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Juhtkiri

„Üheks uueks väljakutseks
vahemikus 2014-2020
on suurem keskendumine
tulemustele“
Möödunud on esimene täisaasta FARNETi teisest perioodist. See
on olnud kõigi kalanduse CLLDisse kaasatute jaoks kiire aeg, selle
käigus on üle poolte kavandatud FLAGidest juba valitud ja arvatavasti jõuab suurem osa neist selleni 2016. aasta lõpuks.
See protsess on olnud piirkonniti siiski väga erinev. Paljud FLAGid
loodi olemasolevate ja väga kogenud FLAGide alusel – sama kehtis ESKO FLAGi puhul, mida tõsteti esile Soome reportaažis. Teistes kohtades on täiesti uued FLAGid seatud sageli sisse LEADERi
kogemuse põhjal, nt Menorcal (Hispaania). Šotimaal on viinud
soov ELi rahalisi vahendeid paremini koordineerida uue FLAGini,
mis loodi kolmest vahemikus 2007-2013 eksisteerinud FLAGist.
Kohaliku arengu alt-üles põhimõtet järgides teevad FLAGid kõikjal otsuseid kõige sobivamate strateegiate ja partnerluse üle selleks, et lahendada uusi väljakutseid ja saada kasu kalanduse CLLD
võimalustest.
Üheks uueks väljakutseks vahemikus 2014-2020 on suurem keskendumine tulemustele. Varem on enamik FLAGidest üritanud
kontrollida oma töö tulemust ja hiljutine uuring, mille viis läbi
Farneti toetusüksus, paljastas selle, et keskmiselt iga EFF Axis
4 FLAG toetas ligikaudu 22 uue töökoha loomist1. Sel perioodil
peavad FLAGid aga veelgi enam pöörama tähelepanu tulemuste
saavutamisele ja näitamisele läbi ühise järelevalve- ja hindamissüsteemi ning seda koos näitajatega, nt loodud töökohtade ja
ettevõtete arv. Paljud FLAGid üritavad saavutada pikaajalisemat
ja kvalitatiivsemat CLLD mõju; selles ajakirjas arutletakse selle üle
ühes artiklis, mis valmis hindamisekspertidest ja CLLD ekspertidest koosneva rühma koostööna.
Menorca ja ESKO FLAGide huvirühm on esile tõstnud seda, et
paljud FLAGid otsivad võimalusi oma kohaliku piirkonna paremaks turustamiseks. Varasemalt on juba palju ära tehtud, kuid
innovaatilisi ja loovaid lahendusi vajatakse jätkuvalt selleks, et
suurendada lisandväärtust erinevates tarneahela etappides.
Selles ajakirjas tutvustatakse tarbimistrendide mõistmist, uute
turuvõimaluste tuvastamist, teadusega koostöö tegemist ja kata-

1 Hinnangu aluseks on 308 Axis 4 FLAGi uuring (vastanuid 179), mis viidi läbi
2016. aasta mais.

lüsaatorina toimimist. Need on 2016. aasta oktoobris Thessalonikis toimunud FARNETi seminari „Boosting business along the value
chain“ peamised teemad.
Teiseks väljakutseks, millega järjest suurem arv FLAGe peab tulevikus tegelema, on sotsiaalse kaasatuse reklaamimine kohalikul tasandil ja mõnel juhul ka tegelemine migrantide ja põgenike
sissevooluga. Intervjuu peatükis „Inimesed“ toob välja mõned
probleemid ja nende võimalikud lahendused kalanduskogukondadele Kreeka, Itaalia ja Soome kogemuse põhjal. Kuna see
teema on paljude kalanduspiirkondade ja Euroopa Komisjoni
jaoks oluline, siis jätkab FARNET ka 2017. aastal oma tööd sotsiaalse kaasatuse valdkonnas.
Selleks et nendele väljakutsetele ja võimalustele vastata, võivad
FLAGid õppida ja vahetada kogemusi tehes koostööd teiste
FLAGidega. Vahemikus 2007-2013 oli CLLD lähenemisviis kalanduspiirkondades veel uus ja koostööprojekte oli suhteliselt vähe
(mõnda neist on kirjeldatud artiklis „Õppetunnid edukaks koostööks“). Me loodame siiralt, et need näited ja FARNETi poolt
loodud suhtlusvõimalused julgustavad rohkemaid FLAGe sellel
perioodil koostööd tegema.
Rohkem kui pool kavandatud FLAGidest on juba valitud ja seega
on rakendamine osutunud kiiremaks kui eelmisel programmitöö
perioodil. See on tõend nii suutlikkusest kui ka CLLD huvirühma
seas üles ehitatud sotsiaalsest kapitalist ja eelmisel programmitöö perioodil kohaliku arengu käigus tekitatud huvist. Kuigi see
on tulemus omaette, oodatakse FLAGidelt nüüd mitte ainult suuremat lisandväärtuse loomist, vaid nad peavad ka olema suutelised täpselt aru andma oma soorituse kohta. Me loodame, et mitmesuguste vahendite kasutamise võimalused ja parem koostöö
annab FLAGidele vajaliku mõjuvõimu, et astuda vastu eesseisvatele väljakutsetele.
Frangiscos Nikolian,
Üksuse juht (A/3 – struktuuripoliitika
ja majandusanalüüs), merendus- ja
kalandusasjade peadirektoraat
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Mida tähendab aasta FL AGi jaok s
FORTH FLAG

[ŠOTIMAA, ÜHENDKUNINGRIIK]

Kohaliku olukorra
muutus FARNETi abil
2015-2016 on olnud kõikidele ELi kohalikele kalanduse tegevusrühmadele (FLAGid), kuid eelkõige Forth FLAGi („uus“
šoti FLAG, mis koosneb endisest Scottish Bordersi, East Lothiani ja Fife’i FLAGidest) jaoks oluline muudatuste aasta.
Osalemine FARNETi tegevustes on aidanud uuel Forth FLAGil üle saada üleminekuperioodist ja andnud võimaluse
v almistuda eelseisvaks.

„2015. aasta märtsis Brüsselis toimunud FARNETi konverents „Sailing towards 2020“, mis
lõpetas 2007-2013 programmitöö perioodi,
oli minu jaoks väga õpetlik kogemus, sest
me nägime mitmeid erinevaid projekte ja
kohtusime paljude FLAGi osalistega. Ma
nägin, et paljudel neist on hea majandusliku
arengu alane taust ja suurel arvul inimestel
on ka kogemus kalandussektoris, kuid kõige
olulisem on mõista majanduse ja ettevõtluse arengut,“ ütles Hugh Williams, Scottish Bordersi nõukogu juhtivametnik, kes
koordineerib EMFF-CLLDd3 ja LEADERit
Šotimaa kaguosas.
Šotimaa valitsus palus perioodil 2007-2013
Šotimaa kaguosas tegutseval kolmel FLAGil (Scottish Borders, East Lothian ja Fife)
ühineda üheks FLAGiks, mis sai nimeks
Forth; nüüd katab see mõlemat Forthi
suudme poolt (the Firth of Forth). Selle
ühinemise eelised tulenevad FLAGi suuremast ulatusest, suuremast kalanduse ja
kalandusalaste huvide kriitilisest massist
ning seega ka võimest hoida sihtotstarbelist toetust spetsialiseeritumal tasemel.

Ühtsuses peitud jõud
„Me oleme enam kui õnnelikud,“ ütles
Helen Rorrison, Fife’i esindaja FLAGi
juhatuses. „Eelmise perioodiga, mis algas
Šotimaal alles 2012. aastal, pandi alus
koostööle ja projektide toetamisele. Meid ei
rahastatud piisavalt, et palgata Fife’ile koordinaator. Nüüd, kui Forth FLAGil on pühendunud koordinaator, on palju lihtsam, hoolimata pikematest vahemaadest ja riskist, et
mõned huvirühmad ei ilmu kohtumistele nii
korrapäraselt.“

„See laiemahaardelisem programm on
katalüsaator, see lisab uudsust ja värskust.
Kolm nõukogu on näinud eelmisest programmist saadavat kasu. Nende kolme vahel
on ühiseid väljakutseid ja palju sünergiat
ning on hea, et saame hoida üleval vanemate FLAGide entusiasmi,“ ütles Susan
Smith, kes vastutab East Lothiani nõukogus majandusliku arengu eest. „Ülesanded
on selged, suhted on head… Me jagame
samu probleeme ja väärtusi ning see ühine
eesmärk ühendab inimesi,“ võttis kokku
John McMillan.

„Me kasutame maksimaalselt ära neid sidemeid, mis meil olid juba piirkondlikul tasandil,“ ütles kolleeg FLAGist, John McMillan,
East Lothiani nõunik. „Projektide edendajatel on nüüd võimalus väljendada projekti
eesmärke ja elluviimist selgemini ja see
muudab asjad lihtsamaks. Üleminek sujus
väga hästi ka sellepärast, et arenguametnikud tundsid eeskirju.“
„Me õpime teineteiselt,“ lisas Alasdair Swan,
Dunbar Harbour Trusti esimees. „See, et
me töötame koos, julgustab meid küsima
vajalikke küsimusi projekti jätkusuutlikkuse
kohta.“

2 Kogukonna juhitud kohalik areng (CLLD), mida
rahastab Euroopa Merendus- ja Kalandusfond
(EMFF).
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▲ St. Abbs.

Mitmeviisiline
mitmekesistamine
2014. aastal toimunud laiaulatuslikul nõupidamisel ettevõtluse ja kogukonna rühmadega sidusid kolm territooriumi uue
kohaliku arengu strateegiad (LDSid) kahe
ELi rahastamisvooga – maaelu arengu
rahastamine Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD/„LEADER“) kaudu
ja kalanduspiirkonna arengu rahastamine
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
(EMFF) kaudu. Igal alal – Scottish Borders,
East Lothian ja Fife – esitab LEADERi kohalik
tegevusrühm LDSist EAFRD elemente, kuid
üksik Forth FLAG koondab ja esitab EMFFi
elemente kõigist kolmest LDSist.
Scottish Bordersi ja East Lothiani rannikul on pikk mereressursside kasutamise
ajalugu. Ala peamised kogukonnad: Eyemouth, St Abbs, Coldingham, Burnmouth,
Dunbar, North Berwick ja Cockenzie/
Port Seton on traditsiooniliselt sõltunud
kalapüügist, mis on olnud peamiseks
elatusallikaks, ja seega on need rannikualade kogukonnad merega tugevalt seotud. Forthi lahe põhjakaldal hõlmab Fife’i
kalanduspiirkond 17 asulat, alates Burntislandist ja lõpetades St. Andrew’ga. Kala-

püügi sektor on selle ala suurimaks tööandjaks ja seega oluline osa majandusest.
Lisaks mere majanduslikule väärtusele on
ala rikas veel ka looduspärandi poolest;
seal on mitmed vabatahtlikud, siseriiklikud ja rahvusvahelised looduskaitsealad
ning silmapaistev kaldaäärne maastik.
Tegemist on sukeldumisega seoses ühe
populaarseima turismikohaga Euroopas,
sest seal on mitmed ahvatlevad rannikupiirkonnad, mis rahuldavad ka mereäärseid puhkajaid, purjetamisvõimalused,
jalutamiskohad ja golfirajad.
Kalatööstus alal, mis nüüd on kaetud Forth
FLAGi poolt ja mis on läinud pelaagilistelt
„märgadelt“ kaladelt üle kõrge väärtusega
krabi- ja homaaripüügile, on olnud ammu
juba languses. Euroopa Kalandusfondi
(EFF) Axis 4 andis võimaluse ala taaselustamiseks, sest toetas olemasolevaid ja kasvavaid sektoreid, nt turismi- ning toidu- ja
joogisektoreid. „Fife’i kohalik strateegia
keskendub sotsiaalsele ettevõtlusele,“ ütles
Helen Rorrison. „Me üritame siduda turismiga väikesemahulised kohalikud tootjad,
kuid on veel mitmeid kogukondi, kus tegevust tuleb tugevdada. Meil on vaja paremat
koordineerimist, et edendada kohalikku
tootmist ja turismi.“

▲ Eyemouth’i sadam

Võtmesõnaks on mitmekesistumine. „Me
oleme avaldanud nõukogu teabelehtedes ja
kohalikes ajalehtedes kutseid projekti ettepanekuteks, kuid selleks ei ole tegelikult tarvidust, sest paljud edendajad on juba huvi
üles näidanud. Hetkel valmistatakse juba
ette ligikaudu 18 projekti,“ selgitas Rosalind
McArthur, Forth FLAGi korraldaja.

▶▶▶
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CLLD toetamise võimalust on nüüd laiendatud kõikidele ESI fondidele. Kasutuselevõtt on EAFRD ja EMFF alusel juba üpris märkimisväärne ning ERDF ja ESF on hakanud seda lähenemisviisi samuti vastu võtma ning arvatavasti suurendab see oluliselt
ELi rahastamise mõju kohalikul tasandil.
CLLD mängib olulist rolli paljude Euroopat puudutavate väljakutsetega tegelemisel
ja selles kontekstis väljatöötatud projektid ja initsiatiivid võiksid kasu saada enam
kui ühe fondi asjakohasest sekkumisest.
Seminar eesmärgiks oli aidata juhtimisasutustel algatada oma CLLD programme ja
samal ajal tugevdada koostööd ELi tasandi ESI fondide vahel ning riikliku ja piirkondliku tasandi juhtimisasutuste vahel, et julgustada kohalikul tasandil paremat fondide
integratsiooni.
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/
implementing-clld-across-esi-funds-edinburgh-uk-8-10-december-2015

Helsinki (24-26 May 2016):
“Results-oriented CLLD in fisheries areas”
Helsingi (24.-26. mai 2016): „Tulemustele orienteeritud CLLD kalanduspiirkondades“
Teine FARNETi riikidevaheline seminar „Tulemustele orienteeritud CLLD kalanduspiirkondades“
toimus 24.-26. mail 2016. a Helsingis. Aruteludest
CLLD tulemuste parandamise ja mõjude mõõtmise
üle võtsid kohapeal osa üle 90 FLAGi, kuid ka Maailmapanga, Euroopa Komisjoni Teadusuuringute
Ühiskeskuse ja FAME’i toetusüksuse esindajad.
Kokku arutles paremate strateegiate väljatöötamise viiside üle 140 osalejat 19 riigist,
kes õppisid ka kasutama SMARTi näitajaid ja eesmärke, looma paremaid järelevalvesüsteeme, suunama kalanduse CLLD elluviimist ja hindama FLAGi töö laiemat mõju.
See koosviibimine andis võimaluse rakendada perioodil 2007-2013 FLAGide ja juhtimisasutuste kasutatud või hiljuti uute FLAGide (tegutsevad perioodil 2014-2020)
loodud vahendeid ja meetodeid. Neid vahendeid tutvustati interaktiivsel „näitusel“,
kus FLAGid ja teised CLLD huvirühmad kõikjalt Euroopast esitlesid oma abisaajatelt
ja territooriumilt saadud andmete kogumise, analüüsimise ja tõlgendamise parimaid meetodeid. Need vahendid annavad alates asjaomastest veebilehtedest kuni
tööhõive seirekeskusteni kogumi ideid, kuidas mõõta ja selgitada CLLD tulemusi
korrapäraselt, tõhusalt ja mõnikord isegi lõbusal viisil.
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/
results-oriented-clld-fisheries-areas-helsinki-finland-24-26-may-2016

Kogukonna juhitud
kohaliku arengu pikk
traditsioon…
„Meil ei ole palju selliseid projekte, mis oleksid mõeldud ainult kaluritele,“ ütles Hugh
Williams. „Kõik projektid peavad olema
kasulikud tervele kogukonnale ja see ei ole
vastuoluline – rannapromenaadi renoveerimisprojekt toob näiteks kasu kõigile ja
inimesed, nii kalurid kui ka teised elanikud,
mõistavad seda.“
Kogukonna juhitud kohalik areng ei ole
Šotimaa kaguosas midagi uut. Piirkond
võib sõltuda tihedast vabatahtlike organisatsioonide võrgustikust ja elanikud on
huvitatud koondama põhjuseid, mis puudutavad nii kalandussektorit kui ka elanikkonda üldiselt, nt 35 aastat tagasi loodud

FLAGI
AJALUGU

Uue programmitöö perioodi esimene FARNETi riikidevaheline seminar, mida korraldas Forth FLAG,
toimus 8.-10. detsembril 2015. a Edinburghis Šotimaal. See pakkus Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi (ESI) juhtimisasutustele uusi võimalusi
õppimiseks ja inspireerimiseks ning inspiratsiooni
saamiseks CLLD lähenemisviisi rakendamisel;
lisaks soodustas see parema koostöö tegemist ja
aitas kasutada kättesaadavaid rahalisi vahendeid
võimalikult tõhusal viisil.

