
FAMENET

Zilā ekonomika ietver visas nozares un apakš-
nozares, kas saistītas ar ES jūrām, iekšzemes 
ūdeņiem un krasta līnijām. Ar Eiropas Jūrlietu, 
zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) starp-
niecību 2021.–2027. periodā piekrastes reģioniem 
ir iespēja atbalstīt sabiedrības virzītu vietējo attīs-
tību (SVVA) ar vietējo rīcības grupu (VRG) palīdzību, 
kuru darbības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu zilo 
ekonomiku. 

VRG, ko finansē EJZAF, sniedz kopienām zvej-
niecības un akvakultūras reģionos iespēju veik-
smīgāk izmantot zilās ekonomikas piedāvātās 
iespējas, izmantojot un stiprinot dabas, kultūras, 
sociālos un cilvēkresursus savos reģionos.

PRETIM ILGTSPĒJĪGAI ZILAJAI EKONOMIKAI

Ieguldījums Eiropas Zaļajā kursā un ES 
Atjaunošanas stratēģijā ir jauna pieeja ilgtspējīgai 

(1)  Eiropas Komisija (2021.). ES Zilās ekonomikas ziņojums. 2021. Eiropas Savienības Publikāciju birojs. Luksemburga.

zilajai ekonomikai Eiropas Savienībā. Pieeja veicina 
ilgtspējīgu, noturīgu un klimatam nekaitīgu zilās 
ekonomikas modeli, kas balstīts uz dekarbonizāciju, 
apriti, saglabāšanu, klimata pielāgošanu un ilgt-
spējīgu pārtikas ražošanu. 2019. gadā tika aplēsts, 
ka ES zilās ekonomikas nozarēs bija nodarbināti 
gandrīz 4,45 miljoni cilvēku un tās apgrozījums 
bija 667,2 miljardi EUR.1 Zilā ekonomika ietver 
šādas nozares:

• Tradicionālās nozares, piemēram, jūras un 
saldūdens dzīvie un nedzīvie resursi, jūras 
atjaunojamie energoresursi, ostu darbība, 
kuģu būve un remonts, jūras transports un 
piekrastes tūrisms.

• Jaunās un inovatīvās nozares, tostarp 
okeānu energoresursi, biotehnoloģijas, atsā-
ļošana, jūras aizsardzība, drošība un uzrau-
dzība un jūras infrastruktūra. 

Sabiedrības virzīta 
vietējā attīstība  
un zilā ekonomika
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0b0c5bfd-c737-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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Tā kā vietējās rīcības grupas apvieno dažādu nozaru 
pārstāvjus, zivsaimniecību VRG ir unikāla iespēja 
atbalstīt pāreju uz ilgtspējīgu zilo ekonomiku. Tās 
var palīdzēt veicināt inovatīvus, kolektīvus un teri-
toriālus projektus, un, veicinot tīklošanu, tās var 
palielināt vietējās rīcības un politikas konsekvenci. 
Tāpēc SVVA var būt izšķiroša nozīme zilās ekono-
mikas nozaru attīstībā, apvienojot ūdens resursu 
atjaunošanu un vietējo kopienu nodarbinātības 
iespēju saglabāšanu. 

Līdzsvarojot reģiona dabas kapitālu un resursus 
ar vairāku ieinteresēto pušu grupu interesēm, 
zivsaimniecību VRG var veicināt sinerģiju starp iein-
teresētajām pusēm un izstrādāt ilgtspējīgas zilās 
ekonomikas attīstības redzējumu un stratēģiju.

Jautājumi, kas jāņem vērā, izstrādājot VRG stratēģiju:

• Visi reģioni ir atšķirīgi dabas kapitāla, 
resursu un zilās ekonomikas potenciāla 
ziņā. Apsveriet, kuri zilās ekonomikas 
elementi ir piemērotākie jūsu reģionam.

