit
Rue de la Loi 38 – B-1040 Bruxelles
T +32 2 613 26 50 – F +32 2 613 26 59
info@farnet.eu – www.farnet.eu

δημιουργία νέων βιώσιμων πηγών εισοδήματος.
3. Δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης για τον τοπικό πληθυσμό μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της απόκτησης νέων δεξιοτήτων και αξιοποιώντας το τεράστιο δυναμικό της γαλάζιας ανάπτυξης.
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