Need projektid puudutavad koolitusi
keskkoolis (tõstavad teadlikkust merega
seotud ametite, kalatöötlemise ja laeva
pardal olevate ohutusmeetmete osas),
sukeldumisturismi (oluline kohalik tegevus, millega seoses oleks vaja juurde
majutuskohti) ja sadama arengut (tervele
kogukonnale kasuks tulev infrastruktuur).
„Siin Eyemouthis vaatame ka mere poole,“
ütles Grahame Sinclair, Forth FLAGi esimees. „Me oleme teinud kampaaniat
kaks aastat, et meid valitaks sillapeaks
ühele avamere tuulepargile, mis peagi
ehitatakse sellesse Põhjamere ossa. See
on kogukonna projekt, sest see tähendaks päris mitut töökohta maismaal, kus
asuksid ka oskused. Turundusplaan, mida
rahastab EFF Axis 4, on võimaldanud meil
Eyemouth tänu taastuvenergiale kaardile
lisada. Uus programm lubab meil sel olulisel hetkel lobitööga jätkata.“

FARNETI
KALENDER

Edinburgh (8.-10. detsember 2015):
„CLLD rakendamine ESI fondide vahel“

Kogukonna arutelud +
strateegia väljatöötamine
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vabatahtlik merereserv, mis oli Ühendkuningriigis esimene, või hiljutine kampaania, mis kutsus üles ostma päästepaati,
mis asuks St Abbsi sadamas (mõne kuuga
koguti mitu sada tuhat naela).
„See Šotimaa osa on olnud alates PESCA initsiatiivist3 1990. aastatel teadlik kalanduse
ja kogukonnaga seotud programmidest,“
ütles Bryan McGrath, Scottish Bordersi
nõukogu majandusliku arengu vanemametnik. „PESCA jättis väga positiivse mulje.
See oli esimene kord, kui inimestel oli võimalus aidata kujundada kohalikul tasandil
juhitud programmi. EFFi Axist 4 ei alustatud
seega nullist. Sellest võeti heameelega osa,
see oli algusest peale entusiastlik ja selge
ning viis mõnede heade projektideni. Niisiis alustame EMFF-CLLD programmi healt
positsioonilt. FARNET on olnud samuti väga
abivalmis ning andnud meile laiema ja väga
rahuldust pakkuva ELi vaatenurga.“

lahendada. Selles mõttes olid metodoloogiline vahend „eesmärgipuu“, mida koosviibimisel näidati, ja eesmärkide sõnastamise harjutus väga kasulikud.“
Hugh Williams nõustub sellega ja toob
välja veel ühe teguri, mis lisab Euroopa
kalanduspiirkondade võrgustikule väärtust: „Ma viibisin Edinburghi seminaril, kus
räägiti mitmesugustest lähenemisviisidest,
ja see oli väga informatiivne. FARNETi mitmekesisus tähendab seda, et jagatakse
paljusid eriteadmisi ja isegi vähemkogenud
osalejad tunnevad, et nad saavad asjasse
panustada. FARNET ei tähenda ainult õppimist, vaid ka andmist ning selleks, et panustada, ei pea tingimata olema ekspert.“ ■

ŠOTIMA A
New Forth
FLAG area

… Euroopa võrgustiku
kontekstis

Kaks FLAGi
nõustuvad uue
programmi jaoks
ühinema

Kolm FLAGi
otsustavad töötada
ühe FLAGi all

3 PESCA ELi kogukonna initsiatiivi kalandussektori ümberkorraldamiseks rakendati perioodil
1994-1999.

FORTH (ŠOTIMAA, ÜHENDKUNINGRIIK)

Fife FLAG

Bryan McGrath, kes osales sel aastal toimunud FARNETi seminaridel (vt lahtreid), on
FARNETi lisatud väärtuse osas ülevoolav:
„FARNETi abil saame kasutada ära teiste inimeste ajusid ja kasutada nende suurepäraseid
mõtteid oma kohalikus kontekstis. Helsingis
toimunud seminar oli näiteks tõeline strateegia väljatöötamise täiendkursus. Küsimused,
mis seal tõstatati, panid mind mõistma, et
me peame oma strateegiat ümber hindama
kiiremini kui ma arvasin, sest nüüd ma arvan,
et see on liiga üldine ja me peame rohkem keskenduma oma eesmärkidele ja olema konkreetsemad. Helsingi kutsus üles looma tulemustele orienteeritud strateegiat. Me peame
küsima endalt seda, et kas oleme tõesti tuvastanud konkreetsed probleemid, mida üritame

▲ Üks populaarsemaid sukeldumise
kohtasid Euroopas

Pindala:
330 km²

East
Lothian
FLAG

Rahvaarv:
57 000 elanikku
Tihedus:
173 elanikku/km²

Scottish
Borders
FLAG

Ü H EN D K U N I N G R I I K
FLAGi eelarve

EUR
EL

Kokku

1 013 500

Riiklik toetus

Kokku
–

1 351 000

KONTAKT
Forth FLAG
Rosalind McArthur
EMFFi programmi koordinaator
Harbour Office, Gunsgreen Basin, Eyemouth, TD14 5SD, Šotimaa
Tel: +44 1835 825117
rosalind.mcarthur@scotborders.gov.uk

Forth FLAGi liikmete
värbamine

Eelkohtumised,
et nõustuda
protokollidega

Koordinaatori
värbamine

mai

‘det s

mai

2015

2015

2016

Brüssel (2.-3. märts 2015)
Konverents „Sailing towards
2020“

Eratoetus

337 500

Edinburghi (8.-10. detsember 2015)
Edinburghi seminar CLLD
lähenemisviisi kohta

FLAGi avamine
taotlustele

Helsingi (24.-26. mai 2016):
Helsingi seminar tulemuslikkuse
kohta
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Repor taaž
KOGUKONNA JUHITUD KOHALIK ARENG MENORCAL
[ H I S PA A N I A ]

Valmis uueks alguseks
Toetudes pikale kogemusele LEADERi programmiga ja piirkonna kohalikele varadele, sh rikkumata keskkonnale, valmistub Menorca saar nüüd laiendama kaasavat lähenemisviisi, et aidata kaasa kalanduse ja muude rannikuäärsete
tegevusalade arengule. Saare FLAG on organiseerinud teabekohtumisi, koondanud kohalikku kogukonda ja töötanud
välja selle strateegiat.

„Me oleme võitlejad!“ hüüatas Maria del
Pilar Gonzalez-Ruiz. Eelmisel aastal loobus
ta oma edukast kalaärist ja avas Menorca
põhjakaldal Fornellsi sadama lähedal
ühel maalilisel tänaval võluva restorani
„Can tanu“. Kui tema käest küsiti kohaliku
kalandussektori ja kogukonna vajaduste
kohta, vastas ta kindlalt: „Kalandus on
kohaliku arengu jaoks vajalik,“ selgitas ta.
„Meil on siin suurepärane turismitööstus
ning kalandussektori ja kohalike kogukondade tugevdamine muudab Menorca veelgi
atraktiivsemaks. Me peame reklaamima
väikesemahulist kohalikku kalapüüki, näitama selle eeliseid ja tugevdama sidet kultuuri ja kalapüügi vahel – võib-olla peaks
selleks looma kalapüügi muuseumi, mida
juhivad kohalikud kalurid. Uue piirkondliku
seaduse alusel saame isegi rajada sihtotstarbelise pesca-turismi tööstuse. Ideedest meil
puudu ei jää!“
Menorca määrati 1993. aastal biosfääri
kaitsealaks ja sellel on olnud pikalt isiklik LEADERi kohalik tegevusrühm (LAG).
Menorca LEADERi ühingu (Associació
Leader Illa de Menorca, ALM) moodustavad saare nõukogu esindajad, saare
kaheksa kohalikku asutust, mitmed teised avalikud asutused ning paljud ettevõtted ja eraorganisatsioonid. Viimase 20
aasta jooksul on see toetanud sadu pro-

jekte (ainuüksi 97 projekti 2007. ja 2013. a
vahel) – valdavas enamuses põllumajanduse ja sisemaa maapiirkondade projektid. Kuigi saare kolm cofradías’t (kalurite
gildid) on ALMi liikmed, siis mitte ühegi
projekti eesmärgiks ei ole otseselt kohalik kalapüük. „Nii nagu biosfääri kaitsealagi on LEADERi programm mõjutanud
Menorcat sügavuti“, märkis Javier Ares
Garcia, saarel hiljuti ametisse määratud
keskkonnaminister ja ALMi president.
„Poliitilistel ja majanduslikel põhjustel jäeti
EFF Axis 4 Baleaari saarte rakenduskavast
välja – peamiselt selle kalandussektori
tõttu, mis on saanud siiani kasu mõnest
kohaliku arengu projektist.
„Teiseks probleemiks, mis takistas EFF Axis
4 rakendamist, oli inimressursside puudus,“
lisas David Doblado, kes määrati 2013.
aastal ALMi piires jälgima Menorca FLAGi
loomist.
ALM on sellel korral otsustanud mitte lasta
mööda võimalust rakendada kalanduspiirkondades kogukonna juhitud kohalikku
arengut (CLLD). Ühing on kiirendanud
oma institutsionaalset tegevust ja teinud FLAGi jaoks tehnilisi ettevalmistusi,
sh viinud kalandussektoris läbi detailseid
analüüse, hõlbustanud huvirühma koordineerimist ja taganud kohaliku strateegia

▲ Kohaliku strateegia ettevalmistamise töötuba
Es Mercadal

osalusarengu, mis hõlmab näost näkku
intervjuusid, küsimustikke 4 ja mitmeid
töötube.
Üks selline töötuba toimus 2. juunil saare
keskel asuvas kogukonnakeskuses Es
Mercadalis. José Carlos Macias, kalanduskonsultant ja -ekspert Cádize lähedalt
tutvustas ligikaudu 30 inimesele (kalurid,
kohalikud asutused, ettevõtete omanikud
ning keskkonna- ja kultuuriorganisatsioonide esindajad) strateegiakavandit, mis
töötati välja LAGiga koostöös. Strateegia
peamisteks eesmärkideks on parandada
kalandussektori jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet, soodustada töökohtade loomist ja sotsiaalset ühtekuuluvust, aidata
4 http://gdp.leadermenorca.org/Contingut.aspx?
IdPub=8739
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▲ Mahón’s asub maailmas suuruselt teine looduslik sadam

kaitsta saare loodus- ja kultuuripärandit,
kalavarusid ja merekeskkonda, tõsta kohaliku kalapüügi mainet, mitmekesistada
rannikuäärseid tegevusalasid ning tugevdada kohalikku suutlikkust ja toetada
innovatsiooni.
„Me peame häälestama need eesmärgid
selliselt, et saaksime oodatud tulemusi arvuliselt väljendada,“ selgitas Gonçal Seguí,
Almi direktor. „Me ei tohi olla liiga ambitsioonikad või muidu ootab meid ees pettumus. Me peame leidma oma soovide ja tegelikult saavutatava vahel õige tasakaalu.“

▲ Paco Gonzalez, sinimerekarpide
kasvandus Mahón’s

Maalt merele

sele ja ressursside säästvale juhtimisele,“
ütles Miquel Camps, GOBsi territoriaalse
poliitika koordinaator. „Me järgime siin
Menorcal valitsemise kontseptsiooni, mis
hõlmab nii talupidajaid kui ka kalureid.
Umbes 15 aastat tagasi sõlmisime kokkuleppe kolme cofradías’ega, et luua saare
põhjarannikule merekaitseala. 2011. aastal avaldasime jätkusuutliku kalanduse
juhendi, kuid majanduskriisi tõttu ei olnud
meil piisavalt vahendeid, et rakendada neid
suuniseid kogu tootmisahelas. EMFF-CLLD
initsiatiiv aitab meil sellega tegeleda.“

GOB (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa
de la Naturalesa), mis on 1977. aastal rajatud keskkonnaorganisatsioon ja millel
on hetkel üle 1 300 liikme, seisab silmitsi
ülesandega, milleks on põllumajanduses
ja maapiirkondades toimiva ülevõtmine
ja selle kohandamine kalandusega. „Me
keskendume bioloogilisele mitmekesisu-

OBSAM on sotsiaalkeskkonna seirekeskus, mis vastutab Menorca biosfääri kaitseala järelevalve eest. Ühe osana oma
missioonist tõsta kohalike inimeste teadlikkust säästvast toiduainete tootmisest
arendas seirekeskus välja veebiportaali
Agroxerxa5, mis keskendub saare toidu-

Miguel Truyol, saare nõukogu maaelu- ja
merekeskkonnajuht, toetab seda vaadet.
„Peamine on ohjata ootusi. Me peame julgustama inimeste kaasamist ilma, et annaksime neile asjatuid lootusi.“

ainete reklaamimisele. 2015. aasta juunis
LEADERi abil käivitatud uus portaal annab
tarbijatele juurdepääsu umbes 500 kohalikule tootele, millest 86 on pärit kalandus- ja akvakultuurisektorist. Kokku on
seal esindatud 100 tootjat, 250 kauplust
ja 75 restorani ning kõik on allkirjastanud
kvaliteediharta ja vaba teabevahetuse
kokkuleppe. „22 000 euro näol on tegemist
eduka ja odava algatusega,“ ütlesid projektikoordinaatorid David Carreras, Mireia
Comas ja Eva Cardona. „Kuuest inimesest
koosnev meeskond tegi kindlaks saare kõige
paremad tootjad ja restoranid. Veebipõhine
gastronoomia platvorm Fra Roger6, mis on
tegutsenud juba mitmeid aastaid, oli tänu
oma kontaktide andmebaasile tõeliselt
kasulik. Agroxerxa käivitati üks aasta tagasi
ja seda külastab kuus ligikaudu 1 000 inimest – peamiselt kohalikud elanikud. Me
tahame nüüd teha ennast portaali inglise
keelde tõlkimisega turistidele nähtavaks.
Samuti kavatseme teha koostööd Fra Rogeriga, et koostada kättesaadavate toodete
alusel retsepte. Kasutajatel on võimalik siis
leida saarelt mida iganes nad vajavad.“

▶▶▶

5 http://agroxerxa.menorca.es/portal.aspx
6 http://gastronomiamenorquina.com/
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Kohaliku kalanduse maine
tõstmine
Joana Barcelo on tulevane FLAGi liige
ja saare nõukogu endine president. Ta
on nüüd naasnud oma eelmisele kohale
Ciutadella (üks „suurtest“ Menorca linnadest) siseturu direktorina. Turg on
koduks kuuele kalaturustajatele, kellel on
kõigil oma paat ja kes müüvad kümneid

liike kalu ja mereande. Pidu silmadele ja
maitsemeelele!
„Vaadake siin seda postrit „Slow Food“,“
märkis Joana. „Vaadake kõiki turgu ümbritsevaid restorane, mis valmistavad Teile kala,
mille Te turult ostsite. Fra Roger pakub ka
kindlat menüüvalikut ja toidukoolitusi väikesele rühmale 20 euro eest. Minu arvates
mängivad lühikesed tarneahelad ja otsemüük kohalikus arengus keskset rolli. Me

peame looma siin Menorcal kalatoodetele
kvaliteedimärgi. Esiteks aga peame parandama saarel ladustamisvõimalusi. Seejärel
avaneb meil ka võimalus eksportida liigset talvesaaki ülejäänud Hispaaniasse. See
kasvataks hindu ja kalurite sissetulekuid.
Menorcal ei ole ühtegi kalaoksjonit, niisiis
määravad sellised turud sektoris hindasid.“