• Zivsaimniecību VRG partnerībās jāiesaista 
svarīgākās organizācijas un personas, 
kas ir nozīmīgas jūsu reģiona zilajai 
ekonomikai, tostarp zivsaimniecības un/vai 
akvakultūras nozares.

• Ar EJZAF starpniecību jūsu vietējās attīs-
tības stratēģijai jāpalīdz kopienām 
izmantot zilās ekonomikas piedāvātās 
iespējas, izmantojot un stiprinot vietējos 
resursus jūsu reģionā.

Zilās ekonomikas pamati ar SVVA starpniecību
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Zilās ekonomikas galvenās jomas zivsaimniecību VRG
OSTU INFRASTRUKTŪRAS ZAĻINĀŠANA UN DEKARBONIZĀCIJA

ES mērķis ir līdz 2050. gadam kļūt oglekļneitrālai. Zivsaimniecību VRG var 
atbalstīt šo mērķi, cenšoties samazināt savu reģionu atkarību no fosilā 

kurināmā, izmantojot inovācijas energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu jomā. Zivsaimniecību VRG var veicināt sadarbību atjau-
nojamo energoresursu jomā, apvienojot dažādas ieinteresētās puses. 
Ostām ir izšķiroša nozīme savienojamības nodrošināšanā. Ostu infra-
struktūrai ir liela nozīme ilgtspējīgas zilās ekonomikas veicināšanā, 
jo tās darbojas kā centrmezgls daudzās zilās ekonomikas nozarēs. 

VRG var koncentrēt pūles pie ostu un to teritoriju zaļināšanas, 
piemēram, šādā veidā:

• Nozaru kopas: ostas ir izcili piemērota vieta, lai attīstītu sadarbību 
starp nozarēm (piemēram, Islandes ostu kopa) un kopstrādes telpām, kas 

var satuvināt zilās ekonomikas nozares, veicināt sadarbību un tīklošanos un 
piesaistīt jaunuzņēmumus, kuri darbojas inovatīvās nozarēs (piemēram, Marstal Engine Factory, Dānija).

• Atjaunojamo energoresursu centri: jūras vēja enerģija ir prominenta nozare, tomēr ir arī daudz citu 
jauno tehnoloģiju, kuras zivsaimniecību VRG var palīdzēt attīstīt savos reģionos, piemēram, okeāna, 
saules, paisuma un bēguma enerģija, hidroenerģija un bioenerģija. 

• Viedie kravu pārvadāšanas un transportēšanas risinā-
jumi (piemēram, autonomas sistēmas) var būtiski uzlabot 
satiksmes un kravu apstrādi, vienlaikus nodrošinot labākus 
darba un uzlabotus dzīves apstākļus vietējām kopienām. 

• Aprites ekonomika: zivsaimniecību VRG var spēlēt 
būtisku lomu aprites ražošanas procesu veicināšanā un 
vietējo uzņēmumu vienošanā, lai izstrādātu atkritumu 
pārstrādes risinājumus, tostarp jūrā esošās plastmasas atkār-
totu izmantošanu un otrreizējo pārstrādi. Lai uzzinātu vairāk, 
skatiet FARNET 17. vadlīnijas: Aprites ekonomika zivsaimiecību un 
akvakultūras reģionos.

Apvienojiet uzņēmumus savā reģionā, 
lai koncentrētos uz enerģijas izmantošanu 
un dekarbonizāciju, vai atbalstiet galvenās 
zilās ekonomikas nozares, pievienojoties 
pašreizējiem projektiem. To izdarīja arī 

Sotavento do Algarve zivsaimniecības 
VRG, palīdzot akvakultūras uzņēmu-

miem pāriet uz saules enerģiju. 

Jūsu vietējās attīstības stratēģijai 
nav jākoncentrējas uz liela mēroga 
iniciatīvām, kas saistītas ar ostu 
infrastruktūru zaļināšanu. Vairākām 

mazākām iniciatīvām vairākās jomās 
var būt liela un kopīga ietekme uz videi 

nekaitīgāku un ilgtspējīgāku ostu 
darbību jūsu reģionā.  

