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Utforska mer om möjligheterna med Område 4 genom att studera Farnet
guide nr 7 för fiskesamhällen: www.farnet.eu/guides
EFF: s Område 4 för hållbar utveckling av fiskeområden ger 567 miljoner euro i EU-stöd till fler än 300 lokala partnerskap i 21 länder. Kommissionen har som mål att i framtiden bygga på framgångarna med Område 4 i kust- och insjöfiskeområden. Diskussionen om hur det ska gå till har bara börjat…

fisheries areas network

Europeiska fiskerifondens (EFF) Område 4 är ett verktyg för fiskesamhällen i syfte

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

att stimulera lokal utveckling. Det genomförs av offentlig-privata partnerskap, så

Bettina och Tim är bara några medlemmar av

kallade lokala aktionsgrupper för fiske (FLAG).

lokala fiskesamhällen som gått med i en FLAG
för att jobba med hållbar utveckling av sina

Dessa grupper består av företrädare för fiskeri och vattenbruk från alla delar av

områden. Upptäck hur Område 4 har hjälpt dem

samhället. Tillsammans utarbetar de och genomför en lokal utvecklingsstrategi för

att utveckla sina projekt och lär dig mer om

sitt område.

deras viktigaste framgångar på webbplatsen för

Område 4

Ett verktyg i
fiskesamhällens händer

Farnet:

Runt om i Europa har fler än 300 sådana FLAG redan gett upphov till flera tusen
projekt som anpassats till lokala behov. I denna broschyr finns en ögonblicksbild av
de viktigaste sätt som Område 4 kan hjälpa fiskesamhällen på.

I Farnet guide nr 7, som medföljer denna broschyr (www.farnet.eu/guides), finns exempel
från runt om i Europa på hur FLAG använder Område 4 för att bistå fiskesamhällen på tre

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

KO N TA K TA FA R N E T-T E A M E T
FLAG och alla andra intressenter som är inblandade i genomförandet av EFF: s Område 4 ingår i nätverket för europeiska
fiskeområden (Farnet). Nätverket har till syfte att sprida kunskap och tillhandahålla utbildning och råd för att bidra till att

sätt som kompletterar varandra.

föra den hållbara utvecklingen av fiskeområden framåt.

1. Genom att föra samman fiskesamhällen och stärka deras inflytande över viktiga beslut

Nätverket stöds av ett team för tekniskt stöd, Farnet stödenhet, som är baserat i Bryssel och består av ett team på tio

som påverkar deras framtid. Att bygga upp kopplingar och förtroende inom fiskesam-

personer som förenar fiskeerfarenhet med lokal och territoriell utveckling.

hällen liksom mellan dem och “landbaserade aktörer” är ett avgörande första steg.
2. Genom att höja inkomsterna för fiskare och trygga befintliga jobb. Det kan göras
genom att göra deras produkter mer konkurrenskraftiga och/eller genom att stödja
framtagande av nya hållbara intäktskällor.
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3. Genom att skapa nya arbetstillfällen för lokalbefolkningen och främja entreprenörskap, innovation och förvärvande av ny kompetens och genom att dra nytta av den
enorma potentialen för blå tillväxt.
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