▲ Fornells on oluline kalasadam

▲ Kalaturg Ciutadalla’s

Menor c a FL AG: loomise ajakava

Nagu allpool toodud ajakava näitab, on Menorca FLAGi loomine olnud pikaajaline protsess:
2013
>> Märts: esmased Associació Leader Illa de Menorca sisesed arutelud EMFFi kohaldamise võimaluse kohta
>> Märts-aprill: informatsiooni kogumine EMFFi, FARNETi ja FLAGide kohta
>> Mai: osavõtt Madriidis toimunud seminarist „EMFF Axis 4 Hispaanias“
2014
>> Aprill: välisvisiit Fisterra-Muros-Noia FLAGi juurde (Galicia)
>> Mai: Associació Leader Illa de Menorca üldkoosolek, esimene kord, kui mainiti EMFFi taotlust
>> Juuni: osavõtt Hispaania FLAGide võrgustiku kohumisest
>> September: Osavõtt Barcelonas toimunud FARNETi sündmusest SW.FLAG.Lab
>> Oktoober: kalapüügiteemalise sotsiaalmajandusliku uuringu algus Menorcal
>> Oktoober: välisvisiit Levante Almeriense FLAGi juurde (Almería)
2015
>> Veebruar: Associació Leader Illa de Menorca korralduskomitee kohtumine, millel Menorca saare nõukogu ja LAG lepivad
kokku FLAGi loomises; David Dobladole antakse ülesandeks koostada EMFFi 2014-2020 arengukava
>> Oktoober: määratakse ametisse konsultant, kes peab määratlema Menorca FLAGi strateegia
>> Oktoober: osavõtt Madriidis toimunud kogukonna juhitud kohaliku arengu seminarist
2016
>> Veebruar: esimene strateegia väljatöötamise töötuba Menorcal „Kalandus, EMFF ja FLAG“
>> Mai: Associació Leader Illa de Menorca üldkoosolek kiidab heaks põhikirja ja eeskirjade muudatused ning loob ametlikult
maaelukomitee ja kalanduskomitee
>> Juuni: teine strateegiaalane töötuba Menorcal „FLAG: kaasav kohaliku arengu strateegia“
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Oma väikese suuruse ja kahekordse eraldatuse tõttu ei ole Menorcal kalaoksjoneid, mis teistes Hispaania piirkondades
on olemas. Kalurid viivad oma kalasaagi
cofradía’le, kes kaalub kala ja väljastab
ametliku kviitungi. „Süsteemil on omad
eelised ja puudused,“ selgitas Pere Oliver
Reus, Hispaania okeanograafia instituudi
(Instituto Español de Oceanografía, IEO)
akadeemik – samuti tulevane FLAGi partner. „Kaluritel on oma klientidega (restoranid, kalakaupmehed ja supermarketid)
lepingud, kus on määratletud aastateks
fikseeritud hinnad. Kala, mida siin näete, on
tegelikult juba müüdud. Probleem seisneb
selles, et hinnad võivad olla madalamad kui
oksjonitel.“
IEO teeb cofradías’tega tihedat koostööd
ja on juba tutvustanud mitmeid innovaatilisi tehnoloogiaid, sh uue traalvõrgu
kasutuselevõtu süsteem, mis vähendab
nii merepõhjale tekitatavat kahju kui ka
kütusekulu. „Meie ülesandeks on parandada kalapüügimeetodeid – vähendada
kalapüügi mõju ja kulusid – ja teha kaluritele nende toodete müümine lihtsamaks.
Meie uusimaks plaaniks on võtta eeskujuks
Kataloonias asuv Palamós ja kasutada suurel määral ära Mahón cofradía’se vaba ala,
et luua täiesti uus kalapüügikeskus. See
hõlmaks ka külastajatele mõeldud teabekeskust, õpperuumi, kus inimesed saaksid
õppida valmistama vähemtuntud kalaliike, supi ja marinaadi tootmisüksust ning
ühisala, kus külastajad saaksid valmistada
ja süüa oma enda kala ning nautida keelekastet. FLAG peaks aitama meil tagada selle
vajalikku rahastamist ja üritama kutsuda
kokku kõik sellega seotud isikud.“
Jaime Gomila, Ciutadella cofradía president, on otsustanud samuti kokku ajada
kõik huvirühmad. Tema eesmärk on
veenda oma kaaslasi Mahónist ja Fornellsist moodustama turustusühistut, mille
toetajaks oleks FLAG. „Nagu nende nimigi
ütleb, on kalurid head kalapüüdjad, mitte
müüjad. Kogu Menorcat hõlmav ühistu
võimaldaks meil säilitada talvist saaki ja
töödelda mõne osa kaladest. Saarel ei ole
ühtegi konservitehast. Ühistu abiga saaksime ühe aga luua. Me peame laskma lahti
hooajalisest kalapüügimudelist ja suurendama väärtusahelat.“

Olukord,
millest võidavad kõik
Kas CLLD tulek tagab kõikidele nendele
projektidele edu? David Doblado on optimistlik ja ka märgid on kindlasti positiivsed (tänu piisavale kulissidetagusele tööle
viimase kahe aasta jooksul) ning teabekohtumised võimalike abisaajatega viitavad paljude teiste projektide olemasolule
(Cape de Cavalleria tuletornimuuseumi
remont, Mahónis asuva kooriklooma kasvanduse turismialane edendamine jne).
Mitmed juhid on FLAGi siseselt samuti
ühinenud, sh Maria de Pilar (mainitud
eespool), Carolina Moreno Torres (kultuurianimaator) ja Rafael Oliver (ladina purjeklubi juht).
„Need on kõik kirglikud inimesed,“ ütles
David. „Nad on oodanud seda võimalust
palju aastaid. Kalurid on juba ammu väljendanud oma pettumust. Menorcal on palju
pakkuda, kuid meil on ebaõnnestunud kinni
haarata CLLD ja kaasava lähenemisviisi
potentsiaalist. See on väljakutse kõigi, kaasa
arvatud minu jaoks, kuid lõpuks võidavad
sellest kõik.“ ■

▲ Cavalleria tuletorn

MENORCA (HISPAANIA)

BALEARIC ISL ANDS
Menorca

Mallorca

Pindala:
649 km²
Rahvaarv:
94 383 elanikku
Tihedus:
136 elanikku/km²

CONTACT
Grup d’Acció Local de Pesca de Menorca
5 Plaça de la Biosfera
E-07702 Mahón (Menorca)
galp_menorca@cime.es
gdp.leadermenorca.org
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Inimesed

Rannikuäärsed kalanduspiirkonnad,
CLLD ja sisserändekriis
Praegune põgenikekriis pakub väljakutseid eelkõige Euroopale. FARTNETi kogukond on väga
mures selle olukorra pärast ning kuidas see seis mõjutab rannikualasid ja kalanduspiirkondi,
kus kalurid on sageli tragöödia eesotsas. Selle intervjuu eesmärk on aidata arutleda selle üle,
milline võiks olla FLAGi võimalik roll selles olulises küsimuses.

FARNET Magazine intervjueeris kolme inimest, kes tegelevad selle
küsimusega igapäevaselt: Jean-René Bilongo, Itaalia Agrotööstustöötajate Föderatsiooni sisserändekoordinaator, Anastasios
Perimenis, Kreekas asuva Lesvos FLAGi juht, ja Pia Smeds, Soomes asuva Aktion Österbotten FLAGi nõustaja.

FARNET Magazine:Jean-René, palun kirjeldage lühidalt oma organisatsiooni ja selle missiooni seoses põgenike
vastuvõtmisega.
Agrotööstustöötajate Föderatsioon (FLAI) on Itaalia Tööliste
Konföderatsiooni (CGIL) ametiühingu filiaal. Me esindame töötajaid primaarsektoris, sh töötlevas tööstuses ja loomulikult ka
kalandussektoris. Mis puudutab põgenike vastuvõtmist, siis meie
konföderatsioon on selles osas üpris aktiivne. Näiteks 2011. aastal
lõi CGIL alalise vaatlus-, järelevalve- ja teabekeskuse Lampedusasse saabuvatele migrantidele. CGILil on kõikjal Itaalias bürood,
mis on pühendunud migrantide abistamisele ja nende õiguste
kaitsmisele.
Mis puudutab FLAId, siis olenemata sellest, et tegemist on föderatsiooniga, kaitseme eelkõige migrante, kes puutuvad kokku
või võivad kokku puutuda ärakasutamise ja sellega, mida kutsume „corporalship’iks“ ja mis tähendab ebaseaduslikke ja kuritegelikke vaheorganisatsioone. Sadu tuhandeid migrante töötab primaarsektoris, kus ärakasutamise risk on suur. Me oleme
võtnud kasutusele väga praktilise lähenemisviisi, mida kutsume
„tänava ühinguks“. Me kohtume töötajatega kõikjal, et teavitada
neid neile kehtivatest õigustest ja õiguslikest standarditest. Me
oleme seotud ka järgmistega: Vahemere Ametiühingu Võrgustik ja Sahara-tagune Migratsioon. Viimasena üritame veel aidata
võimalikke migrante ja endiseid võõrtöölisi nende päritoluriigis.
Tuneesias on meil kolm teabe- ja nõustamisbürood. Meil on sarnased bürood ka Senegalis ning me oleme sõlminud ühinguvahelised koostöö kokkulepped Maroko, Rumeenia ja Bulgaariaga.

Kalurid on sageli selle tragöödia eesotsas. Kuidas on
nad sellega seotud?
Jean-René: Mõned aastad tagasi olid Sitsiilia kalurid sellega
tunduvalt rohkem seotud (enne itaallaste ja ELi patrulli- ja päästeoperatsioonide algatust merel – Mare Nostrum, Triton ja muud
operatsioonid). Kuid isegi praegu on oluline teha koostööd kaluritega ja seda eriti siis, kui antakse triivivate paatide päästmiseks
SOS-märguanne. Iga kord, kui on hädaolukord, on kalanduses
töötavad Itaalia inimesed valmis ja nõus oma panust andma.
Anastasios: Kuna oleme juba aastatel 2011-2015 kasutanud Axis
4-EFF programmi, siis oleme teinud tihedat koostööd kohalike
kaluritega, eelkõige rannikuäärsete kaluritega, ja seega oleme
saanud palju teavet selle kohta, kuidas põgenikud ja sisserändekriis on mõjutanud nende elu. Nende lood on lihtsalt uskumatud.
Isegi kõige tugevamatel kaluritel, kes puutuvad igapäevaselt
kokku loodusjõududega, on neid lugusid rääkides pisarad silmis.
See on elu ja surma küsimus ning olukord tabas kõiki üllatusena.
Umbes ühe kuu jooksul saabus Lesvosse päevas 50-60 või isegi
rohkem paati ja need paadid ei olnud sobivad ega nõuetekohaselt varustatud. Inimkaubitsejad Türgi rannikult saatsid inimesi
paljudel juhtudel peaaegu kindlasse surma. Kalurid olid elude
päästmisel äärmiselt oluliseks lüliks. Seaduse järgi ei tohi nad
sekkuda, vaid peavad teavitama sellest rannavalvet, kuid paljudel
juhtudel nad lihtsalt pidid aitama, sest aega ei võinud kaotada ja
inimeste arv oli tohutu. Samal ajal mõjutas see olukord negatiivselt paljusid rannakülasid ja kalapüügi kogukondi. Kujutlege ette,
et elate väikeses vaikses külakeses, kus on kokku 200-300 inimest,
kui äkki hilja öösel saabub 2-3 kummipaati, mille peal on 150-200
märga ja hirmunud põgenikku (kui paljud inimesed Afganistanist
on üldse näinud varem merd või vihma või kui paljud neist oskavad üldse ujuda) ja kohalikel perekondadel on nende aitamiseks
vaid oma isiklikud vahendid…
See lugu on pärit 2015. aasta suvest/sügisest. Nüüd on see olukord tunduvalt paremini korraldatud. Paljude saabujate eest
hoolitseb enne maale jõudmist juba rannavalve. Poliitika on siiski
delikaatne ning kohalikud inimesed ja kalurid ei saa sellest aru
ega esita selle kohta küsimusi.
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Jean-René Bilongo

Anastasios Perimenis

Kas kalandustööstus võiks selles küsimuses aktiivset
rolli mängida?
Jean-René: Meil olid Itaalias minevikus probleemid, sest seadus keelab kaluritel aidata merel triivivaid migrante. Nad riskisid
salajase immigratsiooni õhutamise süüdistustega. FLAI tõstatas
selle küsimuse ja organiseeris koos kaluritega suure avaliku ürituse „Päästetöö merel ei ole kuritegu“. Risk oli väga suur. Kaluri
üle võidi kohut mõista, kui ta aitas uppumisohus olevat triivivat
paati. Mitte ühtegi kalurit ei ole süüdi mõistetud, kuid nende pea
kohal lasus tõesti suur murekoorem. Mitte ükski kalur ei saaks
ilmselt olla tegevusetult, kui näeb migrantide triivivat paati ja
seda isegi siis, kui see tähendaks neile saamata jäänud tulu: kui
nad päästavad migrante, ei saa nad ilmselgelt oma tööd teha.
Samuti oli olemas risk, et traaler konfiskeeritakse, kui see saabus
migrantide surnukehadega. Tingimata oli vajalik, et õiglus seataks jalule ja FLAI sai sellega hakkama.
Anastasios: Sama kehtib Kreekas kehtiva seaduse kohta, seega
on risk kõrge. Kalurid pidid võtma selle riski, kuid minu arvates
nad ei oleks pidanud seda tegema. Nende ülesanne ei ole elude
päästmine ja nad ei pea oma vaimset tervist sellest tragöödiast
mõjutada laskma. Ma usun kindlalt, et peaks eksisteerima üldine
ja tõhus üleeuroopaline mereabisüsteem. Mistahes ELi riigi
riiklik infrastruktuur ei saa üksi hakkama ja see probleem ulatub piiridest kaugemale. Poliitika osas muutub see loomulikult
keeruliseks…

Anastasios ja Pia, kas teie FLAGid on oma piirkonnas
olnud põgenike vastuvõtmisel aktiivsed?
Anastasios: Mind ajab samuti segadusse FLAGide kaasamise
küsimus. Kas FLAGi peaks kaasama millessegi, milles tal ei ole
kogemust. Mis on FLAGide roll: põgenike päästmine ja lohutamine või rannikuala eluvõime ja heaolu jaoks strateegiate rakendamisega seotud missiooni elluviimine?
Humanitaartasandil ei tohiks olla selles mitte ühtki kahtlust ja
seega anname kasutusse kõik oma vahendid. Küsimus seisneb

Pia Smeds

aga selles, kas meil on olemas võimed ja oskused, et anda sellele üleeuroopalisel tasandil vajalik vastus. Kas meil ikka on vaja
FLAGi abi? Kui jah, siis peame vaatama uuesti läbi küsimused, nt
abikõlbulikkuse.
Ma mäletan, et eelmisel aastal uurisime erinevaid võimalikke Axis
4 EFF fondi kasutamisviise, et tegeleda migrantide olukorraga.
Me tegime ettepanekuid tõeliselt praktiliste algatuste osas ja
need loeti kõik tulevase auditi põhjal mitteabikõlblikuks…
Me olime FLAGina kaasatud, kuid mitte ELi fondide abil, ja 2015.
aasta suvel oli tegemist peamiselt meie enda tagasihoidlike rahaliste vahendite ja eratoetustega.
Me peame silmas pidama seda, et Lesvos esinenud olukord on
väga spetsiifiline. See ei ole immigrantide või põgenike sihtkoht,
vaid vahepeatus. Kõigil neil inimestel (korraga 4 000-4 500) on
teine sihtkoht, kuhu nad jõuda tahavad, ja seega tunnevad nad
end lõksus.
Oleme lisanud oma uude CLLD strateegiasse põgenike küsimusega seotud tegevused, peamiselt populaarsete kohtade ja avaliku ruumi kohaliku juhtimise kohta. Me ei tea, mida lähitulevik
toob, niisiis on liiga vara hakata rääkima integratsioonist.
Pia: Põgenikekriis mõjutab tervet Euroopat, sh Pohjanmaad. Meil
on pikk traditsioon tööga seotud immigratsiooni alal; see annab
suvel tööd põllumajanduses, nt maasikate korjamine või töö kasvuhoonetes või marjadega tegelevatele ettevõtetele metsast
marjade kogumine. Seetõttu on immigratsioon ja põgenikud
Aktion Österbottenis meie CLLD strateegiate loomulikuks osaks.
LEADERi programmi raames on meil mitu projekti, mis tegelevad
põgenikega ja nende integreerimisega kohalikku kogukonda. Me
alustasime programmiga, mille eesmärk on põgenikud integreerida ja leida neile näiteks maakohtades elamispind.

