Projekta kopsavilkums
Benboa: restorāns, bārs un delikateses
FLAG: Ría de Arousa
Galīcija, Spānija

Projekta pārskats
Projekts “Benboa” radījis 17 darbavietas un
iedvesis jaunu dzīvi mazam zvejnieku ciematam, atdzīvinot un dažādojot kāda vietējā vēžveidīgo piegādātāja darbību. “Benboa” piedāvā
tūristiem iespēju redzēt dzīvus vēžveidīgos, kā
arī iespēju iegādāties, sagatavot un pagaršot
jūras veltes — visu vienuviet.

Galīcija
Ría de Arousa

SPĀNIJA

PORTUGĀLE

Trīs jauni uzņēmēji Pako, Rubēns un Karloss nesen atgriezušies savā dzimtajā vietā Korubedo (Corrubedo), nelielā
Galīcijas zvejnieku ciematā ar 700 iedzīvotājiem. Ciematā notiek vairs tikai retas saimnieciskas aktivitātes, un
zvejnieki šodien savu lomu izceļ krastā kaimiņu pilsētā Ribeirā (Ribeira). Un tomēr ik gadu šeit cauri izceļo 300 000
apmeklētāju, kurus piesaista smilšu kāpas un lagūnas, kuru dēļ Korubedo ieguvis aizsargājamas vietas statusu.
Trīs draugi izmantoja iespēju ieviest pārmaiņas, liekot lietā vietējo jūras velšu virtuvi, izglītību un tūrismu.
Pats projekts paredzēja vecas sālīšanas rūpnīcas renovāciju un pārveidi par daudzveidīgi izmantojamu vietu —
“Benboa”. Par pamatu ņēma dzīvu vēžveidīgo pārdošanas aktivitātes, kas jau iedibinātas, un paplašinoties par
“Benboa”, tas apauga ar jūras velšu restorānu, bāru, zivju stendu, pārstrādes ražotni un veikalu gardēžiem, kurā
iespējams iegādāties Galīcijas amatnieku darbus un gatavas maltītes no pārstrādes ražotnes. Tādā veidā “Benboa”
atsver daudzus pakalpojumus, kuru ciematā trūkst. Šeit piedāvā arī pavārmākslas seminārus, vīnu degustācijas,
lekcijas, piekrastes kultūras izstādes, kā arī koncertus un izrādes — viss nolūkā veicināt Galīcijas zivsaimniecības
produktu patēriņu. Vieta dekorēta ar elementiem vietējās piekrastes garā: jūrnieku lampas, dekoratīva laivu
tauva, tualetes kuģa kajītes stilā, plaukti — atjaunoti tunču būri, bet galdi — koka plosti.
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Galvenās atziņas
>> Saistība ar FARNET tēmām: diversifikācija, tūrisms, vērtības pievienošana zvejniecības produktiem
>> Efektivitāte: Projekta veidotāji uzsver 17 jaunas darbavietas (14 pilnas, 3 nepilnas slodzes) vietējiem iedzīvotājiem, kas tagad strādā par pavāriem (5), oficiantiem (5), zivju un delikatešu pārdevēju (1), apkopēju un tehniskās apkopes darbinieku (2), kā arī administrācijā un vadībā (4). Vēl divas darbavietas oficiantiem radītas
vasaras mēnešiem. Pirmajā darbības gadā projekta “Benboa” apgrozījums pārsniedza € 700 000, piesaistot
vairāk nekā 12 000 klientu, un guva aptuveni € 60 000 lielu peļņu.
Viena no projekta “Benboa” stiprajām pusēm ir tā komunikācijas stratēģija. Daudzpusīgā projektam radītā
tīmekļa vietne piedāvā informāciju apkaimes apmeklētājiem, filmas, animācijas, īpašus piedāvājumus un
kulinārijas blogus. Par vietni īpaši ieinteresējusies prese, un tā piesaistījusi lielu skaitu “Benboa” apmeklētāju.
Kopš vietnes atklāšanas pirms dažiem mēnešiem to apskatījušies jau 120 000 apmeklētāju.
>> Nodošanas iespēja: Šāda veida projekts varētu būt pārnesams uz citām zvejas vietām pilsētu tuvumā ar
spēcīgu tūrisma potenciālu, kas vēl nav pilnībā izmantots. Taču FLAG būtu vajadzīgi lieli līdzekļi šāda pretencioza projekta atbalstam, jo nepieciešamas pamatīgas investīcijas, lai šādas darbības vajadzībām izremontētu un aprīkotu telpas.
>> Noslēguma komentārs: Projekts “Benboa” uzskatāmi parāda radošu veidu, kā atdzīvināt reģionu ar zemu
ekonomisko aktivitāti, apvienojot inovācijas ar vietējo piekrastes tradīciju virzību tirgū, un izklaides un kulinārijas piedāvājumus ar darbavietu radīšanu uz vietas.

Kopējās izmaksas un EZF ieguldījums
Projekta kopējās izmaksas: € 466 177,60
>> EZF Axis 4: € 186 471,03
>> Valsts/reģionu atbalsts € 72 723,70
>> Citi/privāti: € 150 000 bankas aizdevums, € 129 706,57 pašu ieguldījums

Projekta informācija
Nosaukums: Benboa shellfish nursery, fishmonger & restaurant
Ilgums: 2011. gada oktobris –2012. gada novembris | Lietas izpētes datums: 2014. gada janvāris
Projekta atbalstītājs
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 informācija		
Ría de Arousa, Galīcija, Spānija
gac5@accioncosteira.es | +34 986 510 953 | www.accioncosteira.es/ ? q=node/125
FLAG datu lapa

Redaktors: Eiropas Komisija, Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts, ģenerāldirektors.
Atruna: Kaut arī Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts ir atbildīgs par šā dokumenta vispārējo izveidi, tomēr tas nav atbildīgs par dokumenta saturu un
negarantē datu precizitāti.
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