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Преглед на проекта
Финансирането по линия на Ос 4 допринася за
развитието на пристанище Ориаку, което в
настоящия момент е действащо рибарско пристанище и става все по-привлекателно и за други
сектори.

Латвия

Този проект е дългоочаквана сбъдната мечта за местните рибари и туристическия бизнес в района, който
се опитва да се развива в условия на липсваща инфраструктура, удобства за акостиране на лодки или за
достъп до морето. Рибарите и туроператорите работят в тясно сътрудничество с рибарската група FLAG
„Хииукала“ и местната община и стартират проект от три етапа, който ще създаде условия за по-ефективна работа за местните предприятия. Първият етап включва подобряване на кея в Ориаку, а във втория
етап се изгражда необходимата инфраструктура за услугите, като например водоснабдяване и електрификация. Последният трети етап ще включва изграждане на съоръжения за рибари и туристи (помещения
за рибари, складове за принадлежности, хладилно оборудване и съоръжения за съхранение на уловената
риба). Подобрените съоръжения ще повишат жизнеспособността на риболова в района, като имат за цел
да насърчат предприятията да диверсифицират дейността си чрез други морски дейности.
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Основни поуки
>> Съответствие с темите на мрежата FARNET: Добавяне на стойност към рибните продукти и диверсификация под формата на туризъм.
>> Резултати: Проектът е насочен към повишаване на заетостта в сферата на риболова и подобряване на
възможностите за генериране на приходи в местния район. Подобренията в пристанището имат за цел
да помогнат за разрешаването на проблема с безработицата в региона и да гарантират спокоен начин на
живот на острова. Функциониращото рибарско пристанище също така ще донесе полза на другите сектори (например на сектора на услугите, като изгради потенциални синергии между туризма и риболова)
и на местната общност, като по този начин ще повиши стойността на целия регион, който ще се превърне
в привлекателно място както за посещение за туристите, така и за живеене за местното население.
>> Приложимост на друго място: Проблемите, свързани с ниската степен на заетост и остарялата или
липсваща инфраструктура в рибарските общности, засягат много рибарски райони в цяла Европа. Този
проект предлага модел за онези рибарски райони, които се стремят да подобрят своята инфраструктура, за да получат нови знания от етапен модел за разработване, благодарение на координацията и
участието на съответните заинтересовани страни.
>> Заключителен коментар: Развитието на това пристанище е добър пример за сътрудничество между
местната рибарска група FLAG, общината и регионалните власти, а местните предприятия и НПО също
дават значителен принос за това. Очаква се, че превръщането на пристанището в модерно съоръжение ще подобри имиджа на региона като добро и перспективно място за живеене. Счита се, че условията ще създадат добри възможности за насърчаване на младите рибари да се преместят в района или
да останат да живеят в него и ще помогнат за запазването на местния риболов.

Общ размер на разходите и финансиране от ЕФР
Общ размер на разходите по проекта: 536 980 евро
>> Ос 4 на ЕФР: 355 536 евро
>> Национално съфинансиране: 111 845 евро
>> Друго публично съфинансиране (общинско): 89 599 евро

Информация за проекта
Заглавие: Подобряване на пристанище Ориаку
Продължителност: 3 години (първи етап: февруари — септември 2011 г.; втори етап: юли — ноември 2011 г.; а третият етап се очаква да завърши през декември 2013 г.).
Дата на конкретния пример: февруари 2012 г.
Вносител на проекта
Община Кайна – Илми Аксли – ilmi.aksli@kaina.hiiumaa.ee
+372 53420425 – www.kaina.hiiumaa.ee
Информация за рибарската група FLAG
Рибарска група FLAG „Хииукала“, Естония – Лиа Розенберг – info@hiiukala.org
+372 56941855 – www.hiiukla.org
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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