▶▶▶
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Pia ja Anastasios, kuidas saaks kalandusest põgenikele
nende integreerimisel „sisenemispunkt“ ja kuidas saaks/
saaksid CLLD/kalurid selles aktiivselt osaleda?
Pia: FLAGi siseselt on meil olnud mõned päringud põgenikega
seotud projekti ideede kohta, kuid mitte ühtegi neist ei ole veel
rahastatud. Ühe projektiga tehakse ettepanek keskenduda noortele põgenikele, tutvustatakse neid kalandusega ja parandatakse
koos kohalike kaluritega nende heaolu looduse kogemise kaudu.
Kõik kalurid paraku ei ole sellest tegevusest huvitatud, sest see
nõuab teadmisi, mida nad oma igapäevatöös ei kasuta (nt teised
keeled ja kultuur). Lisaks ei luba õigusaktid ja kindlustusalased
eeskirjad kaluritel teisi inimesi oma kalapaatides transportida, kui
nende paadid ei ole selleks otstarbeks registreeritud. Niisiis on
sobivate kalurite ja õige kalapaadi leidmine tõeline väljakutse.
Anastasios: Põgenike integreerimine on delikaatne teema, mis
nõuab kindlasti tõsist järelemõtlemist ja kohaliku kogukonna
sisest kaalutlemist. Te ei saa nõuda kogukonnalt, et see oleks avatud ja nõus integreerima kohe suuremal hulgal inimesi, kellel on
erinev kultuur, usk, kombed jne. Niisiis jah, see on põhimõtteliselt võimalik, ja minu arvates isegi vajalik, kuid mõlemad pooled
peavad korralikult järele mõtlema ja vastastikusele mõistmisele
jõudma. See nõuab aega ja pingutust. FLAGil võiks olla selles
oma osa ja ma olen kindel, et kui seda tehakse õigesti, on tulemuseks reaalsed ja toimivad lahendused. Hetkel tundub see siiski
keeruline. Ma arvan, et isegi Euroopa tasandil on praegu liiga
palju hirmu…

Kas CLLD tasand sobib põgenike toetamiseks ja
kaasamiseks?
Anastasios: Kui seda lubatakse, siis loomulikult sobib, sest see
on osa alt-üles suunatud lähenemisviisi põhimõttest ja seega
võib nõupidamisprotsess lahendada paljusid probleeme. Ma kardan, et peamiste tegevuste juures ei ole sellest siiski eriti abi, sest
nagu Pia selgitas ei saa pagulased seaduslikult algatada projekte
ja ma ei ole kindel, et nad võivad neis üldse osaleda…
Sellises kohalikus kogukonnas nagu Lesvos, kus töötuse määr
on noorte hulgas suurem kui 50%, tõstatab see teema paljusid
küsimusi…
Pia: CLLD on üldiselt hea kanal põgenike toetamiseks ja kaasamiseks. Ühingute arvates on CLLD sobilik integratsiooniprojektide läbiviimiseks. See oleks aga veelgi tõhusam, kui migrandid
saaksid ise projekti planeerimisest ja rakendamisest aktiivselt
osa võtta ning mitte olla vaid selle viimaseks lüliks. Praegusel
hetkel on nende vaatenurgast tegemist rohkem ülevalt-alla lähenemisega. Kõige tõhusamalt toimiks migrantide kaasamine siis,
kui nad saaksid projektides aktiivselt osaleda. Põgenikud ei saa
hetkel projekte algatada, sest taotluse peab olema allkirjastanud
ühing või ettevõte. Seni kuni põgenikud võivad ainult projektides osaleda, kuid ei saa neid algatada, sõltub nende kokkupuude
mistahes alaga teistest inimestest.
Intervjuu on tehtud 2016. aasta augustis. .
See intervjuu aitab õiges valguses näha reaalsust, mis on seotud
põgenikekriisiga kalandus- ja akvakultuuripiirkondades Euroopas.
See tõstab samuti esile asjaolu, et lihtsaid lahendusi ei ole olemas,
kuid mõnda neist annab välja töötada, kui kõik kaasatud seda soovivad. FLAGid ja FARNET jätkavad järgnevatel aastatel omavahelist
koostööd sellel teemal ning alustavad kalandus- ja akvakultuuripiirkondades sotsiaalse kaasatuse tööpaketiga, mis keskendub muu
hulgas FLAGile ja põgenike integratsioonile. ■
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Fookus

▲ Kokad ja kalurid propageerivad A l’Ostendaise restorani Belgias

Innovatsioon
kohalikus tarneahelas
ELi väikesemahuline kalandussektor
seisab silmitsi mitmete väljakutsetega. Innovatsioon ja kohanemine
uute trendidega ning lisaks ennetav
lähenemisviis uute turgude avamisel
on vajalikud selleks, et tagada sektori jaoks paljudes kalanduspiirkondades jätkusuutlik ja edukas tulevik.
Kaladest ja koorikloomadest on saanud
esmatarbekaup, mida müüakse, ladustatakse ja tarnitakse kõikjal maailmas. Selle
kauba liikumine sõltub tarbijate eelistustest erinevates riikides ning püügivõimsusest ja konkurentsivõimest (tööjõukulu ning äritegevuse ja logistika lihtsus)
konkreetses kalanduspiirkonnas seoses
toodete töötlemise ja hoiustamisega ning
asjakohastele turgudele ligipääsemisega.

Samal ajal kasvab Euroopas nõudlus kalatoodete, eriti just kohalike säästvalt püütud ja kõrge kvaliteediga toodete järele.
Väikesemahulisel kalandussektoril ELis ei
õnnestu siiski paljudel juhtudel lõigata
kasu suurenevast nõudlusest, mis võiks
toetada tulevikku suunatud ja arenevat
tööstusharu. Sektor seisab tõepoolest silmitsi mitmete väljakutsetega ning karm
konkurents Euroopas paremini organiseeritud ja kõrgelt spetsialiseeritud kalandusettevõtete, sh välismaiste ettevõtete,
näol on reaalsus suure osa kalandussektori jaoks. Me peaksime uurima võimalusi,
kuidas suurendada säästlikul viisil kalapüügi lisandväärtust piki tarneahelat ja
looma täiendavaid sissetulekuallikaid väikesemahulistele ettevõtjatele ja nendest
sõltuvatele inimestele.

kurentsiga turul. Innovatsioon ja kohanemine uute trendidega ning lisaks ennetav
lähenemisviis uute turgude avamisel on
vajalikud selleks, et tagada sektori jaoks
paljudes kalanduspiirkondades jätkusuutlik ja edukas tulevik.

Nende väljakutsete ületamine sõltub sellest, kui suures ulatuses saavad ettevõtted kalanduse tarneahelas vastata tarbijate vajadustele ja eristuda oma kohalike
kalandustoodetega järjest suureneva kon-

▶▶▶

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
alusel on FLAGidel võimalus toetada
innovatsiooni kõikides kalanduse ja
akvakultuuritoodete tarneahela etappides7. Missugust innovatsiooni peaksid
nad siiski soodustama? Millises tarneahela
osas oleks toetus kõige tõhusam? Selleks
et võtta vastu strateegilist lähenemisviisi
uute toodete, tegevuste ja äritegemisviiside edendamiseks kalandussektoris, peavad FLAGid uurima oma piirkonnas põhjalikult erinevaid kalanduse tarneahelaid.

7 EMFFi määruse nr 508/2014 artikkel 63 (1a)

I

I

Farnet Magazine Nr 14 Sügis 2016 lehekülg 16

Väär tus ahe l või väär tuse väljavool?
PÜÜK
>> 8 traditsioonilist traalerit
>> 1500 tonni aastas (see on
2% EU pruunkreveti kogu
toodangust)
>> Piiratud kaaspüük
selektiivseakna tõttu
püügivahendites

TÖÖTLEMINE PARDAL
>> Sorteerimine
(kaaspüügi eemaldamine)

OKSJON
>> 60% püügist läheb
Hollandisse
>> 40% püügist läheb
Belgiasse
>> Kvaliteedi kontroll
>> Sorteerimine
(suuruse järgi)
>> Ostjateks on Hollandi
(suur ettevõtted) ja
Belgia (väike ettevõtjad)
hülgimüüjad

>> Keetmine

TÖÖTLEMINE

TURG

>> Kooritud Marokos

>> Kooritud krevetid müüakse
põhiliselt jaekaubandusse(BE, NL ja DE)

>> Pakitud/märgistatud on
Hollandis (koos teiste
krevetidega)
>> Normidele mittevastavate
kreveti jääkide limiteeritud
töötlemine toimub Belgias

JAOTAMINE
>> Transpordib ostja

>> Kalurid müüvad väikestes
kogustes koorimta krevette
ka kalakaupmeestele ja
restoranidele
>> Limiteeritud kogus koorimata krevette müüakse
kalaturule Ostendi
>> Kohalikele kokkadelee
avatakse uus turg elus
krevetidele

>> Jahutamine
>> Ladustamine
Väljatöötatud Belgia FLAGi poolt (2007-2013)

See algab iga liigi püügist ja tootmistegevusest ning ulatub selleni, kus neid lõpuks
tarbitakse ja kes seda teeb, sh kuidas neid
transporditakse, müüakse, töödeldakse,
pakitakse ja turustatakse. Toetus suunatakse nendele tegevustele, mis vajavad
tugevdamist ja mõjutavad sektori edu
kõige enam; seda tehakse selleks, et loodud väärtus jääks vastavasse piirkonda
– väljakutse, millega maadlevad paljud
kalanduspiirkonnad.

Uute võimaluste
ärakasutamine

Euroopas võib näha teatud üldtrendi: suuremad ootused seoses tarbijavalikuga,
kõrge nõudlus enamikes ELi riikides fileeritud ilma luudeta valge kala järele, suurem
nõudlus koorikloomade järele, suuremad
internetiostu harjumused ja üldine liikumine suuremate jätkusuutlikkuse nõuete
suunas. Kohalikul tasandil on siiski igal liigil ja isegi paadi suurusel oma väärtusahel
ning seega vastavad kõik erinevalt turul
toimuvatele muutustele. Mõned trendid
on isegi konfliktis: näiteks suureneb nõudlus säästvalt püütud kalade järele ja samal
ajal eelistatakse üha enam kitsamasse
vahemikku jäävaid liike.

FLAGid peavad suutma ennetavalt tuvastada erinevaid trende, mis on paljude
spetsialistide jaoks nende kohalikus
kalanduse ja akvakultuuri tarneahelas
olulised. Milline on nõudlus nende kõige
levinumate kalaliikide järele, sh selliste liikide järele, mida on rikkalikult, kuid mida
kasutatakse liiga vähe? Millised on kohalikud tarbimismustrid ja kuidas need ajas
muutuvad? Kas nõudlus riiklikel ja rahvusvahelistel turgudel nende liikide järele
kasvab või kahaneb? Kuidas mõjutavad
tarbimismustrid töötlemis-, jaotamis- ja
turustustegevusi?
Toimivaid vastuseid nendele väljakutsetele võib leida juba teistest kalanduspiirkondadest kogu Euroopas ja tänu kalanduspiirkondade võrgustikule FARNET
saavad FLAGid mängida aktiivset rolli
kohalikul tasandil ühest kontekstist teise
toimuvate uuenduste toetamisel.

Selleks et tuvastada ja hinnata potentsiaalseid võimalusi kohalike kalandusettevõtete jaoks, peavad FLAGid olema kursis
muutuvate trendidega. Vahet pole, kas
tegemist on toote või teenuse endaga,
selle maine, hinna või turunduskanaliga,
ikkagi peavad need kõik olema suunatud
kindlale sihtrühmale, mis saavutatakse
sellega, et neid kohandatakse konkreetsel
ajal vastama muutuvatele vajadustele ja
nõudlusele.

▲ Ciutadella’s mõned restoranid küpsetavad kala
ära, mis on ostetud klientide poolt turult
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▲ Kaluriga merele paat Castro’s (Adriatico Salentino kalanduspiirkond Itaalias)

Uute turgude avamine
Kuna FLAGid on uurinud väljakutseid ja
võimalusi, mida uued trendid erinevatele
kohalikele huvirühmadele pakkuda võivad, on FLAGid olulised selleks, et tagada
piirkondade võimalikult tõhus kohanemine nende väljakutsete ja võimalustega.
Uute võimaluste muutmine reaalseteks
turgudeks on selles protsessis äärmiselt
oluline.
Tegemist võib olla uue turusegmendiga,
nagu näiteks avalikud asutused või teatud kultuuri- või rahvusvähemused või
uued geograafilised asukohad: lähedal
asuvad linnad, maapiirkonnad või isegi
teised riigid. Mõlemal juhul peavad FLAGid tegema kindlaks, et potentsiaalsed
projektide elluviijad, kes soovivad haarata
kinni uutest turuvõimalustest, on teinud
piisavalt uurimistööd, sh konkurentide
kohta. Kui me räägime kasvõi kaluritest,
kes müüvad oma tooteid otse lähedal
asuvasse linna, arendavad oma värske või
külmutatud kalafilee valikut koolisööklate
jaoks, siis on oluline omada selget ideed
sellest, mis kvaliteeti potentsiaalsed kliendid oma kala puhul ootavad ja kuidas nad
soovivad, et see oleks ettevalmistatud ja
pakendatud, kui see toob piisavalt tulu, et
õigustada uue turuga seotud kulusid.

▲ Kalatoitude propageerimine Larnaca &
Famagusta kalanduspiirkonna koolides

Programmitöö perioodil 2007-2013 rahastasid paljud FLAGid uute toodete turu- ja
teostatavusuuringuid ning see aitas avada
kohalike kalanduse ja akvakultuuritoodete
jaoks mitmeid uusi turgusid. Teistel juhtudel viis projekti elluviija eelnevalt läbi vajaliku uuringu ja FLAG pakkus toote turule
toomiseks materiaalsete kulude katmiseks
finantstoetust. Mõned näited: kreeka töötlemisettevõte, mis tegi kaluritega koostööd
selleks, et pakkuda sinikrabi, mille puhul
loobuti eelnevalt kaaspüügist, Kreekas asuvale Aasia kogukonnale ja kuuele teisele ELi
riigile; töötlemisettevõte, mis loodi selleks,
et pakkuda kohalikule koolile, haiglale ja
teistele sööklatele valmisfileed kohalikest
ja varasemalt liiga vähe kasutatud kalaliikidest; kaks töötut Hispaaniast Galiciast pärit
naist, kes võtsid partneriks Madriidist pärit
eksperdi, et müüa pealinnas ja hiljem veel
Mehhikos oma käsitöönduslikult konserveeritud pikkuim-tuuni.