ILGTSPĒJĪGA PĀRTIKAS RAŽOŠANA UN DZĪVO RESURSU SAGLABĀŠANA

Jūras un saldūdens resursiem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu pārtiku ES. Lai gan zilā ekonomika sniedz 
daudz jaunu iespēju, zivsaimniecība un akvakultūra, visticamāk, joprojām būs daudzu zivsaimniecību VRG 
stratēģiju centrā. Kā priekšnoteikums ilgtspējīgai zivsaimniecībai un akvakultūrai, zivju krājumu saglabāšanas 
aktivitātes ieņems būtisku vietu vietējo rīcības grupas atbalstītajos projektos. Tāpēc, lai sekmīgi sasniegtu 
ilgtspējīgu zilo ekonomiku, nozīmīgi panākt līdzsvaru starp saglabāšanas un ražošanas darbībām.

https://www.sjavarklasinn.is/en/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/old-boat-engine-factory-transformed-multipurpose-community-hub_lv.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/farnet-guide-17-circular-economy-fisheries-and-aquaculture-areas_lv.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/farnet-guide-17-circular-economy-fisheries-and-aquaculture-areas_el.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/farnet-guide-17-circular-economy-fisheries-and-aquaculture-areas_el.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/short-stories/decarbonising-economic-activities-culatra-island_lv.html
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• Zināšanu papildināšana un pētījumu veikšana 
par sava reģiona dabas resursu stāvokli.

• Selektīvu zvejošanas veidu pakāpeniska ievie-
šana un kontrole (piemēram, digitalizācija un 
mobilo tehnoloģiju ieviešana, inovatīvi zvejas 
rīki). Lai iegūtu vairāk informācijas par digitali-
zāciju un mobilajām sistēmām, skatiet FARNET 
18. vadlīnijas: Viedie piekrastes reģioni.  

• Pētījumi par ekosistēmu, dabisko biotopu un 
aizsargājamo jūras teritoriju (AJT) pašreizējo 
stāvokli jūsu teritorijā.

• Projekti, kas saistīti ar dabisko ekosistēmu un 
bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu.

• Vietējo resursu pārvaldības procesu stipri-
nāšana. Lai iegūtu vairāk informācijas un 
apskatītu praktiskus piemērus, skatiet FARNET 
16. vadlīnijas: Vietējo resursu pārvaldības 
stiprināšana.

• Potenciālo projektu oglekļa izmešu apjoma 
izvērtēšana un mazināšanas pasākumi.

• Vietējo produktu, tradīciju un amatniecības 
veicināšana. Lai iegūtu vairāk informācijas par 
vietējo produktu veicināšanu un mārketingu, 
skatiet FARNET 8. vadlīnijas: Vietējā loma 
mārketings.

• Zivsaimniecību un akvakultūras īsu piegādes 
ķēžu un alternatīvu pārtikas sistēmu izstrāde. 
Skatīt FARNET 12. vadlīnijas: Zivsaimniecības 
piegādes ķēdes uzņēmumu attīstība.

• Jaunu produktu izstrāde (piemēram, bioteh-
noloģijas, kosmētika, jauninājumi piezvejas 
izmantošanā, farmaceitiskie preparāti un īpaši 
aļģu izmantošana).

• Ražošanas darbību un piegādes ķēžu aprites 
veicināšana (proti, aprites ekonomikas veici-
nāšana). Praktisks piemērs, kā Zivsaimniecību 
VRG reģiona iedzīvotāji var veicināt aprites 
ekonomiku, pieejams šeit: Fil and Fab, Francija. 

• Jaunas ražošanas sistēmas, īpaši tās, kas 
saistītas ar akvakultūru (piemēram, akvapo-
nika, recirkulācijas sistēmas akvakultūrā [RSA], 
Integrēta multitrofiskā akvakultūra [IMTA]). Lai 
apskatītu praktiskus piemērus, kā jūs varat 
integrēt akvakultūru savā vietējā attīstības 
stratēģijā, skatiet FARNET 14. vadlīnijas: 
Akvakultūras integrēšana vietējā kopienā.

