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Преглед на проекта
Инициативата „Seatrout Fyn“ (Морска пъстърва
на остров Фин) се ръководи от десет общини от
датския остров Фунен и получава подпомагане
по линия на Ос 4 за разработване на Интернет
страница, която ще рекламира острова като
подходящо място за любителски риболов на
морска пъстърва. Многоезичната Интернет
страница ще предоставя изчерпателна информация, за да превърне ваканциите за любителски риболов в района в истински успех. Целта е
Фунен да се утвърди като най-доброто място за
крайбрежен риболов.

Дания

Швеция
Фин

Фин (или Фунен на английски език) е третият по големина датски остров, на който живее 8,25% от населението
на страната. Упадъкът в рибарския сектор, дължащ се предимно на замърсяването и натиска върху рибните
запаси, както и потенциалът на района за развитие на нови икономически дейности (особено в областта на
туризма), насърчават местните участници да започнат да проучват и други сфери на дейност. В този контекст,
преди около 10 години десетте общини на остров Фин създават интегриран план за насърчаване на устойчивото развитие на района, който се базира на два основни момента: диверсификация на местната икономика,
насочена към морския туризъм (с акцент върху любителския риболов); и защита на околната среда за местно
развитие. Този план включва тясно сътрудничество с професионални рибари с цел намаляване на въздействието на техните дейности върху местната околна среда, както и подпомагане на местния развъдник, което ще
възстанови популацията на морската пъстърва в района.
Въз основа на тази стратегия бе създадена инициативата по линия на Ос 4 „Seatrout Fyn“, включваща
създаване на Интернет страница, която ще предоставя на потенциалните клиенти информация
за офертите, свързани с морски туризъм. Интернет
страницата съдържа информация за риболова в
района (крайбрежен риболов и риболов в плитки
води), информация за курсове по риболов и магазини за риболовни принадлежности, както и за
най-добрите места за риболов в зависимост от
сезона. Освен това потребителите могат да намерят информация за местния транспорт, ресторанти и места за настаняване.
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Основни поуки
>> Съответствие с темите на мрежата FARNET: Диверсификация на рибарските райони, туризъм, засилване
на сътрудничеството на местно равнище
>> Резултати: Благодарение на този проект вече е създадено едно работно място за Интернет редактор на
непълен работен ден, а в момента местните икономически заинтересовани страни разполагат с важно
средство за реклама и комуникация, посетено досега над 67 000 пъти (около 4 600 пъти месечно). Вносителят
на проекта има огромни надежди, че това средство ще помогне за привличането на туристи в района на
рибарската група FLAG, които на свой ред ще могат да намерят цялата необходима информация, за да планират една приятна почивка.
>> Приложимост на друго място: Проектът може да се прилага в райони, които разполагат с потенциал за
любителски риболов и туризъм като цяло. От друга страна, проектът се нуждае от по-сериозно сътрудничество между местни участници (обществени организации и частни лица), както и от поемане на сериозен
ангажимент към опазването на околната среда в съчетание с плановете за развитие на местната
икономика.
>> Заключителен коментар: Интегриран туристически проект, предлагащ на туристите информация както
за риболова в района, така и за хотели, ресторанти и транспорт.

Общ размер на разходите и финансиране от ЕФР
Общ размер на разходите по проекта: 84 000 евро
>> Ос 4 на ЕФР: 21 000 евро
>> Национално/регионално съфинансиране: 21 000 евро
>> Частно съфинансиране: 42 000 евро

Информация за проекта
Заглавие: Онлайн реклама на риболовен туризъм
Продължителност: разработване на Интернет страницата от юли 2009 г. до януари 2011 г.
Дата на конкретния пример: април 2012 г.
Вносител на проекта
Seatrout Fyn, община Одензе
+45 6613 1372
www.seatrout.dk
Информация за рибарската група FLAG
Фин
idms@udviklingfyn.dk
+45 63759441
www.fiskelagfyn.dk
Справочник за рибарската група FLAG

Редактор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“, Генерален директор.
Отказ от отговорност: Въпреки че Генерална дирекция „Морско дело и Рибарство“ носи отговорност за цялостното изготвяне на този документ, тя не носи
отговорност за съдържанието и не гарантира точността на информацията.
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