Võimalused innovatsiooniks ja hoogsaks
äritegevuseks ei pea olema tarneahelas
siiski kalapüügi, -tootmise või -töötlemisega seotud inimeste jaoks piiratud. FLAGid
võivad tahta ka õppida teiste tarneahela
etappide võimaluste, sh müümise, jaotamise ja turustamise kohta. Oma võrgustike
mobiliseerimise ja uute partnerite leidmise
abil võivad FLAGid aidata kohalikel kaluritel
tagada regulaarsete ostjatega kindlad lepingud raskemini müüdavate toodete osas.
See juhtus Soomes Kuusamos, kus üksikud
kalurid, kellel ei olnud piisavalt võimalusi
külmladustamiseks, ei suutnud tagada piisavaid koguseid, et olla usaldusväärseteks
partneriteks teatud suurtele jaemüüjatele.
FLAGi abil see olukord siiski muutus8. Teised
kalanduspiirkonnad otsivad samuti võimalusi investeerimiseks külmladustamisesse,
mis mitte ainult ei annaks neile juurde olulist mahtu, et otsustada millal ja kui palju
kala toota, vaid ka avaks uusi ärivõimalusi,
sest võimaldaks pakkuda külmutusteenuseid teistele toiduainete tootjatele. Kuna
me jätkame liikumist mugavama elu suunas, siis pakuvad internetist ostmine ja
kohaletoimetamine ning jaotamisteenused
samuti mitmeid uusi ärialaseid võimalusi,
kuid ka väljakutseid!

▶▶▶
8 Lisateabe saamiseks vaata FARNETi head tava
selle projekti kohta siit https://webgate.ec.europa.
eu/fpfis/cms/farnet/preparing-fish-handling-centre-flag-kainuu-koillismaa-fi
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Teaduse rakendamine äris Kohalikud innovatiivsed
Üheks sektoriks, mida FLAG peaks käes- tarneahelad ja edukad
olevas kontekstis kindlasti meeles pidama,
ettevõtted
on teadustöö. FLAGi võime siduda oma

▲ Meditsiinis kasutatavate vetikate kultiveerimine
GIRM’s (Oeste algatusrühm, Portugal)

Strateegiline partnerlus
Mille iganes FLAGid kohalikus tarneahelas sihiks seavad, edu sõltub ikkagi õigete
partnerite leidmisest. Üha suureneva
konkurentsiga maailmas on spetsialiseerumine tõepoolest päevakorras. Mistahes
valdkonna uued tegijad peavad tegema
koostööd kogenud spetsialistidega selleks, et koondada vajalikke teadmisi ja
võrgustikke uute toodete ja teenuste
arendamiseks ning uutele turgudele pääsemiseks. Innovatsioon on siiski ka ühe
enam püüdlus teha koostööd ja see
põhineb mitte ainult uutel toodetel,
vaid ka uutel äritegemise viisidel ja
partnerluse liikidel.
Côte Basque FLAG-il 9 Prantsusmaal
õnnestus tõepoolest tootjate, töötlejate,
lepinguliste hankijate ja avalike üksuste
kokkuviimisel arendada välja turg vähemtuntud liikidest valmistatud fileele koolide
ja haiglates asuvate sööklate näol. Koostöös kalurite, kalakasvatajate, töötlejate
ja kohaliku omavalitusega õnnestus Kainuu-Koillismaa FLAGil Soomes korraldada
paremini kohalikku pakkumist ja koguda
raha vajaliku infrastruktuuri väljaarendamiseks. Kalurid ja akvakultuuri tootjad
peavad moodustama omavahel strateegilisi liite loomulikult selleks, et mõjutada
pakkumist (nt tootjaid koondavate organisatsioonide või ühiste müügiplatvormide
kaudu), kuid uute ja säästlike äritegemise
viiside tekkimisel on ühtmoodi olulised
nii partnerlus kalanduse tarneahela teiste
osadega (nt kalaoksjonid, -töötlejad jne)
kui ka teiste sektoritega (avalik sektor,
kohalikud restoranid, turism jne).

kohalikud kalandusettevõtted teadus- ja
uurimistegevusega võib olla võimas tööriist tarneahela innovatsioonis. Mitmed
FLAGi projektid on juba toetanud uute
püügitehnikate, valmistamis- ja jahutusprotseduuride (nt kohaliku kreveti eluea
pikendamine) väljaarendamist, testimist ja/või turule toomist ning teatud
kalaekstraktide uutmoodi kasutamist (nt
oomega-3, kitiin, astaksantiin) farmaatsiaja biomeditsiinitööstuses.
Teadusorganisatsioonide kaasamine
FLAGi kohaliku strateegia väljaarendamisesse ja nende seostamine partnerlusega on oluline samm, et kasutada
ära potentsiaali, mida teadusel on pakkuda innovatiivsema, konkurentsivõimelisema ja enam tulevikku suunatud
sektori jaoks. Mõnedel riikidel on spetsiaalne platvorm, et viia kalandussektor
kokku teadus- ja uurimistegevusega (nt
PTEPA Hispaanias10) ja paljudes piirkondades on FLAGide läheduses mereinstituudid või teised uurimisorganisatsioonid,
mille hea asukoht aitab kaasa innovatsioonile kohalikus kalandussektoris. FLAGid peavad olema nendega suhtlemisel
aktiivsed.
Sellest olukorrast võivad võita nii partnerid kui ka kohalik kogukond. Ühest küljest
võivad FLAGid muuta fonde kättesaadavaks konkreetsete teaduslike ideede
jaoks või kasutada juba olemasolevaid
rahalisi vahendeid, mis on kättesaadavad
uurimistegevuseks ning mis võivad kasu
tuua kohalikule kalandussektorile ja sellega seotud ettevõtetele. Teisest küljest
on väga oluline see, et tööstuse ja uurimistegevuse sidumise abil saavad FLAGid
jällegi aidata tagada selle, et uurimistegevuse fonde kasutatakse kohalikule kogukonnale tõeliselt kasutoovate projektide
jaoks. Uurimistegevuse hoidmine „päris
maailma“ nupul ja omandatud teadmiste
kasutamine turul on väga olulised ja FLAGid saavad selles rolli mängida, kui nad
neid teadmisi kasutavad.

FLAGidel on ainulaadne võimalus käituda kalanduskogukondades toimuvate
muutuste osas katalüsaatoritena, kuid
nende võime nii käituda sõltub mitmetest teguritest, sh konkreetsetest väljakutsetest, millega seisavad silmitsi erinevad kalapüügikohad. FLAGid peavad
kõigepealt omandama põhjalikud
teadmised nendest püügikohtadest,
nende väärtusahelast, nendega seotud trendidest ja olemasolevatest
võimalustest, et uuendada ja hoogustada kohalikke erinevates tarneahela
etappides olevaid ettevõtteid. FLAGid peavad kasutama kalandussektoris
puuduste kõrvaldamiseks strateegilist
lähenemisviisi ja seejärel looma vajaliku
partnerluse, et arendada oskusteavet ja
turge, mis on vajalikud selleks, et muuta
kohalik kalandussektor muutuvas maailmas dünaamilisemaks, innovatiivsemaks
ja konkurentsivõimelisemaks.
Lisateavet kohalikele kalandus- ja akvakultuuritoodetele väärtuse lisamise või kohaliku kalapüügi turustamise kohta saate
asjakohastest FARNETi juhenditest: https://
webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/
publications/guides ■

9 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/
flagsheet/flag-factsheet-france-c%C3%B4tebasque-%E2%80%93-sud-landes
10 Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y
la Acuicultura (Hispaania tehnoloogiline kalanduse ja akvakultuuri platvorm): http://www.ptepa.
org/
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Koostöö

Õppetunnid
tulemuslikuks koostööks
Koostöö teiste kohalike rühmadega võib täiendada FLAGe
või aidata neil leida kriitiline mass oma tegevuste mõju
suurendamiseks.

Koostöö oli üheks LEADERi (alt üles-suunatud lähenemisviis maaelu arendamiseks) seitsmest põhitunnusest, mis on
nüüd tuntud ka kui kogukonna juhitud
kohalik areng (CLLD) ja mida rakendatakse kõikide Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide alusel. Kui LEADER siiski
alguses alustas, siis oli „koostööl“ üldine
tähendus: töötamine üheskoos (asjakohaste ja tavaliselt kohalikust piirkonnast
pärit huvirühmadega) ühise eesmärgi
nimel. Kohalikud tegevusrühmad (LAGid)
arendasid seda põhimõtet spontaanselt
edasi ja hakkasid tegema koostööd teiste
väljaspool nende piirkonda tegutsevate
LAGidega. Seda tüüpi koostöö LAGide
vahel sätestati seejärel ELi õigusaktides ja
see on siiani CLLD peamiseks tunnuseks.
Kalanduse CLLD alusel on koostööprojektide arv tõepoolest üks kolmest programmi väljundnäitajatest.
Koostöö all mõtleme ühise tegevuse
või toote väljatöötamist, kuid ka kogemuste vahetamist või teadmiste edastamist ühest kohast teise. Koostöö
teiste kohalike rühmadega võib täiendada
FLAGe või aidata neil leida kriitiline mass
oma tegevuste mõju suurendamiseks.
See võib toimuda lähedal asuvate FLAGide vahel, näiteks selleks, et kaitsta või
edendada ühisressurssi; riiklikul tasandil, näiteks ühise teema (nt pesca-turism)
ümber, mis võib tähendada uut turutegevust ja tõenäoliselt muudatust riiklikes

õigusaktides; või rahvusvahelisel tasandil,
et tegeleda ühiste sageli kogu vesikonda
hõlmavate väljakutsetega. Koostöös teiste
piirkondade tegijatega saavad FLAGid
suunata projektile täiendavaid ideid ja
kogemusi ning suurendada nende võimet
kohalikust tasandist kaugemale ulatuvatele trendidele vastamisel.
Koostöö (eriti rahvusvaheline) võib
siiski olla erinevatel põhjustel, sh füüsilise kauguse ja keelebarjääri, kuid
mõnikord ka erinevate riiklikul või piirkondlikul tasandil kehtivate reeglite ja
protseduuride tõttu, keeruline. Perioodil 2007-2013 oli tõepoolest suhteliselt
vähe koostööprojekte ja ainult väike osa
neist projektidest jõudis õppevisiitidest ja
-vahetustest kaugemale.

Esialgsed tulemused näitavad, et perioodil
2014-2020 on FLAGid siiski ambitsioonikamad, sest CLLD on nüüd paljudes kalanduspiirkondades piisaval määral kehtestatud. Seda meeles pidades küsitlesime
mõnesid FLAGe, kes olid piisavalt julged,
et proovisid teha koostööd juba esimese
kalanduse CLLD programmitöö perioodil.
Järgnevate lõikude eesmärk on pakkuda
mõtlemisainet nendele FLAGidele, kes
kaaluvad koostöö tegemist tulevikus.

▶▶▶
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▲ Renoveeritud traditsioonline paat tõlkekeskuses
Põhja Kaszuby kalanduspiirkonnas (Poola)

Northern Fisheries Trail:
koostöö naabritega
Üheksa FLAGi kolmest erinevast Poola
piirakonnast tegid koostööd projektis
Northern Fisheries Trail11, et edendada
kalandusega seotud turismi. See tähendas tööd kaheksal erineval teemal alates
kalandustavade ning kaasaegse kalanduse ja akvakultuuri valdkonna edendamisest kuni keskkonna- ja haridustegevuse,
tootjatevahelise koostöö soodustamise
ja kohalike toodete reklaamimiseni. Partnerid rajasid üheskoos kõikidesse üheksasse FLAGi piirkonda ühe kalandusega
seotud turismikeskuse ja igal keskusel on
oma kindel fookus. Nad tegelevad ühiselt ka vaatamisväärsuste, majutusettevõtete ja kalandusega seotud kokakunsti
reklaamimisega.
Peamine koostööst saadav lisandväärtus: Osalevate huvirühmade vaheline
usaldus, mis on pannud aluse edasisteks
tegevusteks, millest paljud on kaasatud
üheksa FLAGi kohaliku arengu strateegiatesse perioodil 2014-2020.
ĥĥ Soovitus nr 1: Ärge proovige kõndida
enne, kui olete roomama õppinud – alustage koostöö tegemist kodu lähedalt
ja seejärel olge ambitsioonikamad.

▲ Gastronoomia kampaania kokadele (organiseeris Poola algatusrühm Põhja Kaszuby)

ĥĥ Soovitus nr 2: Tagage tegevuste
pikaajaline jätkusuutlikkus. Selle
projekti puhul on keskused jätkanud
tegevust
praeguse
programmitöö
perioodi nimel ja paljud nendest tegevustest, mis nad enda peale võtavad,
rahastatakse teistest allikatest (st nad ei
sõltu vaid FLAGi toetusest).

Kokakunst kokkadele:
välismaa õppevisiit annab
inspiratsiooni kohalikuks
koostööprojektiks
See projekt sai alguse siis, kui North
Kaszuby FLAG12 (Poola) tegi õppevisiidi
Rootsis asuva Vänerni järve äärde, kus
kohalik FLAG13 oli toetanud üht projekti14, et aidata tõsta toitlustust õppivate
õpilaste seas teadlikkust kohaliku kala
säästva hankimise kohta. North Kaszuby
uuris viise, kuidas oma kohalikku turska
ja heeringat paremini reklaamida. Rootsis
õpitu alusel alustas FLAG koostööprojekti
enda lähedal asuva Kaszuby FLAGiga, et
koolitada õpilasi kuues toitlustust õpetavas koolis, selgitades neile kuidas kala
püütakse ja töödeldakse ning kuidas valmistatakse piirkonnale omaseid kalatoite.
See aitas parandada kohalikku arusaamist
kohapeal püütud kala potentsiaalist väärtusliku toiduallikana.

Peamine koostööst saadav lisandväärtus: Rootsi reis andis Poola kalanduspiirkonna jaoks uusi ideid ja nende ideede
tulemusel täide viidud koostööprojekt
võimaldas Poola FLAGidel jagada koolituse korraldamise kulusid, sest koolitus
hõlmas kahte FLAGi ala.
ĥĥ Soovitus nr 1: Veenduga, et Teil on
väga selge arusaam sellest, mis kohta
Te soovite külastada ja kas see sobib
Teie piirkonnaga kokku. Selle puhul
avastas North Kaszuby FLAG, et teatud
tegevused, mida Rootsis toitlustust õpetavates koolides rakendati, ei olnud Poolas lubatud. Olge valmis kohandama
ideesid, et need sobiksid konkreetselt
just Teie piirkonnaga.
ĥĥ Soovitus nr 2: Leidke õiged partnerid ja kaasake kõik asjakohased
huvirühmad, sh otsustajad. Asjaolu,
et koolidirektorid võtsid õppevisiidist
osa, aitas näiteks kaasa sellele, et Poola
toitlustamist õpetavates koolides toetati uut koolitust. Tuntud kokkade kaasamine muutis koolituse õpilaste jaoks
veelgi atraktiivsemaks. Koostöö FLAGi
piirkonnaga, mis tegeles sarnaste väljakutsetega, tagas asjakohasuse mõlema
poole jaoks ja pani aluse jätkuvale
huvirühmade vahelisele koostööle ja
seda isegi pärast projekti lõppu.
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▲ Mednetpesca veebileht

Mednetpesca: koostöö
arendamine Vahemere
piirkonnas
Mednetpesca15 on 19 Vahemere FLAGi, kes
on pärit Prantsusmaalt, Hispaaniast, Kreekast, Küproselt ja Itaaliast, ambitsioonikas
ettevõtmine, mille eesmärgiks on asetada
kohalikud kalandustegevused ja -tooted
Vahemere rannikuidentiteedi keskmesse.
Üheskoos on nad loonud veebilehe, et
reklaamida kalandusega seotud turismi
tegevusi, kohalikku kala müüvaid restorane ja keskkonnakaitsealasid Vahemere
rannikul. See hõlmas teabe kogumist igas
FLAGi piirkonnas ja seejärel esitleti seda
teavet ühisel veebilehel koos interaktiivse
kaardiga.
Peamine koostööst saadav lisandväärtus: Uued töösuhted FLAGide kriitilise
massi vahel ja ühiste prioriteetide ümber,
mis andsid jõupingutustele Vahemere
vaatenurga, tõstes teadlikkust väikesemahulisest kalandusest ja uutest tegevustest,
nagu näiteks pesca-turism.
ĥĥ Soovitus nr 1: Ärge alahinnake tõhusale juhtimisele ja koordineerimisele
kuluvat aega ja energiat, ega ka kõikide osalevate FLAGide seas omandisuhte arendamist. See kehtib eriti siis,
kui tahate hoida kinni paljudest partneritest, kes ei pruugi korrapäraselt
kohtuda.