 Zivsaimniecību VRG var koncentrēties uz šādām aktivitātēm: 

RAŽOŠANA:SAGLABĀŠANA:

Zivsaimniecību VRG var strādāt pie 
saglabāšanas iniciatīvām, piemēram, dabisko 

dzīvotņu atjaunošanas, kas pozitīvi ietekmēs zivju 
krājumus un palielinās ražošanas apjomus. Tādējādi 
var apvienot dažādas ieinteresētās puses, lai 

sasniegtu kopīgus mērķus un gūtu priekšrocības 
reģionam. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet 

šo praktisko piemēru no Stockholmsbygd 
zivsaimniecību VRG Zviedrijā, kas 

nodarbojās ar piekrastes mitrāju 
atjaunošanu. 

Zivju produktu izsekojamība un dati 
par ražošanu jūsu reģionā var būt nozīmīgi, 

lai turpinātu darbu pie saglabāšanas un izmantotu 
ilgtspējīgas zilās ekonomikas sniegtās priekšrocības. 

Izvērtējiet iespēju partnerībā iesaistīt vietējās univer-
sitātes un pētniecības centrus un to, kā tie var palīdzēt 

jums sasniegt jūsu stratēģiskos mērķus, sniedzot 
datus un zināšanas. Piemērs, kā Austrumsomijas 

zivsaimniecību VRG digitālo rīku izmantošana 
uzlaboja zvejas datu vākšanu un izseko-

jamību zivsaimniecību vērtību ķēdē, 
pieejams šeit. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/farnet-guide-18-smart-coastal-areas-guide-flags_lv.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/farnet-guide-18-smart-coastal-areas-guide-flags_lv.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/farnet-guide-18-smart-coastal-areas-guide-flags_en.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/farnet-guide-16-strengthening-local-resource-management_lv.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/farnet-guide-16-strengthening-local-resource-management_lv.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/farnet-guide-16-strengthening-local-resource-management_en.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/farnet-guide-16-strengthening-local-resource-management_en.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/farnet-guides-1-10_lv.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/farnet-guides-1-10_el.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/farnet-guides-1-10_el.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/farnet-guide-12-boosting-business-along-fisheries-value-chain_lv.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/farnet-guide-12-boosting-business-along-fisheries-value-chain_en.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/farnet-guide-12-boosting-business-along-fisheries-value-chain_en.html
https://www.fil-et-fab.fr/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/integrating-aquaculture-within-local-communities_da.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/integrating-aquaculture-within-local-communities_lv.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/integrating-aquaculture-within-local-communities_lv.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/short-stories/reinstating-wetlands-and-pike-spawning-grounds-stockholm_lv.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/short-stories/reinstating-wetlands-and-pike-spawning-grounds-stockholm_lv.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/mobile-app-reporting-catch-data_lv.html
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Zvejas tūrisms var sniegt papildu ienākumus 
zvejniekiem un palīdzēt apmeklētājiem izprast 
un novērtēt zvejošanu kā profesiju (proti, uzai-
cināt tūristus uz zvejas laivas klāja, lai novērotu 
zvejošanu). 

CITAS ZILĀS EKONOMIKAS AKTIVITĀTES, PIEMĒRAM, ZILAIS TŪRISMS

Tūrisms palīdz zivsaimniecību VRG veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku un vienot dažādas zilās ekonomikas 
nozares. Veicinot vietējo resursu, tradīciju un mantojuma izmantošanu, VRG var attīstīt zilo tūrismu, kas sniedz 
priekšrocības vairākām ieinteresēto pušu grupām. Lai sekmīgi attīstītu zilo tūrismu, ir nepieciešama pāreja uz 
ilgtspējīgākiem vietējiem pakalpojumiem un piegādes ķēdēm, jo īpaši vietējiem pakalpojumiem un piegādes 
ķēžu dalībniekiem, kas kopīgi strādā pie vietējiem mērķiem. 

