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Uzziniet vairāk par Axis 4 iespējām FARNET rokasgrāmatā #7
zvejniecības kopienām: www.farnet.eu/guides
EZF Axis 4 ilgtspējīgai zvejas vietu attīstībai nodrošina ES finansējumu EUR 567 miljonu apmērā vairāk nekā 300 vietēja mēroga partnerībām 21 valstī. Nākotnē Eiropas Komisija vēlētos izmantot Axis 4 panākumus piekrastes un iekšzemes zvejas vietās. Diskusijas par to, kā to panākt, ir tikai sākušās…

fisheries areas network

Eiropas Zivsaimniecības fonda Axis 4 ir rīks, ar kā palīdzību vietējā mērogā veicināt

Huans, Leifs, Izabella, Karmena, Luīze, Kristians,

zvejniecības kopienu attīstību. Šo rīku izmanto valsts-privātuzņēmumu partnerī-

Jans, Betina un Tims ir tikai daži no vietējo ziv-

bas, ko dēvē par vietējām zivsaimniecības rīcības grupām (FLAG).

saimniecības kopienu locekļiem, kas apvienojušies ar FLAG, lai nodrošinātu sava reģiona ilgt-

Šīs grupas veido zivsaimniecību, lauksaimniecības jomas un dažādu kopienas

spējīgu attīstību. Noskaidrojiet, kā Axis 4

daļu pārstāvji. Kopā šie cilvēki sagatavo un realizē sava reģiona vietējo attīstības

palīdzējusi šo cilvēku projektu izstrādē, un uzzi-

stratēģiju.

niet par viņu galvenajiem sasniegumiem FAR-

Axis 4

rīks zvejniecības
kopienu rokās

NET tīmekļa vietnē:

Vairāk nekā 300 šādu FLAG grupu visā Eiropā izstrādājušas vairākus tūkstošus projektu, kas pielāgoti vietējām vajadzībām. Šajā bukletā īsumā aprakstīti galvenie
veidi, kā Axis 4 var palīdzēt zivsaimniecības kopienām.

FARNET rokasgrāmatā #7, kas papildina šo bukletu (www.farnet.eu/guides), aprakstīti piemēri, kā FLAG grupas visā Eiropā izmanto Axis 4, lai palīdzētu zivsaimniecības kopienām trīs
galvenajos papildu veidos.
1. Apvienojot zivsaimniecības kopienas un palielinot to ietekmi galveno lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē kopienu nākotni. Būtiskākais pirmais solis ir dibināt saikni un veicināt

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

S A Z I N I E T I E S A R FA R N E T KO M A N D U
FLAG grupas un visas ieinteresētās puses, kas iesaistītas EZF Axis 4 ieviešanā, veido daļu no zivsaimniecības reģionu tīkla
(FARNET). Šī tīkla mērķis ir dalīties zināšanās un sniegt apmācības iespējas un padomu, lai palīdzēt virzīt uz priekšu zvejas
vietu ilgtspējīgu attīstību.
Tīklu atbalsta tehniskā atbalsta komanda, FARNET Atbalsta vienība, kas atrodas Briselē. Tā ir 10 cilvēku komanda, kas
apvieno zivsaimniecību pieredzi ar vietējo un teritoriālo attīstību.

uzticēšanos zivsaimniecības kopienu starpā, kā arī zivsaimniecības kopienu un “sauszemes dalībnieku” starpā.
2. Palielinot zvejnieku ienākumus un saglabājot esošās darbavietas. To var paveikt, uzlabojot zvejniecības produktu konkurētspēju un/vai atbalstot jaunu ilgtspējīgu peļņas avotu

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

izveidi.
3. Radot jaunas darba iespējas vietējiem iedzīvotājiem, veicinot uzņēmējdarbību, jauninājumus un jaunu prasmju apgūšanu, kā arī izmantojot jūras nozaru izaugsmes milzīgo
potenciālu.
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