ĥĥ Soovitus nr 2: Veenduge, et kõigil partneritel on projekti eesmärkidest selge
ettekujutus ja ühine arusaam ja et
kohustused erinevate tegevuste jaoks
on selgelt sätestatud (nt koostöölepingus). Sellisel juhul osutus kasulikuks
omada riikides koordinaatoreid, kellel oli hea keeleoskus ja kes pidasid
sidet juhtiva FLAGi ja nende endi riikides
tegutsevate FLAGidega. ■

11 http://szlakrybacki.pl/o-szlaku
12 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/
flagsheet/flag-factsheet-poland-north-kaszubian
13 https://webgate.ec.europa.
eu/fpfis/cms/farnet/content/
flag-factsheet-sweden-lake-v%C3%A4nern
14 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/
high-school-project-sustainable-fisheries-flag-lake-v%C3%A4nern-se
15 http://www.mednetpesca.eu/en/who-are-we-en/
introduction-to-mednetpesca.html

Perioodil 2014-2020 rakendatavad ELi õigusaktid (ühissätete määruse artiklid 32, 34 ja 35 ning EMMFi artikkel 64) võimaldavad
FLAGidel toetada järgmist:
>> piirkondlik või riiklik koostöö
>> piiriülene ja rahvusvaheline koostöö
>> rahvusvaheline koostöö
>> koostöö teiste FLAGidega
>> koostöö teistest ELi fondidest pärit CLLD rühmadega (nt LEADERi rühmad)
>> koostöö ELi väliselt rahastatud avaliku ja erasektori partneritega, kes rakendavad sarnaseid kogukonna juhitud arenguprogramme.
FLAGid võivad rakendada koostööprojekte iseseisvalt või nad võivad nende elluviimiseks toetada asjakohast kohalikku organisatsiooni.
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Repor taaž
K AL AN DUSSEK TO R I T U G E V DA M I N E LÕ U NA-SO O M E S

Kasv ja
järelkasv
ESKO FLAG on toetanud erinevaid projekte, alates noorte
kalastajate koolitamisest kuni turunduse ja koostööni,
et tugevdada Soome lahes väikekalastuse väärtusahela
kõiki aspekte.

▲ Traditsiooniline kalasadam Soome lahes

Pikk retk läbi kitsaste ja käänuliste metsateede viib meid lõpuks sihile: väikese
abaja ääres seisab üksik punane maja.
Soome maapiirkondades leidub sadu selliseid isoleeritud elamuid. Ent sadamasilda
ankurdatud paat ning liival lebavad püünised ja võrgud räägivad ise enda eest.
See ei ole tüüpiline Soome suvemaja. See
on kalapüügikoht. Koha omanik on Tanja
Åkerfeldt, 35-aastane „kalanaine“, kes võttis kaks aastat tagasi isalt ettevõtte üle.
„Isa käib vahel ikka kalal, kuid ta jääb vanemaks, ja ettevõtte juhtimine on nüüd minu
teha,“ selgitab ta.
Tanja on aastaid viinud oma perekonna
lõhe-, siia-, koha- ja teiste kohalike kalaliikide saagi Söderkulla reedesele turule.
Nüüd on ta aga seotud ka kalapüügiga,
veetes ülejäänud nädala vee peal. „Varem
ma nii väga kalal ei käinud. Ma teadsin üldjoontes, kuidas see käib, kuid asjatundja ma

kindlasti polnud. Kui isa seda enam teha ei
saanud, polnud mul muud valikut kui töö
üle võtta. Ma ei tahtnud ära kolida. Ma ei
tahtnud ka kooli tagasi minna, et veeta
lugematuid tunde teooriat õppides. Niisiis
võtsin ühendust Uusimaa Kalandusühendusega, et näha, mis võimalused mul on.“
Lahendus tuli Euroopa Kalandusfondi
(EKF) 4. teljest. Nimetatud ühendus on
ESKO FLAGi liige ja FLAGide üks prioriteete on tagada, et väikekalastuse traditsioone järgmistele põlvkondadele edasi
antaks. 2012. aastal otsustas FLAG käivitada kalandusest huvitatud noortele uue
praktilise kallakuga koolitusprogrammi.
„Tanja oli katalüsaator,“ selgitab Christian
Linden, FLAGi asepresident ja projektijuht.
„Aga olime juba teadlikud latentsest nõudlusest taolise koolituse järele. Asi sai alguse
noortest meestest, kalameeste poegadest,
kes õppisid töö käigus, ent kel puudusid

professionaalsuseks ja jätkusuutlikkuseks
vajalikud tehnilised teadmised tänapäeva
maailma mõistes. Noortel on kahtlemata
võimalik kalanduses karjääri teha, kuid
tulevik peitub jätkusuutlikus kalapüügis.
Nad vajavat selget arusaama asjakohastest
meetoditest ja tehnoloogiatest, et püüki
nõuetekohaselt säilitada ja selle väärtust
maksimeerida. Otsustasime, et parim viis
selle saavutamiseks on lühike, meistri ja õpipoisi stiilis koolitusprogramm.“
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▲ Kalur ja kalapood, Antero Halonen

Meister ja õpipoiss
Programm käivitati kuus kuud väldanud
haldusmenetluse järel 2013. aasta alguses.
Sellest ajast alates on kaheksa „meistri“
valvsa pilgu all kuuekuulise kursuse lõpetanud kokku 10 õpipoissi (Tanja oli esimene). Kursuse programm – kohandatud
iga õpipoisi vajadustele ja teadmistele
– hõlmab muuhulgas järgnevaid teemasid: erinevate kalaliikide püügitehnikaid
erinevatel hooaegadel; kuhu ja millal püünised panna, kuidas värsket kala müügiks
säilitada ja valmistada, mereohutus, ja
kuidas loodusressursse ja merekeskkonda
austada. Iga õpipoiss osaleb isikliku koolituskava koostamises ja seejärel allkirjastatakse leping koolitajaga, kellele makstakse
kuni 1 000 eurot kuus. Seda tasu laiendati
ka õpipoistele. „Oleme saanud valitsuselt
palju tuge ja praktilist abi,“ sõnab Esko Taanila, ESKO FLAGi kalanduse koordinaator.
„Põhimõtteliselt paluti meil talitada oma
parima äranägemise järgi. Valitsus oli huvitatud üksnes tulemustest.“ Tulemused on
kõigile näha: Uusimaa piirkonnas on nüüd
kaheksa uut elukutselist kalameest.

▲ Meister ja praktikant: Linden ja Tanja Åkerfeldt.

„2014–2020 kalanduse kogukonna juhitava
kohaliku arengu (CLLD, community-led
local development) programmi raames
valmistame nüüd seda projekti taas ette
koos kuue uue õpipoisiga meie piirkonna
idaosas,“ lisab Teemu Tast, Lõuna-Soome
Kalameeste Ühenduse juht ja FLAGi president. „Siinsete kalameeste keskmine vanus
on 58. Kaadrit välja vahetamata ei pruugi
sel rannajoonel järgmise 7 kuni 10 aasta
pärast elukutselisi kalamehi olla.“
ESKO (Etelä-Suomen Kalatalousryhmä
ehk Lõuna-Soome kalandus-rühm) FLAG
katab Helsinkist idasse ja läände kulgevat Soome lahe rannajoont. 400 km Hankost Venemaa piirini kulgev piirkond kattub laias laastus Uusimaa (Nyland rootsi
keeles, mida suurem osa selle piirkonna
kalameestest kõneleb) ja Kymenlaakso
ajalooliste maakondadega idas, Kymi jõe
ümber. Kokku on kõnealuses piirkonnas

56 täistööajaga ja 150 osalise tööajaga
kalameest. Kõnealune FLAG on kahe
kalameeste ühenduse, 13 rannikul asuva
omavalitsuse, mitme LEADERi rühma ja
mitmete ühenduste vaheline partnerlus.
Ajavahemikus 2009-2013 toetas see FLAG
60 projekti – 32 rühmaprojekti ja 28 individuaalset projekti –, mis keskendusid kõik
otseselt rannikupüügile. „Jätkame samas
vaimus aastatel 2014–2020, seekord kolme
peamise prioriteediga: noore vere toomine
sektorisse, infrastruktuuri parandamine ja
väärtusahela tugevdamine,“ selgitab Esko
Taanila.

▶▶▶
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Koos töös t ühis tuk s?

▲ Kalamees Mikael Lindholm.

Käesoleva reportaaži aluseks olev külaskäik sattus samale ajale, mil Holger Sjögreni, nüüdseks pensionil oleva endiselt aktiivse kalamehe kodus Kotka linnas peeti
kolme Soome ja Eesti FLAGi esindaja viiendat koosolekut. Koosolekul osalesid Esko
Taanila (ESKO FLAG) ja tema kaks Eesti kolleegi, Kaido Vagiström (Harju Kalandusühingu FLAG) ja Enno Nurk (Virumaa FLAG). Kohtumise eesmärk oli töötada äärmiselt uuendusliku koostööprojekti ideega – luua ühine Soome/Eesti kalandusühistu,
mis töötaks kummalgi pool Soome lahte.
„Väiksemahuline kalapüük on kohalike kalavarude ja rakendatavate meetodite tõttu
Soomes ja Eestis unikaalne,“ sõnab Esko. „Tootmistingimused on väga soodsad, kuid
meil puuduvad vahendid oma ettevõtete arendamiseks ja saagi turustamiseks. Soomes
puudub tootmisühistu. Eestis on neid neli, kuid üksnes traalpüügi ja vesiviljeluse alal.“
Lisaks ühistu loomisele on mõte paigaldada ka uued seadmed sadamatesse mõlemal pool Soome lahte. „Selline struktuur muudaks meid tugevamaks, professionaalsemaks ja konkurentsivõimelisemaks, võimaldades meil saada ka kalameestele paremaid hindu ja tulusid,“ lisab Kaido.
„Definitsiooni järgi on kalamehe ülesanne kala püüda, mitte müüa,“ kinnitab Kaido.
„Selline ühistu tegeleks igasuguste turustustahkudega, ning töödeldes kala palju suuremas mahus, saaksime paremaid marginaale ja sihtida suuremaid turge Soomes, Eestis
ja mujal.“
Järgmine etapp oleks koostada äriplaan, et veenda projekti eelistes rahastamisasutusi (kes on projekti vastu juba huvi üles näidanud), ja mis veelgi tähtsam, kalamehi. „Kalamehed on individualistlikud ja neil pole aega sellise suuremahulise projekti
käivitamiseks. Nagu juba ütlesin, puudub Soomes kalandusühistute traditsioon. Peame
alustama algusest. Kuid vajadus on kahtlemata olemas. Kalamehed on sellest teadlikud, kuid ei saa sellega tegeleda. Meie roll FLAGidena on seda koormat kergendada,
mentaliteete muuta, tekitada uusi võimalusi eesolevate väljakutsetega tegelemiseks ja
luua parimaid tingimusi uuenduslike vastuste arendamiseks.“

Sadamate taaselustamine
FLAGi teine prioriteet – infrastruktuuri
parandamine – hõlmab piirkonna sadamate renoveerimist ja mõnedel juhtudel
ümber ehitamist. Lisaks olemasolevate
lossimisalade täiustamisele (uute sadamasildade ja lastimisseadmete paigaldamisele) on kalandusrühm võtnud enda
kanda ka suurema töö 12 kalasadamas piki
rannikut. Lõppeesmärk on süstida uut elu
neisse sadamatesse, mis on kannatanud
kvootide mõju ja mõnede liikide järsult
langeva nõudluse tõttu, millel on tõsised
keskkonnaalased tagajärjed.
Otseselt või kaudselt kalandusele keskenduses käivad ümberehitustööd hetkel kuues munitsipaalsadamas (Loviisa,
Kuusinen, Klamila, Kotka, Inkoo ja Hanko).
See töö hõlmab seadmete ja ladustamisrajatiste moderniseerimist, hoonete renoveerimist, et majutada kalakaupmehi ja
suurendada otseturustamist, ning uute
suveniiripoodide, kogukonna ja koolitusruumide ning näitusekohtade loomist.
Teised kuus väiksemat sadamat on spetsialiseerunud niinimetatud „kõrvaldavale
kalapüügile“. Soome lahes elab rohkel
arvul latikaid ja särgi – liike, mis mõjutavad
vee kvaliteeti ja ajavad ära teised ihaldatavamad liigid, näiteks lõhe, koha ja siia.
„Meie vanemad sõid vanasti palju latikaid ja
särgi, kuid tõusvad elustandardid on toonud
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▲ Kotka sadam

kaasa nõudluse järsu languse nende liikide
järele,“ selgitab Antero Halonen, kalamees
ja kalakaupmees Kotka sadamast. „Sama
võib öelda heeringa kohta, mis ei ole siin
Soomes enam populaarne. Heeringat peeti
kunagi suurepäraseks tavatoiduks, kuid
nüüd kasutatakse seda peamiselt odava
loomasöödana karusnaha-tööstuses. Keskkonnakaitselistel ja majanduslikel põhjustel tuleb rannikuvetest latikas ja särg
ära püüda. Ent saagil ei saa ometigi lasta
raisku minna. Neid väiksemaid sadamaid
on seetõttu kõnealust saaki silmas pidades põhjalikult uuendatud, eksportides
kala seejärel Eesti kaudu Venemaale. „Kõik
läks libedalt,“ lisab Esko, osutades kasutamata seadmetele uues lossimissadamas.
„Mõned kalamehed tegid isegi niinimetatud
„kõrvaldavast“ kalapüügist oma põhitöö.
Siis tulid aga Venemaa sanktsioonid 2014.
aastal. Need ei kehti igavesti ja võime veel
sellist tüüpi kalapüügi taaselustumist näha;
lootus sureb ju viimasena. Otsime oma
kalasaagile uusi turustusvõimalusi Eestis ja
Saksamaal, ning toetame kampaaniaid, et
panna inimesed taas vähem tavalist kala
sööma.“

Vähemaga rohkem
Teine viimase aja probleem on vähenenud
lõhevarud – kala, mis moodustab mõnede
kalameeste kogutuludest 50%. „Hüdroelektrijaamadel lasub kohustus lõhevarusid
uuendada, kuid 2010. aastast alates teevad
nad seda Soome lahe idaosas Kymi jõe piirkonnas vaid jõgedes, mitte enam meres,“
selgitab kalamees Mikael Lindholm. „See
tõi kaasa märkimisväärse varude languse
2014. aastast alates. Käesolev aasta 2016 on
täielik katastroof. Võin hinnanguliselt öelda,
et minu kalasaak on vähenenud ligikaudu
80%.“
Kuid Mikael on valmis edasistele väljakutsetele vastu seisma. Endisest tehase
töödejuhatajast sai elukutseline kalamees
2004. aastal ja ta on sellest ajast saadik
oma tegevust laiendanud, investeerides
suitsutushoonesse, kuivatisse ja kalamüügiautosse. „Kalapüük on ka äri. Tähtis on
saada oma saagi eest maksimaalset kasu.
Vanemad põlvkonnad seda niimoodi ei näinud. Nad olid üsna rahul lihtsalt kala püüdes. Nad ei pidanud selle pärast pead vaevama. Aga kui sa tänapäeval ei pinguta selle
nimel, et oma kala eest tasu saada, ei ole sul
elujõuliseks ettevõtluseks mingit šanssi.“

