Περίληψη του έργου
Benboa: εστιατόριο, μπαρ & ντελικατέσεν
FLAG : Ría de Arousa
Γαλικία, Ισπανία

Επισκόπηση του έργου
Δημιουργώντας 17 θέσεις εργασίας, το Benboa
είναι ένα έργο που έδωσε νέα πνοή ζωής σε ένα
μικρό ψαροχώρι, αναζωογονώντας και διαφοροποιώντας τις δραστηριότητες ενός τοπικού προμηθευτή οστρακοειδών. Το Benboa προσφέρει
στους επισκέπτες τη δυνατότητα να δουν από
κοντά ζωντανά οστρακοειδή, ενώ μπορούν ταυτόχρονα να αγοράσουν, να μαγειρέψουν και να
δοκιμάσουν θαλασσινά σε ένα και μόνο σημείο.

Γαλικία
Ría de Arousa

ΙΣΠΑΝΊΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ

Τρεις νεαροί επιχειρηματίες, ο Paco, ο Ruben και ο Carlos, επέστρεψαν πρόσφατα στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, το
Corrubedo, ένα μικρό ψαροχώρι της Γαλικίας με 700 κατοίκους. Ελάχιστες οικονομικές δραστηριότητες παραμένουν ενεργές στο χωριό και οι αλιείς διαθέτουν πλέον σήμερα τα αλιεύματά τους στη γειτονική πολη Ribeira. Και
όμως, κυρίως οι αμμόλοφοι και οι λιμνοθάλασσες, χάρη στα οποία το Corrubedo συγκαταλέγεται στις προστατευόμενες περιοχές, προσελκύουν 300 000 επισκέπτες ετησίως. Οι τρεις φίλοι άδραξαν αυτή την ευκαιρία να κάνουν
διαφορά, αξιοποιώντας την τοπική κουζίνα θαλασσινών, την εκπαίδευση και τον τουρισμό.
Το ίδιο το έργο αφορούσε στην ανακαίνιση ενός
παλαιού εργοστασίου αλίπαστων και στη μετατροπή
του σε ένα χώρο πολλαπλών χρήσεων, το Benboa.
Δημιουργήθηκε με επίκεντρο τις υφιστάμενες δραστηριότητες τροφοδοσίας ζωντανών οστρακοειδών και
μέσω της επέκτασης του χώρου για τη δημιουργία του
Benboa διαμορφώθηκε ένα εστιατόριο θαλασσινών,
ένα μπαρ, ένα ιχθυοπωλείο, μια μονάδα επεξεργασίας
και ένα κατάστημα γκουρμέ το οποίο πωλεί βιοτεχνικά
προϊόντα της Γαλικίας και έτοιμα γεύματα από τη
μονάδα επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, το Benboa καλύπτει το κενό πολλών υπηρεσιών που έλειπαν από το
χωριό. Επίσης, προσφέρει εργαστήρια μαγειρικής, οινογευσία, διαλέξεις, εκθέσεις θαλάσσιων καλλιεργειών, καθώς
και συναυλίες και παραστάσεις – όλα τα παραπάνω με στόχο την κατανάλωση των αλιευτικών προϊόντων της
Γαλικίας. Ο χώρος έχει διακοσμηθεί με πινελιές από την τοπική θαλάσσια παράδοση: ναυτικές λάμπες, διακοσμητικά σκοινιά καραβιών, τουαλέτες σε στυλ καμπίνας πλοίου, ράφια κατασκευασμένα από μεταχειρισμένα κλουβιά
τόνου και τραπέζια κατασκευασμένα από ξύλινες σχεδίες.
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Κύρια διδάγματα
>> Συνάφεια με τα θέματα του FARNET: διαφοροποίηση, τουρισμός, προσθήκη αξίας στα αλιευτικά προϊόντα
>> Αποτελεσματικότητα: Οι φορείς του έργου επισημαίνουν ότι δημιουργήθηκαν 17 νέες θέσεις εργασίας (14 πλήρους απασχόλησης και 3 μερικής απασχόλησης) για τους ντόπιους, όπως θέσεις μαγείρων (5), σερβιτόρων (5),
ιχθυοπώλη & υπεύθυνου ντελικατέσεν (1), καθαριστών και υπεύθυνων συντήρησης (2), καθώς και υπαλλήλων διοίκησης και διαχείρισης (4). Επίσης, δημιουργήθηκαν δύο επιπρόσθετες θέσεις σερβιτόρων για τη θερινή περίοδο.
Με κύκλο εργασιών που υπερέβη τα 700 000 ευρώ κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, το Benboa προσήλκυσε
περισσότερους από 12 000 πελάτες και πραγματοποίησε κέρδη 60 000 ευρώ περίπου.
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Benboa έγκειται στην επικοινωνιακή του στρατηγική. Ο ολοκληρωμένος ιστότοπος που δημιουργήθηκε περιλαμβάνει πληροφορίες για την περιοχή, βίντεο, για δρώμενα ψυχαγωγικού χαρακτήρα, ειδικές προσφορές και γαστριμαργικά ιστολόγια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκδηλωθεί
μεγάλο ενδιαφέρον από τον τύπο, ενώ επετεύχθη και η προσέλκυση μεγάλου αριθμού πελατών του Benboa. Η
ιστοσελίδα έχει δεχθεί 120 000 επισκέπτες από την έναρξη λειτουργίας της πριν από μερικούς μήνες.
>> Μεταβιβασιμότητα: Έργα αυτού του είδους θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε άλλες περιοχές με κοντινά αστικά
κέντρα και τουριστικές δυνατότητες που δεν αξιοποιούνται επαρκώς. Ωστόσο, η σημαντική επένδυση που είναι
απαραίτητη για την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων για τέτοιου είδους εγχειρήματα σημαίνει ότι οι
FLAG θα χρειαστούν υψηλούς προϋπολογισμούς ώστε να υποστηρίξουν τέτοια φιλόδοξα έργα.
>> Τελικό σχόλιο: Το Benboa αποτελεί ένα παράδειγμα δημιουργικού τρόπου αναζωογόνησης μιας περιοχής με
μικρή οικονομική δραστηριότητα, συνδυάζοντας την καινοτομία με την προώθηση της τοπικής θαλάσσιας παράδοσης, και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής και γαστριμαργικών εμπειριών με την ταυτόχρονη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας.