Zivsaimniecību VRG var attīstīt, piemēram, šādas jomas: 

Citas ar ūdeni saistītas aktivitātes, piemēram, amatierzveja, 
pārgājienu takas, niršana ar akvalangu, burāšana. VRG var 
pievērsties arī tādām tradicionālām darbībām kā tīklu labošana 
un atbalsts tūrisma projektiem, kas veicina tradicionālo prasmju 
apgūšanu un šo zināšanu nodošanu. 

“Lēnā tūrisma” attīstība. Lēnā tūrisma pamatā ir stratēģija, 
kuras mērķis ir piesaistīt tūristus, kas apzinās ilgtspējas nozīmi. 
Tas iekļauj dekarbonizācijas un ilgtspējīgu ceļošanas veidu veici-
nāšanu, īsas pārtikas piegādes ķēdes un ēdināšanu uz vietas, kā 
arī darbības, kas vērstas uz apzinātības pasākumiem, piemēram, 
atjaunošanu (piemēram, ostus un bāku), cīņu pret marginalizāciju 
(proti, iekļaušanu), ekoloģiskiem projektiem un jaunu prasmju 
apgūšanu. 

“Blue care” ietver aktivitātes, kas veicina fizisko 
un garīgo veselību un labsajūtu saskarē ar dabu, 
īpašu uzmanību pievēršot aktivitātēm, kas saistītas 
ar piekrasti un ūdeni.

Domājiet par vietējiem, 
mazajiem uzņēmumiem 

un to, kā tūrisma kontekstā tos 
integrēt vietējā attīstības stratēģijā. 

Mazie uzņēmumi bieži ražo vietējos amat-
nieku izstrādājumus, kas var stiprināt jūsu 

reģiona tūrisma piedāvājumu, īpaši koncentrē-
joties uz lēno tūrismu un ilgtspējības mērķiem 
(proti, “slow food” (lēni gatavots ēdiens), 
pārtikas piegādes attāluma samazināšana, 

īsas pārtikas piegādes ķēdes).  

Padoms. Izvērtējiet tūrisma sociālo 
ietekmi jūsu reģionā. SVVA tūrisma 

projekti var palielināt sociālo noturību, 
radot darba vietas un ekonomikas iespējas 
piekrastes kopienām (skatīt FARNET 
9. vadlīnijas: Zivsaimniecības un tūrisms: 

priekšrocību radīšana kopienām).

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/farnet-guides-1-10_en.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/farnet-guides-1-10_en.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/farnet-guides-1-10_en.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/farnet-guides-1-10_lv.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/farnet-guides-1-10_lv.html
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Jūrniecības teritoriālplānošana ilgtspējīgas zilās 
ekonomikas attīstībā 

Aprakstītie pasākumi sniedz ieskatu par to, cik daudz un dažādas var būt 
zilās ekonomikas nozares. Tomēr, tā kā telpa, kurā notiek šīs darbības, ir 

ierobežota, darbību koordinācija un plānošana ir īpaši nozīmīga harmo-
niskas un ilgtspējīgas zilās ekonomikas izveidei. 

Jūrniecības teritoriālplānošanā (JTP) tiek iesaistītas dažādas 
nozares un jūras resursu lietotāji (tostarp enerģētika, rūpniecība, 
valdība, saglabāšana, atpūta un tūrisms), lai pieņemtu koordinētus 
un pamatotus lēmumus par to, kā ilgtspējīgi izmantot reģiona 
dabiskos jūras resursus. Tā kā zivsaimniecību VRG ir integrētas, 
daudznozaru partnerības, kuru darbība ir vērsta uz reģiona ilgt-

spējīgu teritoriālo attīstību, tās var palīdzēt veicināt veiksmīgai 
JTP nepieciešamo sadarbību, nodrošinot konsekvenci starp vietējās 

attīstības stratēģijām un ES politiku. 

