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Вижте повече за възможностите на Ос 4 в Ръководство № 7 на мрежата 
FARNET за рибарските общности на адрес: www.farnet.eu/guides
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Ос 4 на ЕФР за устойчивото развитие на рибарските райони предоставя помощ от ЕС в размер на 567 млн. евро за над 300 местни партньорства в 21 страни. В бъдеще Комисията ще иска да използва успешния опит на Ос 4 в крайбрежните и вътрешните рибарски райони. Обсъждането на начините, по които може да се извърши това, тепърва предстои…
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С В ЪРЖ Е Т Е  С Е  С  Е К И П А  Н А  М РЕ Ж АТА  FA R N E T 

FLAG и всички други заинтересовани страни, участващи в прилагането на Ос 4 на ЕФР, представляват част от мре-

жата на рибарските райони (FARNET). Целта на тази мрежа е да споделя знания и да предоставя обучение и консул-

тации, за да помогне за постигането на напредък в областта на устойчивото развитие на рибарските райони. 

Мрежата се подпомага от екип за техническа помощ — обслужващото звено на Европейската мрежа на рибар-

ските райони FARNET. То се намира в Брюксел и представлява екип от 10 души, обединяващ експертните познания 

на рибарския сектор със знанията за местно и териториално развитие.

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 

Ос 4 на Европейския фонд за рибарство е инструмент, който дава възможност на 

рибарските общности да стимулират развитието на местно ниво. Оста се прилага 

от публично-частни партньорства, наречени местни инициативни рибарски 

групи (FLAG). 

В тези групи участват представители от сектора на рибарството и аквакултурите, 

както и от всички сфери на общността. Заедно те подготвят и прилагат местна 

стратегия за развитие на своя район. 

Към настоящия момент над 300 FLAG в цяла Европа са създали хиляди проекти, 

приспособени към местните нужди. Тази брошура представя накратко някои от 

основните начини, по които Ос 4 може да помогне на рибарските общности.

Ръководство № 7 на мрежата FARNET, което се издава заедно с тази брошура (www.farnet.eu/

guides), съдържа примери за това как FLAG от цяла Европа използват Ос 4, за да помогнат на 

рибарските общности по три основни допълнителни начина.  

1. Чрез обединяване на рибарските общности и укрепване на тяхното влияние при взема-

нето на важни решения, които оказват влияние на тяхното бъдеще. Изграждането на 

отношения и доверие в рамките на рибарските общности, както и между тях и „сухозем-

ните“ партньори, е много важна първа стъпка.

2. Чрез повишаване на приходите на рибарите и запазване на съществуващите работни 

места. Това може да се осъществи чрез подобряване на конкурентоспособността на тех-

ните продукти и/или подпомагане на създаването на нови устойчиви източници на приходи. 

3. Чрез създаване на нови работни места за местното население, като се насърчава предпри-

емачеството, иновациите и придобиването на нови умения, както и чрез използване на 

огромния потенциал на синия растеж. 

Жоао, Лейф, Изабел, Кармен, Луис, Кристиан, 

Ян, Бетина и Тим са само част от членовете на 

местните рибарски общности, които се обе-

диняват с FLAG, за да работят заедно за устой-

чивото развитие на техния район. Вижте как 

Ос 4 им е помогнала да разработят своите 

проекти и научете за техните основни пости-

жения на интернет страницата на мрежата 

FARNET: www.farnet.eu/videos; www.farnet.

eu/goodpractices

fisheries areas network

Ос 4   
инструмент в ръцете на 
рибарските общности
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