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Uuri lisa 4. telje võimaluste kohta FARNETi tehnilisest toimikust nr 7 veebilehel
www.farnet.eu/guides
Euroopa Kalandusfondi kalanduspiirkondade jätkusuutliku arengu 4. telg toetab ELi vahenditest 567 miljoni euroga rohkem kui 300 kohalikku partnerlust 21 riigis. Tulevikus soovib Euroopa Komisjon kasutada 4. telje edu ära ka ranniku ja maismaa kalanduspiirkondades. Arutelu, kuidas seda teha, on just algamas…

fisheries areas network

Euroopa Kalandusfondi 4. telg on vahend kalandusega tegelevatele kogukonda-

João, Leif, Isabel, Carmen, Louise, Christian, Jan,

dele kohaliku arengu ergutamiseks. Seda rakendavad avaliku ja erasektori partne-

Bettina ja Tim on vaid mõned kohalike kalandus-

rettevõtted, keda nimetatakse kalanduse kohalikeks tegevusrühmadeks (ingl Fishe-

kogukondade liikmetest, kes on ühinenud koha-

ries Local Action Groups – FLAGs).

liku tegevusrühmaga, et tegeleda oma vald-

Need rühmad on moodustatud kalanduse ja vesiviljeluse ning kogukonna kõikide
segmentide esindajatest. Rühmad koostavad ja viivad ühiselt ellu oma valdkonna
kohalikku arengustrateegiat.
Üle kogu Euroopa on rohkem kui 300 kohalikku tegevusrühma loonud juba tuhandeid projekte, mis on kohandatud kohalikele vajadustele. See infoleht on läbilõige
nendest paljudest viisidest, kuidas 4. telg saab kalanduskogukondi aidata.

Infolehega kaasnevas FARNETi tehnilises toimikus nr 7 (www.farnet.eu/guides) on toodud näiteid kogu Euroopast selle kohta, kuidas kohalikud tegevusrühmad kasutavad 4. telge, et toe-

konna jätkusuutliku arenguga. Uuri, kuidas on
4. telg aidanud neil oma projekte välja töötada,
ning vaata, millised on nende põhisaavutused,

vahend
kalanduskogukondadele

FARNETi veebilehelt:
www.farnet.eu/videos
www.farnet.eu/goodpractices

VÕ TA Ü H E N D U S T FA R N E T I T Ö Ö R Ü H M AG A
Kohalikud tegevusrühmad ja kõik Euroopa Kalandusfondi 4. telje elluviimises osalevad sidusrühmad moodustavad
Euroopa kalanduspiirkondade võrgustiku (FARNET) osa. Võrgustiku eesmärk on jagada teadmisi ning pakkuda koolitust

tada kalanduskogukondi kolmel täiendaval viisil.

ja abi, et toetada kalanduspiirkondade jätkusuutlikku arengut.

1. Tuues kokku kalanduskogukonnad ja tugevdades nende mõju põhilistes otsustes, mis

Võrgustikku toetab tehnilise abi töörühm, FARNETi tugiüksus, mille peakorter asub Brüsselis ja mis koosneb 10-liikmeli-

nende tulevikku mõjutavad. Luues kontakte ja usaldust nii kalanduskogukondade sees kui

4. telg

sest kalanduse ja kohaliku ning territoriaalse arengu spetsialistide rühmast.

ka nende vahel. Esmalt on oluline tegeleda maismaal asuvate osalistega.
2. Suurendades kalurite sissetulekuid ja kindlustades nende olemasolevad töökohad. Seda on
võimalik teha nende toodete konkurentsivõime parandamise ja/või uute jätkusuutlike
tuluallikate loomise toetamise teel.

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

3. Luues kohalikele inimestele uusi töövõimalusi ettevõtluse, uuenduste ja uute oskuste
omandamise soodustamise kaudu ning kasutades ära sinise kasvu tohutut potentsiaali.
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