Zivsaimniecību VRG ir unikāla pārvaldības 
struktūra, kurā iesaistīti pārstāvji gan no valsts, gan nevalstiskā sektora 
un kas spēj apvienot zilo ekonomiku. Pamatojoties uz augšupēju 
pieeju, VRG var nodrošināt platformu dialogiem starp dažādām 
zilās ekonomikas ieinteresētajām pusēm, lai stiprinātu to spējas, 
sadarbību un lēmumu pieņemšanas procesu. Platformām 
un sadarbībai bieži var būt izšķiroša nozīme, lai izvairītos no 
konfliktiem un veicinātu saskaņotu rīcību JTP procesā.  

ATBALSTS INOVĀCIJĀM UN ZILĀS EKONOMIKAS 
JAUNUZŅĒMUMIEM

Turpmākais atbalsts 
FAMENET ir Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts nodrošināts pakalpojums, lai atbalstītu EJZAF ieviešanu, 
tostarp tīklošanās un spēju attīstīšana visām ieinteresētajām pusēm, kas iesaistītas SVVA ieviešanā EJZAF 
ietvaros. Ja jums ir jautājumi FAMENET, rakstiet uz šādu e-pasta adresi: CLLD@famenet.eu. Jūs varat sekot FAMENET 
Twitter un LinkedIn. 

Strādājot pie ilgtspējīgas zilās ekonomikas, var būt nepieciešamas inovācijas un jauni jaunuzņēmumi. Zivsaimniecību VRG var atbalstīt 
uzņēmējus jaunu tehnoloģiju un prakses izstrādē saistībā ar zilās ekonomikas nozarēm, īpaši ņemot vērā reģionā esošās nozares. 
Jaunu iespēju apzināšana var kalpot par pamatu intervences pasākumu izstrādei zivsaimniecību VRG vietējās attīstības stratēģijas 
ietvaros. VRG jāizvērtē arī sociālās inovācijas un tas, kā zilā ekonomika var paplašināt un stiprināt pilsonisko sabiedrību (piemēram, 
labāku darba apstākļu radīšana, izglītība, veselība un kopienas attīstība). VRG projekti var apvienot pētniecības institūtus un vietējos 
uzņēmumus un nodrošināt apmaiņas un sadarbības platformu. Šīs platformas var veicināt jaunas idejas un tādējādi radīt jaunus 
jaunuzņēmumus un uzņēmējdarbības aktivitātes, piemēram, Blue Valley projekts, ko izstrādāja Morlaix FLAG un kas veicina vietējās 
jūras izpētes stacijas, kurā iesaistīti vietējie uzņēmumi, izpētes pieeju (Roscoff).

Padoms. Izpēte un inovācijas ir 
būtiskas ilgtspējīgai zilajai ekonomikai. 

Izvērtējiet, kā jūsu VRG var izmantot izpētes 
un inovāciju sniegtās priekšrocības un iesaistī-
ties to veicināšanā, izmantojot viedo speciali-
zāciju (S3) ar ES S3 platformas starpniecību, 

kas sniedz informāciju, metodoloģiju, 
zināšanas un padomus, kā arī veicina 

savstarpējo pieredzes apmaiņu un 
starptautisko sadarbību.

Organizējiet regulāras tikšanās 
un darba grupas par dažādiem JTP 

tematiem. Iesaistiet attīstības stra-
tēģijas izstrādē dažādus pārstāvjus no 
jūsu reģiona un uzklausiet to viedokli, 
kā arī sniedziet publisku informāciju 

par jūsu reģionam aktuāliem JTP 
jautājumiem.  

mailto:CLLD@famenet.eu
https://twitter.com/EU_FAMENET
https://www.linkedin.com/company/86006865
https://www.campusmer.fr/blue-valley-4544-0-0-0.html
https://www.sb-roscoff.fr/
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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