Projekti kokkuvõte
Benboa: restoran, baar ja kulinaariakauplus
FLAG : Ría de Arousa
Galicia, Hispaania

Projekti ülevaade
17 töökohta loonud Benboa on projekt, mis on
aidanud uuele hingusele väikse kaluriküla, äratades ellu kohaliku karploomade tarnija ja mitmekesistades selle tegevust. Benboa pakub elus
karploomade nägemise kogemust võimalusega
osta, valmistada ning maitsta mereande – seda
kõike ühes kohas.

Galicia
Ría de Arousa

HISPAANIA

PORTUGAL

Kolm noort ettevõtjat Paco, Ruben ja Carlos pöördusid hiljuti tagasi kodulinna Corrubedosse, 700 elanikuga
väiksesse kalurikülla Galicias. Külasse on jäänud vähe majandustegevust ja praegusel ajal toovad kalurid saagi
randa naaberasulas Ribeiras. Ometi käib külast iga aasta läbi 300 000 külastajat, kelles tekitavad peaasjalikult
huvi liivaluited ja laguunid, mis on toonud Corrubedole kaitsealuse staatuse. Kolm sõpra haarasid võimalusest
midagi muuta, kasutades ära kohalikku mereandide kööki, haridust ja turismi.
Projekt ise kätkeb vana soolamistehase renoveerimist ja ümberkujundamist mitmeotstarbeliseks ruumiks
nimega Benboa. See rajati olemasolevate eluskarploomadega varustamise tegevuse najal ning Benboaks laienemise käigus arendati välja mereandide restoran, baar, kalakauplus, töötlemisüksus ja gurmeekauplus, kus
müüakse käsitsi valmistatud Galicia tooteid ning töötlemisüksuses toodetud valmiseineid. Nõnda korvab
Benboa paljud külas puuduvatest teenustest. Samuti pakutakse kokandustöötube, veinimaitsmisüritusi, loenguid, mereäärset kultuuri käsitlevaid näitusi ning ka kontserte ja esinemesi – seda kõike Galicia kalandustoodete
tarbimise reklaamimiseks. Ruum on kujundatud kohaliku mereäärse traditsiooni elementidega: laevalaternad,
dekoratiivne paadiköis, laevakabiinist inspireeritud tualettruumid, taaskasutatud tuunikalapuuridest riiulid ja
puitparvedest tehtud lauad.
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Olulisemad järeldused
>> FARNETi teemade tähtsus: tegevusvaldkondade mitmekesistamine, turism, väärtuse lisamine kalandustoodetele
>> Tulemuslikkus/tõhusus Projekti elluviijad osutavad kohalike jaoks loodud 17 uuele töökohale (14 täistööajaga ja kolm osalise tööajaga): kokad (5), kelnerid (5), kala- ja kulinaariakaupluse töötaja (1), koristajad ja hoolduspersonal (2) ning ka haldustöötajad ja juhid (4). Suveperioodiks on loodud kaks lisatöökohta kelneritele.
Esimesel tegevusaastal oli käive üle 700 000 euro, Benboa tekitas huvi 12 000 kliendis ja kasumit teeniti ligikaudu 60 000 eurot.
Üks Benboa tugevusi on kommunikatsioonistrateegia. Loodud kõikehõlmav veebisait sisaldab teavet piirkonna külastamise kohta, videoid, animatsioone, eripakkumisi ja kokandusblogisid. See on tekitanud märkimisväärset huvi nii ajakirjanikes kui ka paljudes Benboa klientides. Alates veebisaidi käivitamisest mõni kuu
tagasi on seda külastatud 120 000 korda.
>> Ülekantavus: Selline projekt on ülekantav teistesse kalastuspiirkondadesse, kus on tugev ärakasutamata
turismipotentsiaal ja mis asuvad linnakeskuste lähedal. Selliseks tegevuseks kasutatavate ruumide renoveerimiseks ja sisustamiseks vajalik märkimisväärne investeering tähendab aga seda, et FLAGidel oleks sellist
mastaapset tüüpi projekti toetamiseks korralik eelarve.
>> Viimane märkus Benboa on näide loovuse kasutamisest vähese majandustegevusega piirkonna taaselustamisel, ühendades uuendused kohaliku merendustraditsiooni reklaamimisega ning puhke- ja kokanduselamuste arendamise kohalike töökohtade loomisega.

Kogumaksumus ja Euroopa Kalandusfondi toetus
Projekti kogumaksumus: €466 177,60
>> Euroopa Kalandusfondi 4. telg: €186 471,03
>> Riiklik/piirkondlik kaasrahastamine: 72 723,70 eurot
>> Muu/erasektor: 150 000 eurot (pangalaen), 129 706,57 eurot (oma panus)

Projekti andmed
Nimetus: Benboa karploomade inkubaator, kalakauplus ja restoran
Kestus Oktoober 2011 – november 2012 | Juhtumiuuringu kuupäev Jaanuar 2014
Projekti elluviija
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
FLAGi kontaktid		
Ría de Arousa, Hispaania
gac5@accioncosteira.es | +34 986 510 953 | www.accioncosteira.es/ ? q=node/125
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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