Projekta kopsavilkums
Loestamospescando.com zivju tirdzniecībai tiešsaistē
FLAG: Kosta da Morte
Galīcija, Spānija

Kosta da Morte

Projekta pārskats
Vietējās Cofradías (zvejnieku asociācijas), kurās
iesaistīti vairāk nekā 500 Galīcijas zvejnieki un
gliemeņu audzētāji, apvienojuši spēkus, lai
izstrādātu tiešsaistes tirdzniecības platformas
izmēģinājuma versiju. Platformas mērķis ir
dažādot klientu bāzi, pievienot vērtību vietējām Galīcijas jūras veltēm un saīsināt vietējo
zvejniecības produktu izplatīšanas ķēdi.

Galīcijā

SPĀNIJĀ
PORTUGĀLE

Ekonomiskajai krīzei skarot esošo klientu bāzi, Galīcijas vietējām Cofradías, atsevišķiem zvejniekiem, gliemeņu
un jūras pīlīšu vācējiem vajadzēja atrast saviem produktiem jaunus pircējus un tirgotājus. Kopā viņi vērsās pie
Kosta da Mortes FLAG, lai izstrādātu tiešsaistes tirdzniecības platformu, kas palīdzētu pārdot vietējās jūras veltes
ārpus ierastā klientu loka.
Šī vietējo Galīcijas jūras velšu tirdzniecības iespēja palīdz zvejniekiem izplatīt savu produkciju visā Spānijā, atrodot jaunus klientus, kas meklē svaigus vietējas izcelsmes produktus, kas nākuši tieši no zvejnieku laivām. Klienti
(fiziskas personas un profesionāļi, piemēram, restorāni) veic pasūtījumus pa tālruni vai tiešsaistē par maksimālo
cenu, ko viņi piekrīt maksāt par konkrēto produktu. Platforma sagrupē pasūtījumus un veic pasūtījumu kādā no
iesaistītajām Cofradía, kas atpērk daļu no zvejnieku loma, iekļaujoties atrunātajā darījuma cenā. Pasūtījuma
nosūtīšanas apstrādi veic tirdzniecības platforma. Pateicoties Cofradías dalībai, Loestamospescando.com sniedz
klientiem iespēju piedalīties izsolē, nodrošinot taisnīgu samaksu zvejniekiem un tajā pašā laikā ļaujot klientiem
veikt darījumus bez starpniekiem un samazināt attālumu, kas šķir viņus no svaigajām vietējām jūras veltēm.
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Galvenās atziņas
>> Saistība ar FARNET tēmām: Vērtības pievienošana vietējiem lomiem
>> Rezultāti: Ja runājam par tādiem produktiem kā gliemenes, kuru cena parasti ir nemainīga visa gada garumā,
platforma ir ļāvusi palielināt pirmajā pārdošanas posmā iesaistīto cenu vidēji par 15%. Sirsniņgliemeņu vācēji,
kas pārdeva produkciju loestamospescando.com, peļņa palielinājās par 25% salīdzinājumā ar peļņu, kas gūta,
pārdodot produkciju starpniekiem. 2012. gadā tīmekļa vietnē Loestamospescando.com tika pārdotas +/- 8
tonnas jūras velšu par aptuveni 25 000 eiro. 2013. gadā pārdotās produkcijas apjoms bija aptuveni 3 tonnas.
Lielākoties to iespaidoja laikapstākļi, kas ļoti ietekmēja rudens un ziemas sezonu — periodu, kurā pieprasījums parasti ir vislielākais.
>> Nodošanas iespēja: Tīmekļa tirdzniecības platformas ir daudzpusīgi rīki, kas paver daudz jaunu tirdzniecības iespēju vietējiem ražotājiem. Sarežģītība, izmaksas un efektivitāte var atšķirties, un FLAG grupas var
sniegt atbalstu mazāk pieredzējušajiem projektu vadītājiem, iesaistot ārējos ekspertus un konsultantus. Šajā
piemērā projektu uzsāka FLAG, un projekta pārvaldība jau sākumā tika nodota specializēta uzņēmuma rokās.
2012. gada vasarā to veiksmīgi nodeva Cofradias pārziņā, kuras kopš tā laika pārvalda un uztur tirdzniecības
platformu.
>> Noslēguma komentārs: Projekts parāda, kā zvejnieki, apvienojot spēkus un apgūstot jaunas IT prasmes, var
nostiprināt savu pozīciju tirdzniecības ķēdē, tajā pašā laikā ievērojot pienākumu rīkot izsoli. Spānijā lielākais
klientu pieprasījums ir koncentrēts Madridē, Astūrijā un Galīcijā. Tika pieņemts lēmums projekta guvumu
ieguldīt zvejnieku kopienā, sniedzot finansiālu atbalstu centram, kas nodrošina kopienas infrastruktūru gliemeņu vācējiem un gliemeņu vākšanas vietu uzraudzību, lai pasargātu no nelegālas gliemeņu vākšanas, kā arī
papildinot kopienas apdrošināšanas fondu.

Kopējās izmaksas un EZF ieguldījums
Kopējās izmaksas: € 59 171
>> EZF Axis 4: € 40 828 (69%)
>> Valsts/reģiona līdzfinansējums: € 18 343
>> Privātais līdzfinansējums: Cofradía dalībnieku darbs tika uzskatīts par sava veida ieguldījumu.

Projekta informācija
Nosaukums: Loestamospescando.com
Ilgums: no 2011. gada līdz 2012. gadam: pilotfāze / no 2012. gada līdz šim brīdim: vada zvejnieki
Tiešsaistē: www.loestamospescando.com
Lietas izpētes datums: 2014. gada februāris
Projekta atbalstītājs
Kosta da Morte FLAG		
Guillermo González Diez | e-pasts: gac3@accioncosteira.es | Tālrunis: +34 626 104 619
http: //www.accioncosteira.es | FLAG informācija

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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