Projekto santrauka
„Benboa“: restoranas, baras ir delikatesai
FLAG: Ría de Arousa
Galisija, Ispanija

Projekto apžvalga
17 darbo vietų sukūręs projektas „Benboa“,
atgaivinęs ir diversifikavęs vietinių vėžiagyvių
tiekėjų veiklą, įkvėpė naujos gyvybės mažam
žvejų kaimeliui. „Benboa“ siūlo lankytojams
vienoje vietoje pamatyti gyvus vėžiagyvius ir
suteikia progą nusipirkti, pasiruošti ir paragauti
jūros gėrybių.

Galisija
Ría de Arousa

ISPANIJA

PORTUGALIJA

Trys jauni verslininkai – Paco, Rubenas ir Carlosas neseniai grįžo į savo gimtąjį Korubedą (Corrubedo) – nedidelį
Galisijos žvejų kaimą, kuriame gyvena 700 gyventojų. Kaime nedaug ekonominės veiklos, ir žvejai savo laimikį
ištraukia gretimame Ribeiros miestelyje. Vis dėlto apylinkėse kasmet apsilanko 300 000 turistų, kuriuos vilioja
smėlio kopos ir lagūnos, dėl kurių Korubedo kaimeliui suteiktas saugomos teritorijos statusas. Trys draugai pasinaudojo šia proga ir, sujungę vietinę jūros gėrybių virtuvę, švietimą ir turizmą, ėmėsi pokyčių.
Į patį projektą buvo įtraukta seno sūdymo fabriko renovacija, ir šis virto daugiafunkce erdve – „Benboa“. Greta
fabriko pradėta prekiauti gyvais vėžiagyviais, o įkūrus „Benboa“ papildomai buvo įsteigtas jūros gėrybių restoranas, baras, žuvų parduotuvė, apdorojimo padalinys ir delikatesų krautuvėlė, kurioje imta parduoti Galisijos
meistrų gaminius bei apdorojimo padalinyje paruoštus patiekalus. Taip „Benboa“ patenkina įvairių kaimelyje
trūkstamų paslaugų poreikį. Čia taip pat vyksta maisto gaminimo seminarai, vyno degustacijos, paskaitos, jūrų
kultūros parodos, koncertai ir spektakliai – viskuo tuo siekiama skatinti Galisijos žuvininkystės produktų vartojimą. Erdvė dekoruota vietiniais tradiciniais jūriniais akcentais: jūreiviškomis lempomis, dekoratyvinėmis laivavirvėmis. Tualetai įrengti laivo kajučių stiliumi, lentynos pagamintos iš perdirbtų tunų narvų, o stalai – iš medinių
plaustų.

FARNET Projekto santrauka #038-ES05-LT – „Benboa“: restoranas, baras ir delikatesai

1

Svarbiausios pamokos
>> Sąsajos su FARNET temomis: diversifikacija, turizmas, žuvininkystės produktų pridėtinės vertės kūrimas.
>> Efektyvumas / produktyvumas. Projekto rengėjai nurodo, kad vietiniams gyventojams sukurta 17 naujų
darbo vietų (14 – viso etato, 3 – ne visos darbo dienos): virėjų (5), padavėjų (5), žuvų ir delikatesų pardavėjo
(1), valytojų ir prižiūrėtojų (2) bei administracijos ir vadovaujančių darbuotojų (4). Vasaromis papildomai dirba
dar du padavėjai. Per pirmuosius veiklos metus „Benboa“ apyvarta sudarė daugiau kaip 700 000 eurų, pritraukta per 12 000 klientų, o pelnas sudarė maždaug 60 000 eurų.
Vienas svarbiausių „Benboa“ pranašumų yra komunikacijos strategija. Sukurta išsamią informaciją teikianti
interneto svetainė, kurioje galima rasti nuorodų į vietą, vaizdo įrašų, animacijos, specialių pasiūlymų ir kulinarinių tinklaraščių. Ji sulaukė nemažo spaudos susidomėjimo ir pritraukė daug „Benboa“ klientų. Nuo tada,
kai buvo paleista, svetainė sulaukė 120 000 lankytojų.
>> Perkeliamumas. Tokio pobūdžio projektą galima perkelti į kitus žvejybos regionus, kurie yra netoli miestų,
ir turi didelių nepakankamai išnaudojamų turizmo galimybių. Tačiau dėl nemažų investicijų, reikalingų tokios
veiklos patalpoms renovuoti ir įrengti, FLAG grupėms prireiktų nemažo biudžeto, kad jos galėtų paremti tokį
ambicingą projektą.
>> Baigiamasis komentaras. „Benboa“ pateikia kūrybišką pavyzdį, kaip galima atgaivinti vietą, kurioje silpna
ekonominė veikla, naujoves derinant su vietinės jūrinės tradicijos reklamavimu, ir vietoje sukurti darbo vietų
laisvalaikio ir kulinarijos srityse.

Bendros išlaidos ir EŽF įnašas
Bendros projekto išlaidos: 466 177,60 EUR
>> EŽF 4 krypties programa: 186 471,03 EUR
>> Nacionalinis / regioninis bendras finansavimas: 72 723,70 EUR
>> Kitos / asmeninės lėšos: 150 000 eurų banko paskola, 129 706,57 euro – nuosavas indėlis

Projekto informacija
Pavadinimas: „Benboa“ vėžiagyvių veisykla, žuvų parduotuvė ir restoranas
Trukmė: 2011 m. spalis–2012 m. lapkritis – Problemos nagrinėjimo data: 2014 m. sausis
Projekto vykdytojas
„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
FLAG duomenys		
Ría de Arousa, Galisija, Ispanija
gac5@accioncosteira.es | +34 986 510 953 | www.accioncosteira.es/ ? q=node/125
FLAG faktų suvestinė

Redaktorius: Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės direktorato generalinis direktorius.
Garantijų atsisakymas: nors Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktoratas atsako už šio dokumento parengimą, jis neatsako už jo turinį ir negarantuoja
duomenų tikslumo.
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