
€

Integrowanie społeczności rybackich i  
wzmacnianie ich wpływu na kluczowe decyzje
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Więcej informacji o tym, co może znaczyć Oś 4 dla społeczności rybackich 
znajduje się w przewodniku nr 7: www.farnet.eu/guides

Zwiększanie dochodów i zachowanie miejsc pracy

 Tworzenie miejsc pracy w oparciu o potencjał  
„błękitnego wzrostu”

Łączenie często rozproszonych, 
odizolowanych i podzielonych 
społeczności rybackich
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ich decyzje
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Wzmacnianie pozycji rybaków w 
łańcuchu przetwórstwa i 
dystrybucji ryb
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Zapewnienie, że korzyści z 
działań rozwojowych dotrą do 
społeczności rybackiej
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Zapewnienie, że „błękitny wzrost” 
przyniesie miejsca pracy i dochody 
dla mieszkańców obszaru

3.1
Tworzenie miejsc pracy przez 
wspieranie przedsiębiorczości i 
innowacji

3.2

Oś 4 EFR przewiduje 567 mln euro ze środków Unii Europejskiej, przeznaczone na wsparcie ponad 300 partnerstw w 21 krajach UE. W przyszłości Komisja Europejska zamierza kontynuować pozytywne doświadczenia Osi 4 na zależnych od rybactwa obszarach nadbrzeżnych i śródlądowych. Debata na ten temat dopiero się rozpoczyna…
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KO N TA K T  Z  Z E S P O Ł E M  FA R N E T 

Lokalne Grupy Rybackie i inne podmioty zajmujące się wdrażaniem Osi 4 EFR stanowią europejską sieć obszarów 

 rybackich FARNET. Sieć ta ma na celu dzielenie się doświadczeniami oraz zapewnienie szkoleń i doradztwa, aby 

 poszerzać możliwości zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich.

Wsparcie sieci zapewnia zespół FARNET Support Unit, zlokalizowany w Brukseli i składający się z 10 ekspertów, 

 łączących wiedzę o sektorze rybackim z doświadczeniem rozwoju lokalnego i terytorialnego.

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 

Oś 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) jest narzędziem, dzięki któremu społecz-

ności rybackie mogą decydować o rozwoju swojego obszaru. Jest ona wdrażana przez 

partnerstwa publiczno-prywatne zwane Lokalnymi Grupami Rybackimi (LGR).

W skład tych grup wchodzą przedstawiciele sektora rybactwa i akwakultury, a także z 

innych sektorów. Ich rolą jest przygotowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju dla 

danego obszaru.

W całej Europie powstało ponad 300 Lokalnych Grup Rybackich, dzięki ktorym wsparcie 

uzyskało kilka tysięcy projektów dostosowanych do lokalnych potrzeb. Niniejsza ulotka 

przedstawia krótko najważniejsze sposoby, jakimi Oś 4 może wspomóc społeczności 

rybackie.

Przewodnik nr 7 przygotowany przez FARNET łącznie z niniejszą ulotką (www.farnet.eu/guides) prezen-

tuje przykłady z różnych krajów europejskich, wskazujące że LGR wykorzystują Oś 4 jako wsparcie dla 

społeczności rybackich na trzy główne sposoby:  

1. poprzez integrowanie społeczności zależnych od rybactwa i zwiększanie ich wpływu na kluczowe 

decyzje, od których zależy ich przyszłość. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest wspieranie więzi w 

ramach poszczególnych społeczności rybackich oraz między rybakami a innymi podmiotami na 

danym obszarze;

2. poprzez podnoszenie dochodów rybaków i ochronę istniejących miejsc pracy. Dzieje się to m.in. 

poprzez podnoszenie konkurencyjności produktów rybackich, a także przez wspieranie tworzenia 

nowych, trwałych źródeł dochodu;

3. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności dzięki rozwijaniu  przedsię-  

biorczości, innowacyjności i budowaniu nowych umiejętności, w tym przez wspieranie działań w 

ramach  szeroko rozumianego „błękitnego rozwoju”.

João, Leif, Isabel, Carmen, Louise, Christina, 

Jan, Bettina i Tim to tylko niektórzy przedsta-

wiciele lokalnych społeczności rybackich, któ-

rzy podjęli współpracę z LGR aby przyczynić 

się do zrównoważonego rozwoju obszaru, na 

którym mieszkają. 

Dowiedz się ze strony FARNET: www.farnet.eu/

videos; www.farnet.eu/goodpractices, jak Oś 4 

pomogła im rozwinąć własne przedsięwzięcia 

i co dzięki temu osiągnęli.
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