Συνολικό κόστος και συνεισφορά του ΕΤΑ
Συνολικό κόστος: 466 177,60 ευρώ
>> Συνεισφορά του Άξονα 4 του ΕΤΑ: 186 471,03 ευρώ
>> Εθνική/περιφερειακή συνεισφορά: 72 723,70 ευρώ
>> Άλλη/Ιδιωτική χρηματοδότηση: 150 000 ευρώ τραπεζικό δάνειο, 129 706,57 προσωπική συνεισφορά

Στοιχεία του έργου
Τίτλος: μονάδα εκτροφής οστρακοειδών, ιχθυοπωλείο & εστιατόριο Benboa
Διάρκεια: Οκτώβριος 2011 – Νοέμβριος 2012 – Ημερομηνία μελέτης περίπτωσης: Ιανουάριος 2014
Φορέας του έργου
Relento S.L.		
Paco Teira, Carlos Brión & Rubén Brión		
info@benboa.com | +34 653 924 608 		
http://benboa.com/ | http://www.youtube.com/watch?v=M4RVHw3iOTo
Στοιχεία της FLAG
Ría de Arousa, Γαλικία, Ισπανία
gac5@accioncosteira.es | +34 986 510 953 | www.accioncosteira.es/? q=node/125
FLAG factsheet
Εκδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Γενικός Διευθυντής.
Αποποίηση ευθύνης: Μολονότι η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας είναι υπεύθυνη για τη συνολική παραγωγή του παρόντος εγγράφου, δεν φέρει την
ευθύνη για το περιεχόμενο ούτε εγγυάται την αξιοπιστία των στοιχείων.
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