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Sužinokite daugiau apie 4 krypties galimybes peržiūrėję FARNET
rekomendaciją Nr. 7, skirtą žvejybos bendruomenėms: www.farnet.eu/guides
EŽF 4 kryptis, skirta tvariai žvejybos regionų plėtrai, teikia 567 mln. eurų paramą daugiau nei 300 vietinių partnerių grupių 21 šalyje. Ateityje Komisija norėtų 4 krypties sėkmingą patirtį išplėsti pakrančių ir vidaus vandenų žuvininkystės regionuose. Diskusijos, kaip tai padaryti, tik prasideda…

fisheries areas network

Europos žuvininkystės fondo 4 kryptis yra žvejybos bendruomenėms skirtas įran-

João, Leifas, Isabela, Carmen, Louise, Christia-

kis, skatinantis vietinę plėtrą. Ji įgyvendinama per privačiojo ir viešojo sektoriaus

nas, Janas, Bettina ir Timas yra tik keli vietos žve-

partnerystę – žuvininkystės regionų vietos veiklos grupes (FLAG).

jybos bendruomenės nariai, su FLAG susibūrę į
komandą ir dirbantys tvarios savo regiono plė-

Šias grupes sudaro žuvininkystės ir vandens ūkio bei visų bendruomenės dalių

tros srityje. Sužinokite, kaip 4 kryptis padėjo

atstovai. Kartu jie rengia ir įgyvendina savo teritorijos vietinės plėtros strategiją.

jiems plėtoti savo projektus ir pamatykite svarbiausius jų pasiekimus FARNET svetainėje

Visoje Europoje daugiau nei 300 tokių FLAG jau sukūrė keletą tūkstančių projektų,
pritaikytų vietos poreikiams. Šiame lankstinuke vaizdžiai parodyti kai kurie pagrindiniai būdai, kaip 4 kryptis gali padėti žvejybos bendruomenėms.

Su šiuo lankstinuku susijusioje FARNET rekomendacijoje Nr. 7 (www.farnet.eu/guides)
pateikiami pavyzdžiai iš visos Europos, kaip FLAG taiko 4 kryptį, padėdamos žvejybos bendruomenėms trimis pagrindiniais, vienas kitą papildančiais būdais.
1. Suburdamos žvejybos bendruomenes ir stiprindamos jų įtaką, kai priimami svarbiausi

4 kryptis

įrankis žvejybos
bendruomenių rankose

www.farnet.eu/videos
www.farnet.eu/goodpractices

S U S I S I E K I T E S U FA R N E T KO M A N DA
FLAG ir visi kiti dalyviai, susiję su EŽF 4 krypties įgyvendinimu, sudaro Žvejybos regionų tinklo (FARNET) dalį. Šis tinklas
siekia dalytis žiniomis ir mokyti bei teikti konsultacijas, taip prisidėdamas prie tvarios žvejybos regionų plėtros skatinimo.
Tinklą remia techninės pagalbos komanda, Briuselyje įsikūręs FARNET paramos skyrius, kuriame dirba 10 darbuotojų
komanda, sujungianti kompetenciją žvejybos srityje ir vietinę bei teritorinę plėtrą.

sprendimai, lemiantys jų ateitį. Ryšių ir pasitikėjimo žvejybos bendruomenėse ir su sausumos veikėjais kūrimas ir stiprinimas yra labai svarbus pirmasis žingsnis.
2. Didindamos žvejų pajamas ir apsaugodamos esamas darbo vietas. Tai gali būti daroma
didinant žvejybos produktų konkurencingumą ir (arba) remiant naujų, tvarių pajamų
šaltinių kūrimą.

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. Kurdamos naujas darbo vietas vietos gyventojams, kai skatinamas verslumas, inovacijos ir naujų įgūdžių įgijimas, taip pat pasitelkdamos neaprėpiamą jūrų sektoriaus
augimo potencialą.
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