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Η ΕΕ εγκρίνει επενδυτικό πακέτο ύψους 52,6 εκατ. ευρώ για την
κυπριακή αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θαλάσσια πολιτική
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σημαντικό πακέτο επενδύσεων για την αλιεία, την
υδατοκαλλιέργεια και τη θαλάσσια πολιτική της Κύπρου. Το πακέτο, αξίας περίπου 52,6 εκατ.
ευρώ, περιλαμβάνει ποσό ύψους πάνω από 39 εκατ. ευρώ από Ευρωπαϊκά κονδύλια.
Χαιρετίζοντας την έγκριση του πακέτου, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και
Αλιείας, Karmenu Vella, υπογράμμισε τη συμβολή που θα έχει το πρόγραμμα στην αειφόρο
ανάπτυξη:
«Το πακέτο αυτό διασφαλίζει ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για έργα που θα προσφέρουν
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα καθώς δίνει έμφαση στην οικονομική, περιβαλλοντική και
κοινωνική βιωσιμότητα. Οι Κύπριοι ψαράδες και ιχθυοκαλλιεργητές, καθώς και οι αλιευτικές
κοινότητες, θα επωφεληθούν από περισσότερες ευκαιρίες για απασχόληση και ανάπτυξη και από
μεγαλύτερη ασφάλεια.»
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) που εγκρίθηκε συνάδει απόλυτα με τις προτεραιότητες του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ. Το
πρόγραμμα θα προωθήσει ένα μοντέλο αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που θα είναι
περιβαλλοντικά βιώσιμο, θα αξιοποιεί αποδοτικά τους πόρους και θα δίνει έμφαση στην
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.
Πιο συγκεκριμένα, τα κονδύλια από το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσουν έργα που θα βελτιώσουν
το βιοτικό επίπεδο των αλιευτικών κοινοτήτων, για παράδειγμα μέσω της βελτίωσης των
υποδομών ή την παροχή νέων ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης, θα περιορίσουν τις
επιπτώσεις της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, θα διασφαλίσουν την ισορροπία μεταξύ της
αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων που παρέχονται και θα προωθήσουν έναν
οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο τομέα υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης.
Ιστορικό
Κατανομή του προϋπολογισμού:
Συνολική αξία: 52,6 εκατ. ευρώ
Συνολική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ): 39,7 εκατ. ευρώ
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Το κυπριακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας επικεντρώνεται στα ακόλουθα:
·
·

·
·
·
·
·

Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων,
καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας: 12,9 εκατ. ευρώ
Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των
πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας: 9,4
εκατ. ευρώ
Προαγωγή της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής: 8,6 εκατ. ευρώ
Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής: 5,2 εκατ. ευρώ
Προαγωγή του μάρκετινγκ και της μεταποίησης: 1,2 εκατ. ευρώ
Προαγωγή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής: 1,4 εκατ. ευρώ
Τεχνική βοήθεια: 750 000 ευρώ

Περισσότερες πληροφορίες:
Περίληψη του Επιχειρησιακού Προγράμματος στήριξης στην Κυπριακή Δημοκρατία από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου
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