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Projekta pārskats
Vietējo zvejnieku un ūdens dzīvnieku audzētāju
savešana kopā ar patērētājiem jūras velšu groziņu
sistēmā ir veicinājusi vietējo zivju, austeru un citu
reģiona jūras velšu atpazīstamību un patēriņu.

SPĀNIJA

Kaut arī viņu reģionam ir spēcīgs zivsaimniecības mantojums, Tau (Thau) lagūnas reģiona ciematu iedzīvotāji jau
sen saskārušies ar vietējo jūras velšu iegādes grūtībām. Vietējo zivju veikalu trūkuma dēļ pircēji bija spiesti paši
atrast atsevišķus ražotājus, kas gribētu pārdot savu produkciju, vai arī produktus iegādājās lielākos veikalos.
Nolūkā attīstīt vietējo sezonas jūras velšu piedāvājumu, vietējā vides asociācija izmantoja Axis 4, lai izstrādātu
jūras velšu groziņu izplatīšanas shēmu.
Tas, kas aizsākās kā viena atsevišķa tiešās pārdošanas iniciatīva, izauga par četros ciematos aktīvu izplatīšanas
tīklu, ko balsta tīmekļa vietne, kura paredz klientiem iespēju reģistrēties, veikt pasūtījumus un izvēlēties savu
saņemšanas vietu. Axis 4 palīdzēja izstrādāt komunikācijas stratēģiju, tostarp saņemšanas punktu un piegādes
laiku tehniski ekonomisko pamatojumu, un nodrošināt savienojamību ar vietējiem pasākumiem, lai gūtu redzamību. Projekts palīdzēja arī apmācīt “pircēju–vēstnieku” grupu, kas apguva vajadzīgās prasmes saņemšanas
punktu vadīšanai un atdzīvināšanai, kā arī ik nedēļu sadarbībā ar ražotājiem atjaunot informāciju tīmekļa vietnē
par pieejamajiem produktiem.
Tālāk jau kombinējot jūras veltes ar vietējo ražotāju maizi, sieru un citiem gardumiem, groziņu shēma kļuva par
īstu reģiona socializēšanas instrumentu. Shēma dod iespēju pircējiem un aroda pratējiem neformālā gaisotnē
satikties un aprunāties par produktiem, un tagad tās piedāvājumu dažādo, iekļaujot vietējos ar zivsaimniecības
mantojumu saistītus “kultūras” produktus kā, piemēram, recepšu konkursus, mākslinieku un amatnieku izstrādājumus, un teātra izrādes.
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Galvenās atziņas
>> Saistība ar FARNET tēmām: Vērtības pievienošana vietējiem lomiem
>> Rezultāti: Shēmā, kas aizsākta 2008. gadā un strauji sākusi augt 2012. gadā pēc Axis 4 atbalsta saņemšanas, šodien
iesaistījušies 690 reģistrētu pircēju no vairāk nekā 50 apkārtējiem pagastiem līdz 30 km rādiusā, bet daži brauc pat
no lielākām pilsētām — no Setas un Monpeijē. Iesaistītie trīs zvejnieki un četri austeru ražotāji izpilda pasūtījumu
vidēji 22 zivju/mīkstmiešu kastu apmērā katru nedēļu, un vietējie pircēji par vietējiem produktiem nedēļā iztērē
aptuveni € 850.
>> Nodošanas iespēja: Balstoties uz principiem un mērķiem, kas ir līdzīgi Kopienu atbalstītai zivsaimniecībai (skatīt
FARNET 8. ceļvedi), klientiem, lai varētu iegādāties vietējās jūras veltes, vispirms jāreģistrējas shēmas tīmekļa
vietnē. Tomēr shēma neparedz saistoša līguma noslēgšanu starp jūras velšu ražotājiem un pircējiem — šāda pieeja
izvēlēta, lai iedrošinātu potenciālus pircējus, kas vilcinās.
>> Noslēguma komentārs: Shēma liecina, cik svarīgi ir analizēt, ko gaida ražotāji un pircēji. Izvēli par labu shēmai
bez abonementa izdarīja, izvērtējot vajadzības un gaidas no potenciālo pircēju puses, kuri meklē svaigus vietējos
produktus bez liekiem nosacījumiem, un no ražotāju puses, kas parasti vēlas tikties ar vietējiem pircējiem un pievienot saviem lomiem vērtību. Tāpat arī “pircēju–vēstnieku” iesaistīšana shēmā rada spēcīgu vietējā īpašuma un
uzņēmējdarbības apziņu.

Kopējās izmaksas un EZF ieguldījums
Kopējās izmaksas: € 77 250
Axis 4 ieguldījums: € 38 625
Valsts līdzfinansējums: € 19 312
Vietējā sabiedriskā fondu salāgošana (“collectivités”): € 19 312

Projekta informācija
Nosaukums: Jūras velšu groziņi (Les Paniers de Thau)
Ilgums: 2011.–2013. gads
Lietas izpētes datums: 2014. gada janvāris
Projekta atbalstītājs
CPIE de Thau – Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE ir vides apzināšanos rosinošas
asociācijas)
Esther Emmanuelli & Emilie Varraud.
projet@cpiebassindethau.fr – contact@cpiebassindethau.fr
+33 4 67 24 07 55 – www.paniersdethau.fr – http://www.paniersdethau.fr/comment-ca-marche.html
FLAG informācija
Etang de Thau et sa bande côtière FLAG, Francija
admm@orange.fr – +33 4 67 74 76 14 – 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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