Regruparea comunităţilor pescăreşti
şi consolidarea influenţei acestora
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Conectarea comunităţilor pescăreşti
dispersate, izolate şi divizate

1.2

Oferirea sprijinului pentru toate
componentele comunităţii

1.3

Consolidarea poziţiei sectorului
pescuitului în economia locală

1.4

Asigurarea unui rol în procesul
decizional pentru comunităţile
pescăreşti

2.3

Asigurarea beneficiilor
dezvoltării locale pentru
comunităţile pescăreşti

3.2

Crearea de noi locuri de muncă
prin promovarea spiritului
antreprenorial şi a inovării

€

2.1

Creşterea veniturilor şi asigurarea locurilor de muncă

Facilitarea accesului la alte
posibilităţi de finanţare

2.2

Consolidarea poziţiei pescarilor în
lanţul de aprovizionare
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Valorificarea potenţialului creşterii albastre
de a crea locuri de muncă
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Axa 4

€
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Asigurarea că, prin creşterea
albastră, se generează locuri de
muncă şi venituri pentru localnici

€

Pentru a afla mai multe despre posibilităţile oferite de Axa 4, consultaţi
Ghidul FARNET nr. 7 adresat comunităţilor pescăreşti: www.farnet.eu/guides
Axa 4 a FEP pentru dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti oferă sprijin din partea UE în valoare de 567 de milioane de euro pentru mai bine de 300 de parteneriate locale din 21 de ţări. În viitor, Comisia ar dori să valorifice succesul Axei 4 în zonele pescăreşti costiere şi interioare. Dezbaterea privind modul de realizare a acestui plan este doar la început…
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Axa 4 a Fondului european pentru pescuit este un instrument prin care comunităţile
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pescăreşti pot să-şi asigure dezvoltarea la nivel local. Implementarea sa se face prin
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parteneriate public-privat numite Grupuri de Acţiune Locală Pescăreşti (FLAG-uri).

comunităţilor pescăreşti locale care s-au alăturat unui FLAG pentru a participa la dezvoltarea
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Axa 4 i-a ajutat să-şi dezvolte proiectele şi aflaţi

strategie de dezvoltare locală pentru zona proprie.

mai multe despre reuşitele-cheie ale acestora pe

Axa 4

Un instrument în mâinile
comunităţilor pescăreşti

site-ul internet FARNET:

În întreaga Europă, peste 300 dintre aceste FLAG-uri au generat deja mai multe mii
de proiecte adaptate nevoilor locale. Acest pliant prezintă pe scurt unele dintre
principalele modalităţi prin care Axa 4 poate ajuta comunităţile pescăreşti.

Ghidul FARNET nr. 7 care însoţeşte acest pliant (www.farnet.eu/guides) oferă exemple de pe
teritoriul Europei privind modul în care FLAG-urile utilizează Axa 4 pentru a sprijini comunităţile pescăreşti în trei moduri principale complementare.
1. Prin regruparea comunităţilor pescăreşti şi consolidarea influenţei acestora în deciziile-cheie care le afectează viitorul. Realizarea de legături şi a unui mediu de încredere în

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

CO N TAC TAŢ I E C H I PA FA R N E T
FLAG-urile şi toţi ceilalţi factori implicaţi în implementarea Axei 4 a FEP fac parte din Reţeaua zonelor pescăreşti (FARNET).
Scopul acestei reţele este de a partaja cunoştinţe şi de a oferi cursuri şi consiliere pentru continuarea dezvoltării durabile
a zonelor pescăreşti.
Reţeaua este susţinută de o echipă de asistenţă tehnică, Unitatea de asistenţă FARNET, cu sediul la Bruxelles, alcătuită
dintr-o echipă de 10 persoane care combină expertiza în domeniul pescuitului cu dezvoltarea locală şi teritorială.

cadrul comunităţilor pescăreşti, precum şi între acestea şi „actorii de pe coastă” reprezintă
un prim pas esenţial.
2. Prin creşterea veniturilor pescarilor şi garantarea locurilor de muncă existente. Acest lucru
se poate realiza prin creşterea competitivităţii produselor acestora şi/sau prin susţinerea
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creării de noi surse durabile de venit.
3. Prin crearea de noi locuri de muncă pentru localnici odată cu promovarea spiritului antreprenorial, a inovării şi a dobândirii de competenţe noi şi prin valorificarea potenţialului
imens al creşterii albastre.
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