Páirtnéir i gceannas

DEISEANNA NUA LE HAGHAIDH BREIS
FÁIS IOMAÍOCH AGUS INMHARTHANNACH
SA GHEILLEAGAR GORM I LIMISTÉAR AN
ATLANTAIGH.

Tá sé i gceist ag togra Access2Sea na buntáistí
seo a leanas a chur ar fáil do ghnóthaí beaga
agus meánmhéide:
Pleanáil Spáis:
- Rochtain ar uirlisí a úsáidfear chun deiseanna
infheistíochta agus spás d'fheidhmiú feirmeacha
muirshaothraithe i Limistéar an Atlantaigh.

www.access2sea.eu

Páirtnéirí

Inghlacthacht an phobail:
- Tomhaltóirí atá níos fáiltiúla roimh tháirgí
dobharshaothraithe: Breis custaiméirí.
-Níos lú cur i gcoinne i dtaca le hinshealbhú
suíomhanna dobharshaothraithe.
Múnlaí Gnó:
-Tacaíocht do chruthú gnóthaí nua.
-Tacaíocht aonair, misin ionchasacha, oiliúint
agus ócáidí, eolas maidir le creatlach dlíthiúil
agus rialála, múnlaí gnó rathúla...
Tograí Píolótacha:
- Forbairt ar thograí píolótacha le hinfheistíochtaí
nua d'fhorbairt tograí dobharshaothraithe agus
tograí a bhainfidh leas as teicneolaíochtaí cliste
chun comhlachtaí níos táirgiúla a fhorbairt.

Páirtnéirí Comhlacha
Technopole Brest Iroise
www.tech-brest-iroise.fr
Cuideachta Feamainn Turtar Gorm Teo (TSC – Bleu Turtle)
www.theseaweedcompany.com
Association of Aquaculture Marine
Businesses of Andalusia (ASEMA)
www.asemaonline.com
Union Chamber of Algae and Marine Vegetables (CSAVM)
www.chambre-syndicale-algues.org

AIDHMEANNA
Is léiriú é an dobharshaothrú d'ár dtiomantas
riachtanach d'fhorbairt ár gcríocha mara.
Ag an am céanna, ní mór an t-aigéan, atá áirithe
ina acmhainn, a chur chun cinn mar fhoinse
nualaíochta, fáis agus fostaíochta.
Ar an mbonn sin, cé gur earnáil le
hardphóitinseal é an dobharshaothrú, tá sé fós,
den chuid is mó, neamhfhorbartha ag
comhlachtaí.

D'fhéadfadh an dobharshaothrú dlús a chur le
forbairt gheilleagrach agus cruthú fostaíochta i
dtaca le biamara trí theacht i dtír agus trí
chaomhnú a dhéanamh ar acmhainní nádúrtha
Limistéar
an
Atlantaigh.
Is
gné
fhíorthabhachtach den Gheilleagar Gorm sa
réigiún é bunú fheirmeacha inmharthannachta
nua.

Tá an dobharshaothrú ar cheann de na
hearnálacha is tábhachtaí i nGeilleagar Gorm
Limistéar an Atlantaigh atá ag brath ar
thraidisiúin thábhachtacha in go leor tíortha san
AE agus atá ábharach do mhórán dá chóstaí.
Is é an príomhchuspóir ná forbairt agus
caomhnú a dhéanamh ar acmhainní nádúrtha
Limistéar an Atlantaigh trí:
-Múscailt a dhéanamh ar na constaicí reatha.
-Táirgíocht ar thalamh a éascú.
-Réitigh nua agus reatha a scaipeadh.
-Tacaíocht a thabhairt do ghnóthaí beaga agus
meánmhéide chun iad a neartú nó a
mhealladh chun an cheantair.

Déanann Access2Sea cur chuige margaidh i
leith fhorbairt FBManna a chomhtháthú trí
thacú le:
-Infheistíocht tháirgiúil inaistrithe i bhfiontair
bheaga agus mheánmhéide (FBM).
-Aistriú teicneolaíochtaí agus comhoibriú idir
ollscoileanna agus fiontair chun tacú le
FBManna.
-Forbairt ghnó i bhFBManna.
-Tacaíocht d’fhiontair shóisialta.

www.access2sea.eu

Pleanáil Spáis
Inghlacthacht an phobail

Cuireann Access2Sea le tarraingteacht chóstaí
Limistéar an Atlantaigh do ghnóthaí beaga agus
meánmhéide trí dheiseanna gnó nua a éascú
agus rochtain níos inmharthana agus níos fusa a
chur ar fáil .

Múnlaí Gnó

Tograí Píolótacha