▲ Kalapood Kotka sadamas

Väikekalastus Soome lahes on kriisiolukordades juba oma visadust tõestanud.
2011. aastal kandis Maailma Looduse Fond
(WWF) Läänemere lõhe ja siia „Jätkusuutlike mereandide juhendi“16 (Sustainable
Seafood Guide) punasesse nimekirja. „Äkitselt turg neid kalu enam ei tahtnud. Meie
sissetulekud kuivasid sõna otseses mõttes
üle öö kokku,“ meenutab Teemu Tast. „See
oli tõesti ebaõiglane. WWFi andmed katsid Läänemere piirkonda tervikuna, eirates
asjaolu, et Soome lahel on oma unikaalsed
kalavarud ja kalapüügimeetodid, näiteks
mõrrapüük. Me pidime midagi tegema,
niisiis otsustasime MSC-märgise saamiseks
muuhulgas uuringu tellimise kasuks17.““

▶▶▶

16 http://wwf.panda.org/how_you_can_help/
live_green/out_shopping/seafood_guides/
17 Merendusnõukogu https://www.msc.
org/?set_language=fr.
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Foorum
FLAG lõi elukutseliste kalameeste ja keskkonnaorganisatsioo-nide komisjoni, et
uuringut jälgida. Uuringu viis läbi LIVIA,
Kalameeste Haridus- ja Uurimisinstituut,
ning järeldas, et mõrrapüük (vt tabel) –
kogu Soome lahes kasutatud populaarne
püügimeetod – on tõepoolest jätkusuutlik
tehnika. Seda seetõttu, et erinevalt nakkevõrguga püügist lastakse soovimatu
saak elusana vette tagasi. „Meie uuring
oli märksa üksikasja-likum kui WWF oma,
sest hõlmas kogu väärtusahelat,“ selgitab
Teemu.
Selle uuringu tulemusel eemaldas WWF
taasasustatud lõhe ja ka siia oma punasest
nimekirjast. Olles teadlik kalanduse sidusrühmade vahelise jätkuva koostöö vajadusest lõi juhtkomitee „Soome lahe kalandusfoorumi“, mis korraldab regulaarselt
koosolekuid, koondades 33 erinevat esindajat kuuest sektorist (kutseline kalapüük,
harrastuskalapüük, keskkond, teadustöö,
valitus ning akvatooriumi omanikud).

▲ Kohalikud omavalitsused kohtuvad, et arutada sadamate konverteerimise projekte

ESKO (Soome)

ESKO FLAG plaanib kalanduse 2014–2020
CLLD programmi kasutada 2009. aastast
alates tehtule tuginemiseks ja oma tegevuse laiendamiseks. „Kalapüük on ignoreerimiseks siin liiga oluline,“ nendib Teemu
Tast. Selle tõestus on kõikjal näha, sealhulgas kaks lõhet Pyhtää vapil, millise valla
linnas kohtusid hiljuti viis Soome lahe
kohaliku omavalitsuse ametnikku, et arutleda sadamate täiustamise programmi
järgnevate etappide üle. ■

SOOME

Pindala:
5 915 km²
Elanike arv:
855 000 elanikku

ESKO

Asustustihedus:
61 elanikku/km²

EE S T I
FLAG Eelarve

EUR
EL

Kokku

490 000

KONTAKT
Etelä-Suomen kalatalousryhmä ESKO
c/o Esko Taanila
Sepra ry, Helsingitie 1 A,
FIN-49460 Hamina
Tel. +358 44 3774516
esko.taanila@sepra.fi – http:// www.sepra.fi

Riik
676 000

Erasektor
500 000

Kokku
1 666 000
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Perspektiiv

Kogukonna juhitava kohaliku arengu
mõõtmine: väljakutsed kalanduspiirkondade
kohaliku arengu pikemaajalise mõju ja
tulemuste näitamisel
2014-2020

programmiperioodil

on

pandud rohkem rõhku Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi (ESI) toel
tulemuste saavutamisele ja nende
näitamisele. Hindamisest on nüüd
saanud kõigi kogukonna juhitava
kohaliku arengu (CLLD, community
led local development) strateegiate
kohustuslik element ning Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondist rahastatud strateegiatele on kehtestatud
kolm ühist tulemuslikkuse näitajat,
milleks on: loodud töökohad, säilitatud töökohad ja loodud ettevõtted.
Kuid kohalik areng on midagi palju
enamat kui vahetud tulemused, ja
selle mõju ulatub palju kaugemale kui
töökohtade ja ettevõtete arv, mida
kohalik töörühm on aidanud toetada.
CLLD peaks kalandus- ja akvakultuuripiirkondades panustama nende
piirkondade

jätkusuutlikku

aren-

gusse, mis leiab aset järk-järgult aja
jooksul, parandades majanduslikku,
aga ka sotsiaalset ja keskkonnaalast
heaolu.

▲ Turismi arendamine Barycz Valley algatusrühmas Poolas

Sedasorti arengu laiema ja pikemaajalise
mõju mõõtmine toob aga kaasa mitmeid
väljakutseid, millega eksperdid ja praktikud on aastakümneid vaeva näinud. Kuid
olemuslikult hõlmab CLLD väikesemahuliste tegevuste (koolitamine, keskkonnaalased tegevused, ettevõtete otsene toetamine, võrgustike loomine…) integreeritud
kogumit, aidates nii kaasa ühele või mitmele strateegilisele eesmärgile, näiteks
konkurentsivõimelisema kohaliku kalandussektori arendamisele. Kuid erinevate,
ent üksteist täiendavate investeeringute
kombineeritud mõju hindamine on keerukas, eriti väiksemas mastaabis. Enamgi
veel, paljudel sellistel tegevustel (nt enne
laiemat rakendamist kohalikul tasandil
välja töötatud ja katsetatud uuendustel)
on kaudsed või kaasnevad tulemused,
mida on keeruline ette näha ja mõõta,
mistõttu on FLAGi sekkumise arvele pandava netomõju kajastamine tõeline proo-

vikivi. Samuti asjaolu, et mitmed CLLD
mõjud on kvalitatiivsed, mistõttu on neid
keeruline mõõta (suutlikkus, sotsiaalne
kapital, elukvaliteet…). Ka mõnede materialiseerumine võtab aega, sageli kauem
kui üks programmiperiood.
Lisaks CLLD mõju mõõtmise keerukusele
on kohalikud strateegiad osa laiemast
poliitilisest kontekstist ning need aitavad
kaasa nii ELi kui ka riiklikele eesmärkidele.
Seega tekib järgmine küsimus: kuidas
koondada paljude kohaliku arengu strateegiate tulemusi ja mõju, kui neil kõigil
on konkreetsed eesmärgid, mis on püstitatud reaktsioonina koha peal tajutud võimalustele ja vajadustele?

▶▶▶
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▲ Traditsioonilise paadi rekonstrueerimine Alto Minho
algatusrühmas Portugalis

Tõepoolest, isegi kui leiduvad teatavad
ühised näitajad kogukonna juhitava kohaliku arengu mõõtmiseks üle Euroopa, ei
suuda need ealeski täielikult kajastada iga
kohaliku arengu strateegia tegelikku mõju
ega olla täielikult võrreldavad, arvestades
iga piirkonna erinevat konteksti. Kuid kas
see tähendab, et kohaliku arengu edu –
või ebaõnnestumisi – ei tuleks mõõta? Ja
kas see tähendab, et me ei saa eeldada
CLLD mõju kirjeldatavust ELi kontekstis?
Muidugi mitte; lisaks kohustusele õigustada riigi raha kasutamist on aja ja jõupingutuste investeerimine CLLD mõju
hindamiseks põhimõttelise tähtsusega,
kui soovime teada, mil määral osutus
tehtud töö efektiivseks või mitte. Ainult
sellise süsteemi väljatöötamisega, mis
võimaldab FLAGil mõõta oma edusamme
eesmärkide poole liikumisel, saab FLAG
tehtust õppida ning töö kvaliteeti ja efektiivsust parandada.
Mõju hindamine läheb pelgast tulemuste
vaatamisest kaugemale; peame teadma,
milline muutus on FLAGi töö tulemusel
aset leidmas. Laias laastus on meil tarvis teada, mil määral aitab milline CLLD
kaasa kalandus- ja akvakultuuripiirkondade jätkusuutlikule arengule. Kuid veelgi
täpsemalt, kas FLAGi tegevus on aidanud
parandada kohaliku kalandussektori vastupidavust? On see aidanud kaasa mitmekesisemale kohalikule majandusele?
On see tugevdanud kodanikuosalust ja
kohalikku suutlikkust? Allpool vaatleme
mõningaid potentsiaalseid valdkondi,
milles FLAG strateegiate eesmärk on tekitada muutust, ja väljakutseid seotud mõju
mõõtmiseks sobivate näitajate leidmisel.

Majanduslik mõju
Aruteludest FLAGidega FARNETi seminaril „Tulemustele orienteeritud CLLD
kalanduspiirkondades“ 18 selgus, et paljudele tegi peamiselt muret kohaliku
majanduse parandamine, keskendudes
eelkõige kalandussektorile. FLAGide
eesmärkide hulka kuuluvad muuhulgas
järgnevad: „kohaliku kalandussektori
taaselustamine“, „kalanduse tuleviku
kindlustamine“, „kalandusest paremate
(sotsiaalsete) tugistruktuuride kaudu toredama töö tegemine“ ja „tasakaalustatuma
kohaliku majanduse saavutamine“.
Kuidas me selliseid ambitsioonikaid eesmärke mõõdame? Oluline on tugeva realistliku suhtumise tagamine. Kalandussektori ulatusliku allakäigu kontekstis on
teatavate suundumuste ümberpööramine
tõenäoliselt enamike FLAGi tegevusulatusest väljas, iseäranis arvestades nende
käsutuses olevaid suhteliselt mõõdukaid
eelarveid (keskmiselt ligikaudu 2-3 miljonit eurot kuue aasta kohta). Arvatavasti
on lihtsam aidata kohalikul elanikkonnal
kohaneda uute stsenaariumitega, näiteks
oskuste arendamise, teadlikkuse tõstmise
ning uuenduslike äriideede ja partnerlussuhete toetamise kaudu.
CLLD mõõtmiseks kogutud andmed peavad seepärast keskenduma neile asjadele,
mida FLAGi toetusega tõepoolest teha
saab. Edukuse näitajate hulka kuuluvad
näiteks FLAGi toel kalandus-sektoriga liituvate noorte hulk, loodavate uute ettevõtete arv või abisaajate suurenenud
sissetulekud. Teisest küljest saab üldise
tööhõive taseme muutuste omistamine
FLAGi toele olema keeruline. Kuid ehkki
sellised kvantitatiivsed andmed lubavad
meil FLAGi töö mõningaid tulemusi pare-

mini mõista, ei ole need kogukonna juhitava kohaliku arengu laiema mõju näitamiseks piisavad.
FLAG tegevus avaldab ka sellist mõju,
mida ei saa kajastada puhtalt majanduslike näitajatega, kuid mis aitab kohalikke
kogukondi vastupidavamaks muuta.
FLAGid rõhutasid näiteks võrgustike
üliolulist rolli kohalike kalameeste ja ettevõtjate tugimehhanismidena. Kui uute
võrgustike, kalameeste ja teiste seotud
ettevõtete arvu saab võrdlemisi hõlpsasti
mõõta, siis on selliste võrgustike panust
kohaliku kalandussektori taaselustamisse
raskem hinnata. Selline mõju nõuab kvalitatiivset analüüsi, mis muudab võrdlused
riiklikul või ELi tasandil keerulisemaks, ent
hädavajalikuks, et asetleidvaid muutusi
päriselt mõista.

Sotsiaalne mõju
CLLD toob kaasa ka vähem nähtavamat
sotsiaalset kasu, näiteks tugevdatud sotsiaalse struktuuri, parema elukvaliteedi
tänu suurenenud sissetulekutele või suurema eneseteostuse tänu paremate
töötingimustele.
CLLD sotsiaalne mõju võib olla kaugeleulatuv ja on oluline mitte alahinnata mitmesuguseid sotsiaalseid eeliseid, mida FLAGi
tugi saab kohalikele kogukondadele pakkuda. Projekt, mis koondab näiteks sidusrühmasid, kes ei ole kunagi varem koos
töötanud – nt kalamehi ja kohalikke restorane –, kujundab uusi kogukonnasiseseid
suhteid. Ehkki projekti peaeesmärk võib
olla tõsta kohalikele restoranidele müüdava kohaliku kala kogust, suurendades
seeläbi kalameeste sissetulekuid ja kala
kvaliteeti restoranides, aitavad need uued
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▲ Kalameeste ja algatusrühma kohtumine Larnaca
& Famagusta piirkonnas Küprosel

suhted luua ka sidemeid ja usaldust kogukonnaliikmete vahel, mis võib saada vastastikuse toetamise aluseks. See sotsiaalne
kapital avab ukse ka paljudele edasistele
võimalustele: restoraniruumide loovutamine kohalike koosolekute või sündmuste
tarvis; uued tegevused, nt kokandusklassid
või demonstratsioonid; kohaliku identiteedi tugevdamine ühise ressursi (kohaliku
kala) ümber jne. Võimalusi on sama palju
nagu on asjaga seotud inimesi ja võrgustikke, millega nad on liitunud.
Ent kuidas me mõõdame sotsiaalset
kapitali ja selle mõju? 2010. aasta töödokument pealkirjaga „LEADERi ja maapiirkonnas elukvaliteeti parandavate meetmete mõju kajastamine“ 19, mille on välja
töötanud Euroopa maaelu arengu hindamisvõrgustik, teeb ettepaneku vaadata
kogukonna erinevate liikmete vahelise
usalduse kasvu, kohalikuks vabatahtlikuks tegevuseks motiveeritud inimeste
arvu ja seda, kas kohalik identiteet on
tugevnenud. Maailmapanga rahvuslike
kogukondade mõjuvõimu suurendamise
programm kasutab Indoneesias ka usaldust sotsiaalse kapitali, samuti võrgustike,
kogukondlike sündmuste ja koostöö representatiivseks näitajaks.
Võime arvesse võtta ka potentsiaalset
mõju sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja
kodanikuosalusele. Mil määral on vähemused ja raskesti kättesaadavad rühmad
mobiliseeritud? Siin saame vaadata näiteks projektide abisaajate, nt kalameeste,
naiste, noorte, migrantide või teiste sihtrühmade proportsiooni. Võime proovida
ka kajastada nende rühmade vahelise
vastasmõju erinevaid tüüpe ja seda, mil
määral on nad arendanud ühist tulevikunägemust või ühise vastutuse tunnet oma
valdkonnas.

