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Varmistetaan, että sininen kasvu
tuo lisää työpaikkoja ja tuloja
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€

Tarkempaa tietoa kalastusyhdyskuntien mahdollisuuksista saada tukea toimintalinjasta 4
on FARNET-oppaassa #7, joka on saatavilla osoitteessa www.farnet.eu/guides
EU tukee kalastusalueiden kestävää kehitystä edistävästä EKTR: n toimintalinjasta 4 yli 300: aa paikallishanketta, joita toteutetaan 21 maassa. Hankkeiden rahoitus on 567 miljoonaa euroa. Euroopan komissio haluaa vastaisuudessa hyödyntää toimintalinjasta 4 rahoitettujen rannikko- ja sisävesikalastuksen hankkeiden tuloksia. Keskustelut siitä, miten tuloksia hyödynnetään, ovat vasta aluillaan.

fisheries areas network

Euroopan kalatalousrahaston toimintalinjan 4 tarkoituksena on auttaa kalastusyhdys-
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kuntia kehittämään paikallista taloutta. Toimintalinjaa toteutetaan yksityisen ja julkisen

Bettina ja Tim ovat paikallisten kalastusyhdys-

sektorin yhdessä muodostamissa kalatalouden paikallisissa toimintaryhmissä (FLAG).

kuntien jäseniä, jotka ovat aloittaneet yhteistyön FLAG-ryhmässä kehittääkseen omaa aluet-

FLAG-ryhmissä on kalastus- ja vesiviljelyalan sekä kalastusyhdyskunnan edustajia.

taan kestävästi. Voit tutustua heidän saamaansa

Ne laativat ja toteuttavat yhdessä oman alueensa paikallisen kehittämisstrategian.

hanketukeen ja heidän hankkeidensa tärkeimpiin tuloksiin FARNET-sivustolla osoitteissa:

Eri puolilla Eurooppaa on jo yli 300 FLAG-ryhmää, jotka ovat panneet alulle useita
tuhansia paikallisten tarpeiden mukaisia hankkeita. Tässä esitteessä esitellään
lyhyesti joitakin tärkeimpiä tapoja, joilla toimintalinjasta 4 tarjotaan apua kalastus-

Toimintalinja 4

kalastusyhdyskuntien
apuna

www.farnet.eu/videos
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yhdyskunnille.

Esitteen liitteenä olevassa FARNET-oppaassa #7 (www.farnet.eu/guides) on esimerkkejä siitä, miten

O TA Y H T E Y T TÄ FA R N E T-T I I M I I N

FLAG-ryhmät tukevat toimintalinjan 4 määrärahoilla kalastusyhdyskuntia eri puolilla Eurooppaa. Tuet-

FLAG-ryhmät ja muut Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) toimintalinjan 4 mukaiseen toimintaan osallistuvat sidosryh-

tavia toimintoja on kolme, ja ne täydentävät toisiaan.

lutusta ja neuvontaa, jolla autetaan kehittämään kalastusalueita kestävämpään suuntaan.

1. Rakennetaan yhteistyötä kalastusyhdyskuntien välille ja vahvistetaan niiden vaikutusvaltaa päätöksenteossa, joka koskee niiden omaa tulevaisuutta. Tätä varten on ensin luotava yhteistyötä ja

mät kuuluvat Euroopan kalastusalueiden verkostoon (FARNET). Verkoston päämääränä on jakaa tietoa sekä tarjota kou-

Verkoston tukena on Brysselissä toimiva kymmenhenkinen FARNET-tukiyksikkö, asiantuntijaryhmä, joka tarjoaa kalatalouden sekä paikallisen ja alueellisen kehittämistyön asiantuntemusta.

luottamusta kalastusyhdyskuntien keskuuteen ja niiden välille sekä kalastusyhdyskuntien ja maalla
toimintaansa harjoittavien välille.
2. Lisätään kalastajien ansiotuloja ja turvataan heidän nykyiset työpaikkansa esimerkiksi parantamalla heidän tuotteidensa kilpailukykyä ja/tai auttamalla luomaan uusia pitkäaikaisia ansioläh-

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

teitä.
3. Luodaan paikallisille asukkaille uusia työtilaisuuksia kannustamalla heitä yrittäjyyteen, innovaatiotoimintaan ja hankkimaan uutta osaamista sekä hyödyntämällä ns. sinisen kasvun tarjoamia valtavia mahdollisuuksia.
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