Streszczenie projektu
Benboa: restauracja, bar i delikatesy
LGR: Ría de Arousa
Region Galicja, Hiszpania

Prezentacja projektu
Benboa to projekt, który utworzył 17 miejsc
pracy i tchnął nowe życie w małą wioskę rybacką,
przyczyniając się do ożywienia i dywersyfikacji
działalności jednego z producentów skorupiaków. Benboa umożliwia odwiedzającym obejrzenie żywych skorupiaków, a jednocześnie oferuje możliwość ich zakupu, przygotowania i
degustacji, przy czym wszystkie te atrakcje
mieszczą się w jednym budynku.

Galicja
Ría de Arousa

HISZPANIA

PORTUGALIA

Trzech młodych przedsiębiorców, Paco, Ruben i Carlos, powróciło niedawno do rodzinnego Corrubedo – galicyjskiej wioski rybackiej liczącej 700 mieszkańców. W wiosce działalność biznesowa praktycznie wygasła, rybacy
sprzedają złowione ryby w sąsiednim mieście, Ribeira. Tymczasem przez wioskę przejeżdża co roku 300 000
odwiedzających, których przyciągają głównie piaszczyste wydmy i zatoki, dzięki którym Corrubedo jest obszarem chronionym. Trzej przyjaciele zdali sobie sprawę, że jest to okazja na stworzenie czegoś nowego, łączącego
lokalne specjały z owoców morza, działania edukacyjne i turystykę.
Projekt polegał na renowacji starej przetwórni ryb,
przekształconej w wielofunkcyjną przestrzeń, którą
nazwano Benboa. Jej ośrodkiem jest produkcja
żywych skorupiaków, w oparciu o którą stworzono
restaurację rybną, bar, sklep rybny, zakład przetwórczy i sklep z delikatesowymi produktami z Galicji oraz
gotowymi daniami pochodzącymi z zakładu przetwórczego. W ten sposób Benboa zapewnia różne
usługi, których do tej pory w wiosce brakowało.
Prowadzi także warsztaty kulinarne, degustacje wina,
wykłady, wystawy o tematyce morskiej, organizuje
koncerty i przedstawienia. Wszystko to ma promować
konsumpcję ryb pochodzących z Galicji. Wystrój budynku zawiera elementy tradycji związnej z morzem, takie
jak lampy okrętowe, dekoracyjne liny, toalety w stylu przypominającym kajutę okrętową, półki zrobione z pułapek na tuńczyki oraz stoły z drewnianych tratw.

FARNET Streszczenie projektu #038-ES05-PL – Benboa: restauracja, bar i delikatesy

1

Najważniejsze doświadczenia
>> Zbieżność z tematami FARNET: różnicowanie działalności, turystyka, dodawanie wartości do produktów
rybackich
>> Rezultaty projektu: Projektodawcy podkreślają, że udało się stworzyć 17 nowych miejsc pracy (14 na pełny
etat i 3 w niepełnym wymiarze) dla okolicznych mieszkańców, zatrudnionych jako kucharze (5), kelnerzy (5),
pracownicy sklepu rybnego i delikatesów (1), osoby odpowiedzialne za sprzątanie i konserwację (2) oraz
zarządzanie (4). Latem dodatkowo zatrudnia się dwóch kelnerów. Obroty firmy wyniosły w pierwszym roku
działalności 700 000 euro. Benboa odwiedziło 12 000 klientów, którzy przynieśli ok. 60 000 euro zysku.
Mocną stroną Benboa jest strategia komunikacyjna. Stworzono rozbudowaną stronę internetową, która
zawiera informacje dla odwiedzających obszar, filmy wideo, animacje, oferty specjalne i blogi kulinarne.
Dzięki temu udało się przyciągnąć uwagę prasy oraz zachęcić znaczną liczbę klientów. W ciągu kilku miesięcy
od uruchomienia, stronę odwiedziło 120 000 osób.
>> Możliwość przenoszenia doświadczeń w inne warunki: Tego typu projekt można zrealizować w innych
miejscach o małej liczbie mieszkańców i niewykorzystanym potencjalne turystycznym. Remont i wyposażenie budynku wymaga jednak znaczących kwot, toteż tego typu ambitne przedsięwzięcia mogą wspierać LGR
o stosunkowo wysokim budżecie.
>> Uwagi końcowe: Benboa pokazuje, w jaki sposób można twórczo przeprowadzić rewitalizację obszaru o
niskim poziomie aktywności ekonomicznej, dzięki połączeniu innowacji z promocją lokalnych tradycji związanych z morzem oraz doświadczeń turystyczno-kulinarnych z tworzeniem miejsc pracy dla mieszkańców.

Łączny koszt i wkład EFR
Łączny koszt projektu: 466 177,60 €
>> Oś 4 EFR: 186 471,03 €
>> Współfinansowanie krajowe/regionalne 72 723,70 €
>> Inne źródła, środki prywatne: kredyt 150 000 €, wkład własny 129 706,57 €

Informacja o projekcie
Tytuł: Benboa: wylęgarnia, sklep rybny i restauracja
Czas realizacji: październik 2011 – listopad 2012		
Data przygotowania studium przypadku: styczeń 2014
Realizator projektu:
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
Informacje dotyczące LGR:		
Ría de Arousa, Galicia, Hiszpania
gac5@accioncosteira.es | +34 986 510 953 | www.accioncosteira.es/ ? q=node/125
FLAG factsheet

Wydawca: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Dyrektor Generalny.
Zastrzeżenie: Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa odpowiada za całościowe wydanie niniejszego dokumentu, jednak nie odpowiada za
jego treść ani nie gwarantuje poprawności danych.
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