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Ρωσ

Επισκόπηση του έργου
Η χρηματοδότηση του Άξονα 4 έχει συμβάλει
στην ανάπτυξη του λιμένα του Orjaku, ο οποίος
λειτουργεί πλέον ως αλιευτικός λιμένας και πρόκειται να καταστεί πιο ελκυστικός και για άλλους
κλάδους.

Λεττονία

Αυτό το έργο είναι ένα όνειρο πολλών ετών που έγινε πραγματικότητα για τους ντόπιους αλιείς και τις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής που αγωνίζονταν να λειτουργήσουν δεδομένης της έλλειψης υποδομής ή εγκαταστάσεων για την αγκυροβόληση σκαφών ή την πρόσβαση στη θάλασσα. Σε στενή συνεργασία με την FLAG
Hiiukala και την τοπική δημοτική αρχή, οι αλιείς και οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού ξεκίνησαν ένα έργο τριών φάσεων για τη διαμόρφωση των συνθηκών αποτελεσματικότερης λειτουργίας
των τοπικών επιχειρήσεων. Η πρώτη φάση περιελάμβανε την αναβάθμιση της αποβάθρας του Orjaku, ενώ κατά
τη δεύτερη φάση ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής για υπηρεσίες όπως η ύδρευση και
η ηλεκτροδότηση. Η τρίτη και τελευταία φάση θα αφορά στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων για τους αλιείς και τους
χρήστες αναψυχής (δωμάτια για τους αλιείες, χώροι αποθήκευσης αλιευτικού εξοπλισμού, εξοπλισμός ψύξης και
εγκαταστάσεις αποθήκευσης αλιευμάτων). Οι βελτιωμένες εγκαταστάσεις θα βελτιώσουν τη βιωσιμότητα της
αλιείας στην περιοχή και έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να διευρύνουν το φάσμα των θαλάσσιων δραστηριοτήτων τους.
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Κύρια διδάγματα
>> Συνάφεια με τα θέματα της FARNET: Προσθήκη αξίας στα αλιευτικά προϊόντα και διαφοροποίηση της μορφής
του τουρισμού.
>> Αποτελέσματα: Η υλοποίηση του έργου έχει ως στόχο τη βελτίωση της απασχόλησης στον ευρύτερο κλάδο της
αλιείας και των ευκαιριών παραγωγής εισοδήματος στην περιοχή. Στόχος της ανάπτυξης του λιμένα είναι να συμβάλει στο μετριασμό του προβλήματος της ανεργίας στην περιοχή και να διασφαλίσει τη συνέχεια του νησιωτικού
τρόπου ζωής. Επίσης, η λειτουργία του αλιευτικού λιμένα θα ωφελήσει και άλλους κλάδους (π.χ. υπηρεσίες, επεκτείνοντας τις πιθανές συνέργιες μεταξύ τουρισμού και αλιείας), καθώς και την τοπική κοινότητα, αυξάνοντας την
αξία ολόκληρης της περιοχής ως μιας τοποθεσίας που αξίζει να επισκεφθούν οι τουρίστες και ενός τόπου διαμονής
για τους ντόπιους.
>> Μεταβιβασιμότητα: Το ζήτημα της υποαπασχόλησης και της απαρχαιωμένης ή ανύπαρκτης υποδομής στις αλιευτικές κοινότητες είναι κοινό σε πολλές αλιευτικές περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό το έργο προσφέρει
ένα πρότυπο ώστε να αντλήσουν διδάγματα οι αλιευτικές περιοχές που φιλοδοξούν να βελτιώσουν την υποδομή
τους από ένα κλιμακωτό αναπτυξιακό μοντέλο με το συντονισμό και τη συμμετοχή των συναφών ενδιαφερόμενων παραγόντων.
>> Τελικό σχόλιο: Αυτή η ανάπτυξη του λιμένα αποτελεί ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ της τοπικής
FLAG, του δήμου και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, με τη σημαντική συμβολή των τοπικών επιχειρήσεων και
των ΜΚΟ. Αναμένεται ότι η μετατροπή του λιμένα σε μια σύγχρονη εγκατάσταση θα ενθαρρύνει τη βελτίωση της
εικόνας της περιοχής, ώστε να θεωρείται ότι έχει μέλλον και ότι αποτελεί ευνοϊκό τόπο μόνιμης διαμονής. Η πρόθεση είναι οι συνθήκες να συμβάλουν στη δημιουργία των κατάλληλων ευκαιριών ώστε να ενθαρρυνθούν οι νέοι
αλιείς να μετεγκατασταθούν ή να παραμείνουν στην περιοχή και να βοηθήσουν στη διατήρηση του τοπικού αλιευτικού εμπορίου.

Συνολικό κόστος και συνεισφορά του ΕΤΑ
Συνολικό κόστος έργου: 536 980 ευρώ
>> Συνεισφορά του Άξονα 4 του ΕΤΑ: 355 536 ευρώ
>> Εθνική συγχρηματοδότηση: 111 845 ευρώ
>> Άλλη δημόσια συμπληρωματική χρηματοδότηση (Δήμος): 89 599 ευρώ

Στοιχεία του έργου
Τίτλος: Υποστήριξη του λιμένα του Orjaku
Διάρκεια: 3 έτη (πρώτη φάση: Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2011, δεύτερη φάση: Ιούλιος – Νοέμβριος
2011 και τρίτη φάση: αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2013).
Ημερομηνία μελέτης περίπτωσης: Φεβρουάριος 2012
Φορέας του έργου
Käina Municipality – Ilmi Aksli – ilmi.aksli@kaina.hiiumaa.ee
+372 53420425 – www.kaina.hiiumaa.ee
Στοιχεία της FLAG		
Hiiukala FLAG, Εσθονία – Lia Rosenberg – info@hiiukala.org
+372 56941855 – www.hiiukla.org
FLAG factsheet
Εκδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Γενικός Διευθυντής
Αποποίηση ευθύνης: Ενώ η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας είναι υπεύθυνη για τη συνολική παραγωγή του παρόντος εγγράφου, δεν φέρει
ευθύνη για το περιεχόμενο ούτε εγγυάται την αξιοπιστία των στοιχείων.
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