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Περίληψη του έργου
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FLAG: «Από τον ποταμό Salaca έως το ρυάκι Ruja»
Λίμνη Burtnieku, Λεττονία

Εσθονία

Επισκόπηση του έργου
Αυτό το έργο, το οποίο ξεκίνησε με πρωτοβουλία ενός τοπικού οργανισμού ερασιτεχνικής αλιείας και τουρισμού, έχει ως στόχο την αναζωογόνηση της περιοχής γύρω από τη Λίμνη
Burtnieku που διαθέτει μεγάλες αλλά ανεκμετάλλευτες αλιευτικές δυνατότητες, καθώς και
την περαιτέρω ευαισθητοποίηση σχετικά με την
αλιεία, την ερασιτεχνική αλιεία, την υγεία και το
περιβάλλον.

«Από τον ποταμό
Salaca έως το
ρυάκι Ruja»

Λεττονία
Λιθουανία

Η ένωση «Σχολή Ερασιτεχνικής Αλιείας και Τουρισμού της περιοχής Burtnieku» διαχειρίζεται το κέντρο ερασιτεχνικής αλιείας και αναψυχής «Vecates», παρέχοντας εξοπλισμό προς ενοικίαση, καταλύματα και θέλγητρα για
τους τουρίστες. Σε συνεργασία με διάφορες τοπικές τουριστικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, διοργανώνει
εκδηλώσεις για την ερασιτεχνική αλιεία, προκειμένου να εκπαιδευτούν οι νέοι και να ενισχυθεί η προώθηση της
περιοχής. Το έργο που υποστηρίζεται από τον Άξονα 4 αφορά στην εκπαίδευση παιδιών και νέων στην ερασιτεχνική αλιεία και την περιβαλλοντική προστασία, περιλαμβάνοντας θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, καθώς
και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Μέσω της αγοράς εξοπλισμού και της δημιουργίας μικρής κλίμακας υποδομών αναψυχής, η σχολή ερασιτεχνικής αλιείας και τουρισμού κατάφερε να διευρύνει το φάσμα των υπηρεσιών της και να
αυξήσει τον αριθμό των επισκεπτών. Επίσης, δημιουργεί στην περιοχή ζήτηση για τρόφιμα, καταλύματα, τουριστικό και αλιευτικό εξοπλισμό.
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Κύρια διδάγματα
>> Συνάφεια με τα θέματα της FARNET: Ποικίλη δραστηριότητα των αλιευτικών περιοχών, τουρισμός, εκπαίδευση, ενίσχυση τοπικής συνεργασίας
>> Αποτελέσματα: Μετά την υλοποίηση του έργου, η τουριστική περίοδος ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη για την
ένωση, με τον αριθμό των επισκεπτών να αυξάνεται από 200 σε 3 500 επισκέπτες περίπου, υπερβαίνοντας
σημαντικά τις προβλέψεις. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε μια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης και μια
θέση εργασίας μερικής απασχόλησης. Επιπλέον, η εκπαίδευση που προσφέρθηκε στα παιδιά αποδείχθηκε
ενδιαφέρουσα και για πολλούς γονείς. Λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο ενδιαφέρον, η ένωση σχεδιάζει
τώρα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σκοπεύει να ζητήσει την υποστήριξη του ΕΤΑ για τη διοργάνωση θερινών κατασκηνώσεων ερασιτεχνικής αλιείας.
>> Μεταβιβασιμότητα: Το έργο έχει χαμηλό κόστος και μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές σε δημόσια υδάτινη επιφάνεια, εφόσον υπάρχουν ψάρια και λάτρεις του ψαρέματος στην περιοχή. Επίσης, επιδεικνύει τη σημασία της καλής συνεργασίας μεταξύ διαφόρων τοπικών ΜΚΟ. Η συμμετοχή πρωταθλητών της
ερασιτεχνικής αλιείας και δημοφιλών τηλεοπτικών χαρακτήρων, καθώς και η σημαντική εστίαση στους
νέους, επισημαίνονται ως τα κύρια στοιχεία της επιτυχίας.
>> Τελικό σχόλιο: Η υλοποίηση του έργου συνέβαλε στην αναζωογόνηση μιας περιοχής που δεν ήταν οικονομικά
ενεργός, προσελκύοντας τουρίστες, παραθεριστές και παρέχοντας εκπαίδευση υψηλής ποιότητας στους νέους.

Συνολικό κόστος και συνεισφορά του ΕΤΑ
Συνολικό κόστος έργου: 16 800 ευρώ
>> Συνεισφορά του Άξονα 4 του ΕΤΑ: 11 400 ευρώ
>> Εθνική συγχρηματοδότηση: 3 800 ευρώ
>> Άλλη ιδιωτική συμπληρωματική χρηματοδότηση: 1 600 ευρώ

Στοιχεία του έργου
Τίτλος: Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αλιεία και τον τουρισμό
Διάρκεια: 2011		
Ημερομηνία μελέτης περίπτωσης: Ιανουάριος 2012
Φορέας του έργου
Σχολή Ερασιτεχνικής Αλιείας και Τουρισμού της περιοχής Burtnieku
Συντονίστρια: Inga Mickevica
mpojars@inbox.lv		
Τηλέφωνο: +37129456900		
www.burtniekulaivas.lv
Στοιχεία της FLAG		
Από τον ποταμό Salaca έως το ρυάκι Ruja, Λετονία
mpojars@inbox.lv
Τηλέφωνο: +371 29456900
www.nosalacaslidzrujai.lv
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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