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Prantsusmaa
Hispaania
Projekti ülevaade
Projekt on näide sellest, kuidas kalandusorganisatsioonid saavad olla uuenduslikud oma püüdlustes kaitsta ja parandada tulu oma traditsioonilise tegevuse (praegusel juhul jäätootmise)
mitmekesistamise ning uutele turgudele (turism
ja restoranid) laienemise kaudu.

Kataloonia

Litoral Costa Ebre

Hispaanias toodavad paljud kalandusorganisatsioonid (hisp cofradías) jääd kohalikele kalalaevadele, keda nad
teenindavad, mis võimaldab neil teenusest omakorda mõningal määral sissetulekut teenida. Siiski põhjustas
nende kalapaatide arvu vähenemine, kelle kodusadam on Ametlla de Mar Kataloonias, 2009.–2010. a nõudluse
vähenemise jää järele 17%.
Olles silmitsi väljavaatega, et tuleb koondada üks kahest töötajast, otsustas cofradía mitmekesistada jäätootmistegevust ja otsida uusi turgusid. Delta del Ebro FLAGi toel kohandas cofradía jäävalmistamisseadmed, nii et
oleks võimalik toota jääkuubikuid kohalikele restoranidele ja baaridele. Piirkonna turistimagneti iseloomu ära
kasutades pani cofradía seljad kokku kohaliku turismiameti ja kohalike edasimüüjatega, et kindlustada kliendid
juba kasumlikuks osutuvale tegevusele.
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Peamised õppetunnid
>> FARNETi teemade tähtsus: tegevuse mitmekesistamine kalandusorganisatsioonides; erainvesteeringute
soodustamine; laienemine uutele turgudele.
>> Tulemused: tegemist on koondprojektiga, mis on toiminud ja kasumit andnud juba mõnda aega. Selle tulemusel tootis cofradía 2010. aastal umbes 40 000 kg jääkuubikut, mis tekitas 46 000 eurot käivet. Peale kahe
mainitud töökoha säilitamise suutis cofradía 2009. aasta lõpu poole luua niiviisi uue osalise tööajaga töökoha, millest 2010. aastal sai täistööajaga töökoht.
>> Ülekantavus: jäätootmine on tavaline paljudes Euroopa kalandusorganisatsioonides. Tegevuse edasiarendamise idee on ülekantav paljudesse valdkondadesse, kus on tugevalt esindatud turism, baarid ja
restoranid.
>> Viimane märkus: projekt on hea näide sellest, kuidas loominguline idee on võimaldanud kaluriorganisatsioonil mitte ainult jääda elujõuliseks, vaid ka laiendada tegevust uutesse ja tootlikesse valdkondadesse.

Kogumaksumus ja Euroopa Kalandusfondi toetus
Projekti kogumaksumus: 198 903 eurot
>> Euroopa Kalandusfondi 4. telg: 24 878 eurot
>> Riiklik/piirkondlik kaasrahastamine: 49 571 eurot
>> Täiendav rahastamine erasektorist: 115 454 eurot

Projekti andmed
Nimetus: „Kalandusorganisatsioon mitmekesistab jäätootmist”
Kestus: aasta (mai 2009 – mai 2010)
Juhtumiuuringu kuupäev: märts 2012
Projekti elluviija
Confraria de pescadors l’Ametlla de Mar			
Juan Llambrich ja Tomás Margalef
secretari@coframet.cat				
FLAGi kontaktid		
Litoral Costa Ebre, Hispaania
gal.ebrelitoral@gmail.com
+346 0937 5974
http://www.ebrelitoral.cat/
FLAGi teabeleht

Toimetaja: Euroopa Komisjon, Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat, peadirektor.
Vastutuse välistamine: ehkki Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat vastutab väljaande avaldamise eest üldiselt, ei vastuta ta selle sisu eest ega taga
andmete õigsust.
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