▲ Tüüpiline kalapaat Danube Delta kalanduspiirkonnas Rumeenias

Keskkonnamõju
Ehkki paljud FLAGi strateegiad keskenduvad sotsiaalmajandus-likule arengule
kalanduskogukondades, on terve keskkond, eelkõige terve mere- ja/või veeökosüsteem, jätkusuutliku kalandussektori
ja sellest sõltuvate töökohtade kaitse
eeltingimus. Keskkonna kvaliteet mängib
rolli ka piirkonna atraktiivsuses ja kuvandis ning sellest lähtuvalt ka elanike elukvaliteedis, samuti potentsiaalis teatavaks
majandus-tegevuseks, näiteks turismiks.
Keskkonna olulisust mõistes pühendab
suurem osa FLAGe teatud osa oma eelarvest keskkonnaalastele projektidele.
Tegevus võib olla suunatud näiteks kohalike kalavalude tervise parandamisele
või säilitamisele, veekvaliteedi parandamisele või kliimamuutustega võitlemisele. Sedalaadi mõju on keeruline
ja vahel isegi võimatu mõõta, arvestades
tõkkeid näiteks veekvaliteedi muutumise
või kliimamuutuste erinevate põhjuste
isoleerimisel. Ent FLAGid saavad vaadelda
ulatust, mil määral konkreetseid kalaliike
üle püütakse, sealhulgas selektiivse-mate
püügivahendite kasutuselevõtu rolli selles. Kliima-muutustega võitlemise representatiivse näitajana saab mõõta ka fossiilkütuste kasutamise vähendamist. Liiatigi
saab vaadelda igasugust üleminekut jätkusuutlikumale vesiviljelusele (sealhulgas
orgaanilisele tootmisele).

Eespool nimetatud töödokument LEADERi
mõju kajastamisest vaatles ka keskkonnamõju. Selles peeti „paremaid ökosüsteemi
teenuseid ja keskkonnaga seotud hüvesid“ üheks arvestatavaks valdkonnaks,
kuid selles osundati ka kohaliku elanikkonna osalusele keskkonnajuhtimises
kui vahendile suurema teadlikkuse, vastutuse ja keskkonnahoiu tagamiseks 20.

Terviklik lähenemine
kohalikule arengule
Eespool nimetatud potentsiaalne majanduslik, sotsiaalne ja keskkondlik mõju on
vaid osa sellest, mida FLAGid oma valdkondades saavutada püüavad. Oluline on
siinkohal, et CLLD ühtne iseloom tähendab terviklikku lähenemist kohalikule
arengule, mis läheb pelgast majanduslikust mõjust, näiteks suuremast
tööhõivest või tulust, kaugemale. Märgitakse, et materiaalne heaolu – ja siin
saame lisada infrastruktuurile ja teenustele (transpordi-, IT-, tervishoiuteenustele…) juurdepääsu – on tihedalt seotud
sotsiaalse (sealhulgas kultuurilise) ja keskkonnaalase heaoluga.

▶▶▶

18 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/
results-oriented-clld-fisheries-areas-helsinki-finland-24-26-may-2016
19 http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/
wp-leader_en.pdf
20 Juhised FLAGi rahastatud keskkonnaalase
tegevuse kohta sisalduvad FARNETi juhendis
„Keskkonnasõbralik majanduskasv Euroopa kalanduspiirkondades“: https://webgate.ec.europa.eu/
fpfis/cms/farnet/farnet-guide-6-green-growtheurope%E2%80%99s-fisheries-areas
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Lõpuks otsustab iga FLAG ise, millist
vahendite kombinatsiooni nad oma
kogukondadele toodud kasu kajastamiseks ja näitamiseks kasutavad.

Kui FLAGid soovivad toetada oma kogukondade jätkusuutlikku arengut, on neil
tarvis parandada mitte üksnes majanduslikke tingimusi, vaid ka sotsiaalseid
ja keskkonnatingimusi. Kuid nad peavad
olema suutelised ka saavutatud edusamme näitama.

Muutuste kajastamine
Eespool pakkusime välja mõned ideed
FLAGi toetuse potentsiaalse mõju mõõtmiseks. Kuid need on vaid mõned näited
palju viiside seas, kuidas FLAGid saaksid
oma töö mõju kajastada. Oluline on see,
et FLAGid leiaksid näitajad (või representatiivsed näitajad) oma kohaliku
arengu strateegia peaeesmärkide
jaoks. Need võivad olla kvantitatiivsed (nt
kalanduses alustavate noorte arv sektori
elavnemise näitajana) või kvalitatiivsed
(nt parem arusaam kalanduse tulevikust
kohalikus piirkonnas tänu nt uuringutele,
mis viiakse läbi programmiperioodi alguses ja lõpus).
Olgu näitajad millised tahes, kogemus
on näidanud, et need peaksid võimaluse
korral olema välja töötatud põhjalike
konsultatsioonide tulemusel kohalike
sidusrühmadega ja iseäranis projektide
edendajatega, kes aitavad eeldatavasti
kaasa FLAGi strateegilistele eesmärkidele.
Kohalike projektide edendajad on parimas
positsioonis, et teha kindlaks, millist mõju
nende projektid peaksid avaldama ja millised näitajad oleksid kõige asjakohasemad,
realistlikumad ja teostatavamad selle
tegelikuks mõõtmiseks. Projekti edendajate kaasamine tehtud töö mõju mõõtmise
protsessi kavandamisse, sealhulgas näitajate valikusse, võib aidata omanikutunnet
tugevdada. Tänu sellele võidakse ka andmete kogumist näha kasuliku ülesandena,
mis võib aidata kaasa asjaomase projekti
täiustamisele, ka selle elutsükli kestel,
tuues seega projekti edendajale pigem
kasu kui tekitades pelka lisakoormust.

▲ Vana kalurirajooni ümberkujundamine Viana do
Castelo’s Portugalis

Maksimaalse efektiivsuse huvides tuleks
andmete kogumine ja hindamine võtta
FLAGi töösse kohe kohaliku strateegia
kavandamisetapi alguses. Teatavate
muutuste mõõtmine võib olla lihtne,
kui see on kavandatud ja kui informatsiooni kogutakse õigel ajal. Tõepoolest,
teatud algandmed on programmi alguses hädavajalikud, kui muutust edaspidi
mõõta kavatsetakse. FLAGidel on tarvis
uurida, millised on kõige efektiivsemad
viisid nende töö tulemuste ja mõju kajastamiseks. See hõlmab seotud kulude ja aja
arvestamist, otsustamist, mida on asjakohane ja võimalik lokaalselt mõõta, samuti
seda, mis laadi informatsiooni saab realistlikult koguda. Võib esineda olukordi, kus
teatava mõju mõõtmine osutub sedavõrd
keeruliseks ja kalliks, et kulud ületavad
selgelt potentsiaalselt saadava kasu; või
mis veelgi hullem, ressursse kasutatakse
elavdamismeetmete ja projekti arendustegevuse arvelt. Liiatigi peavad kulud
(ajakulu, inimkulud, rahalised kulud jne)
olema proportsionaalsed FLAGide eelarvetega – ja otstarbekohased: nimelt
aitama mõista, mil määral avaldab
FLAG kohalikus piirkonnas positiivset
mõju ja mida peaks selle mõju parandamiseks muutma.

Seejärel on väljakutseks saada ülevaade
riiklikul ja ELi tasandil. Mis on kõigi
nende kohalike muutuste summa? Kvantitatiivselt ja kalandussektoris viimastel aastakümnetel toimunud põhjalikke muutusi
arvestades on sellised mõjud tõenäoliselt
sama tagasihoidlikud kui kogukonna juhitud kohaliku arengu jaoks eraldatud eelarved. Kuid ehkki kohalike sidusrühmade
kaasamise ja kokkutoomise, uuenduslike ideede katsetamise ja inimkapitali
arendamise pikemaajalisemat ja kvalitatiivset mõju on keeruline kajastada, on see
kindlasti muutuste vallandamisel ja soodustamisel kohalikes kalanduskogukondades määrava tähtsusega. Tänaseni puudub selliste muutuste mõõtmiseks üks ELi
mudel või meetod, kuid üle kogu Euroopa
edukaid vahendeid jagades ja tulemustest
teavitades saame ehk aidata kaasa CLLD
otseste ja kaudsete tulemuste kõrgemale
hindamisele kalanduskogukondades.
See artikkel sisaldab järgnevate isikute
seisukohti: Lily Hoo, Maailmapanga järelevalve ja hindamise spetsialist, Yves
Champetier FARNETi nõuanderühmast, ja
Thomas Binet, VertigoLabi direktor ja FARNETi Prantsusmaa geograafiaekspert.
CLLD mõõtmise kohta täiendava informatsiooni saamiseks vt FARNETi juhendit: „Tulemustele orienteeritud CLLD kalanduspiirkondades: 6 praktilist teabelehte“: https://
webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/
farnet-guide-11-results-oriented-clldfisheries-areas-six-practical-factsheets. ■
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Võrgustik FARNET
Iirimaa
6 M€
0/7

Taani
7,5 M€
10 / 10
Ühendkuningriik
13,6 M€
8 / 19

Saksamaa
20,9 M€
22 / 30

Prantsusmaa
22,6 M€
22 / 25

Portugal
35 M€
12 / 15

Hispaania
107,6 M€
15 / 40

Sloveenia
5 M€
2/4

Rootsi
8,3 M€
13 / 13

Läti
12,7 M€
6/6

Soome
4,4 M€
10 / 10
Eesti
23,6 M€
8/8
Leedu
10,4 M€
3 / 10

Poola
79,7 M€
36 / 36

Rumeenia
33,7 M€
0 / 18

Horvaatia
19 M€
0 / 12

Bulgaaria
15 M€
0/8

Itaalia
42,4 M€
0 / 40
Kreeka
46 M€
0 / 33

Küpros
5,2 M€
3/3

Riik | M€: EMKF eelarve CLLDs | FALGde arve kellel on strateegia heaks kiidetud / Planeeritud FLAGde arv (informatsioon pärineb FSUst 2016. sept)

FARNETi viimased väljaanded
FARNETi juhend nr 10:
„CLLD rakendamise alustamine praktikas“
Alates 2014-2020 programmiperioodist saab kõigist Euroopa
struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastada kohaliku arengu
alt üles metoodikat selle uue nime all: kogukonna juhitav kohalik
areng. Kõnealuses juhendis on juhtimisasutuste ja kohalike osaliste perspektiivist kirjeldatud CLLD rakendamise näiteid seoses
erinevate ESI fondidega: EMFF, EAFRD, ESF ja ERDF.
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/
farnet-guide-10-starting-clld-implementation-practice

FARNET ja muu poliitika
Käesolevas jaos on pakutud välja seosed teiste poliitiliste algatustega, mis omavad tähtsust FLAGide töös. Paljudel juhtudel on
FLAGid aktiivsed valdkondades, mis on seotud nende prioriteetidega. Kooskõlastatud tegevus ELi tasandil aitaks maksimeerida
kohalike algatuste mõju. FLAGidel soovitatakse seetõttu kaaluda
võimalusi ühenduskohtade loomiseks oma kohaliku arengu strateegiate ja asjaomaste laiemate algatuste vahele.
>> #MEDfish4ever: DG MARE on töötanud välja uue strateegia
kalavarude seisundi parandamiseks Vahemere piirkonnas.
Selle strateegia võtmeks on tõsta teadlikkust kõnealuse probleemi ulatusest ja edasilükkamatusest, ärgitades ühtlasi kõiki,
sealhulgas Vahemere piirkonna lõuna- ja idapoolseid riike viivitamatutele ja sihikindlatele tegudele. https://ec.europa.eu/
fisheries/inseparable/en/medfish4ever

FARNETi juhend nr 11:
„Tulemustele orienteeritud CLLD kalanduspiirkondades:
kuus praktilist teabelehte“
Ühissätete määrus näeb kogukonna juhitavale kohalikule arengu
kavandamisele, elluviimisele, mõõtmisele ja kohaliku arengu strateegiate näitamisele ette konkreetsed nõuded. See juhend koosneb kuuest teabelehest, sealhulgas praktilise elu näidetest, mille
eesmärk on aidata FLAGidel saada paremaid tulemusi strateegiliste eesmärkide väljatöötamise, näitajate valimise ja sihtmärkide
seadmise, andmete kogumise ja informatsiooni haldamise ning
tulemustele suunatud lähenemise järgimise kaudu FLAGi kõigis
tegevustes.
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/farnet-guide-11results-oriented-clld-fisheries-areas-six-practical-factsheets

>> Märtsis 2013 võttis Euroopa Komisjon vastu Atlandi ookeani
tegevuskava, et taaselustada Prantsusmaa, Iirimaa, Portugali,
Hispaania ja Ühendkuningriigi meremajandust. Selle peaeesmärkideks on: 1) edendada ettevõtlust ja uuendustegevust;
2) kaitsta, tagada ja arendada Atlandi ookeani mere- ja rannikukeskkonna potentsiaali; 3) parandada juurdepääsetavust ja
transpordiühendust; 4) luua piirkondliku arengu sotsiaalselt
kaasav ja jätkusuutlik mudel
http://www.atlanticstrategy.eu/

KL-AI-16-014-ET-C

CLLD praktikas
FLAGid, kalamehed ja teadlased uurivad „avatud suhtluse
inimlikku aspekti“ (Dello Stretto FLAG, Itaalia)
„Mulle öeldi, et satun kokku „ebasõbralike inimestega“, kes „ei soovi ega
pole harjunud suhtlema“, kuid selle asemel kohtusin kogukonnaga, kes oli
valmis oma lugusid, elu ja võitlust merega jagama. Ma kukutasin müüdi! “
Loe tervet #CLLD artiklit veebiküljel farnet.eu.

Tellimine
Et saada FARNETi ajakirja või uudiskirja,
saatke palun oma kontaktandmed (nimi,
organisatsioon, aadress, e-posti aadress
ja telefoninumber) aadressil:
info@farnet.eu

Kalaturgude traditsiooni taastamine Gdanskis
(Põhja-Kaszuby FLAG, Poola)
Poolas on CLLD olnud keskne vahend kalameeste ja kalanduspärandi
hoidmisega tegelevate organisatsioonide vahelise koostöö edendamiseks. Loe tervet #CLLD artiklit veebiküljel farnet.eu.

Saatke meile oma uudiseid
FARNETi väljaanded on vahend kõikide
nende jaoks, kes tegelevad Euroopa kalanduspiirkondade jätkusuutlikuma tuleviku
rajamisega. Palun saatke meile uudiseid ja

Teaduse ja kalanduse ühendamine nuivähkide päritolu
piiritlemiseks (Oeste FLAG, Portugal)
„See projekt lihtsustab saarestikus korjatavate nuivähkide jälgitavust.
Tegemist on uuendusliku meetodiga, mida saaks hõlpsasti üle kanda sarnaste probleemidega piirkondadesse.“ Loe tervet #CLLD artiklit veebiküljel farnet.eu.

informatsiooni oma tegevuste kohta, mis
võivad pakkuda huvi teistele rühmadele või
osalejatele, kes selles valdkonnas töötavad.
Iseäranis sooviksime kuulda teie kordaminekutest ja saavutustest, olulistest sünd-

Sotsiaalne kasu investeeringutelt: FLAG tulemused on tõelised…
ja mõõdetavad! (Cornwalli ja Scilly saarte FLAG, Ühendkuningriik)
Ühendkuningriigis tellis Cornwalli ja Scillyi saarte FLAG (2007-2014)
investeeringute sotsiaalse kasu analüüsi, et mõõta oma elavdamismeetmete mõju. Leiti, et iga FLAGi investeeritud ühe euro kohta saadi kohalikule kogukonnale toodud kasu vormis sotsiaalset tulu 5,45 eurot. Loe
tervet #CLLD artiklit veebiküljel farnet.eu.

„FISCHtival“ loob armastusega mereandide vastu kultuuridevahelisi kontakte (Tirschenreuth FLAG, Saksamaa)
“Festivaliga FISCHtival näitasime, et toit ja muusika on kõige lihtsamini ületatavad sillad, et toetada uusasukate integreerimist kohalikku kogukonda.“
Loe tervet #CLLD artiklit veebiküljel farnet.eu.

fisheries areas network

mustest ning teadaannetest, samuti teie
ideedest ja ettepanekutest vahetuseks või
koostööks teiste kalanduspiirkondadega.
info@farnet.eu

Meet us online

