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PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Projenin temel fikri, kıyı alanlarının gelişimi ve balıkçılık mirasının
korunmasına yönelik çözümlerin paylaşılması amacıyla, İtalya
ve Türkiye’deki balıkçılık kooperatifleri arasındaki bağlantıların
ve işbirliğinin güçlendirilmesidir. Projenin doğrudan etkileri, bir
yandan sürece dahil olan kooperatifler için yeni gelir getirici
fırsatlar doğururken, diğer yandan kooperatifler ve STK’ların
kurumsal kapasitelerini geliştirecektir. Bu amaçla, projenin
çıktıları yerel balıkçılık kooperatiflerinin desteklenmesine;
Türkiye’deki kooperatiflerin AB politikalarına ilişkin bilgisini ve
hazırlık düzeyini arttırmak amacıyla İtalyan balıkçılık kooperatifleri
ile ağ kurulmasına; yereldeki aktörlerin ve halkın kıyı alanlarında
sektörler arası gelişimi destekleyen AB Politika ve Programları
konusunda farkındalığının arttırılmasına odaklanacaktır. Belirtilen
çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler
uygulanacaktır:
• Mevcut balıkçılık kooperatifi işletmelerinin organizasyonu ve
faaliyetlerine ilişkin tanı çalışması
• Balıkçılık Kooperatiflerinin Yönetim, AB müktesebatı,
çeşitlendirme ve temel İngilizce konularında kapasitelerinin
geliştirilmesi
• İtalyan kooperatifleriyle eşleşme amaçlı çalışma ziyareti
(balıkçılık turizmi örneği)
• Yerel düzeyde kıyı alanlarının geliştirilmesine yönelik
paydaşların belirlenmesi
• Yerel düzeyde kıyı alanlarının geliştirilmesine yönelik paydaşlar
arasında “AB temas kişileri” belirlenmesi
• AB temas kişilerine eğitim (temel İngilizce, AB’nin yapısal
araçları, Balıkçılık Yerel Eylem Gruplarının (FLAG) işleyişi)
• Topluluk Temelli Yerel Kalkınma (CLLD) için çok paydaşlı
toplantılar
• Okullarda farkındalık arttırma.
• İletişim ve Tanıtım
• İnternet sitesi ve görünürlük materyalleri
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PROJENİN AMACI
Projenin
amacı,
STK’ların
“Balıkçılık”
müktesebatına uyum konusunda hazır olmaları ve
sürece katılmalarını kolaylaştırmak yoluyla, Türkiye
ve AB Üye Devletleri arasında sürdürülebilir
bir Sivil Toplum Diyaloğunun geliştirilmesine
katkı sağlamaktır.
Proje özellikle, AB ve
Türkiye’de kıyı bölgelerinin gelişimi için çalışan
balıkçılık kooperatifleri ve STK’lar arasındaki
tecrübe paylaşımının arttırılmasını, balıkçılık ve
denizciliğe ilişkin AB Program ve Politikalarına
yönelik farkındalık ve kapasitelerin arttırılmasını
ve “Çeşitlilik içinde Bütünlük” ruhuyla kıyı
alanlarının kültürel değerlerini zenginleştirmeyi
amaçlamaktadır.

