Επισκόπηση του έργου
Εργοστάσιο γλυκών Μιστράλ και καφετέρια
FLAG: Αλιευτική περιοχή Slowinska
Ακτή Βαλτικής, Πολωνία

Αλιευτική περιοχή
Slowinska

ΡΩΣΊΑ

Επισκόπηση του έργου
Η σύσταση ενός εργοστασίου γλυκών που χρησιμοποιεί οξέα Ωμέγα 3 από ψάρια, σε συνδυασμό
με μια καφετέρια, διασφάλισε επιπλέον εισόδημα σε ένα ψαρά και την οικογένειά του και
συνέβαλε στην τουριστική ελκυστικότητα του
αλιευτικού λιμανιού, Ustka.

ΠΟΛΩΝΊΑ

		
Ο κύριος Adam Jakubiak είναι ιδιοκτήτης ενός εκ των 70 και πλέον αλιευτικών σκαφών στην πόλη Ustka, ένα από
τα παλαιότερα και μεγαλύτερα αλιευτικά λιμάνια στην Πολωνία. Για να διαφοροποιήσει την αλιευτική του δραστηριότητα και να αυξήσει το εισόδημα για την οικογένειά του, αποφάσισε να συνδυάσει την τεχνογνωσία του γύρω
από τα ψάρια με την αλιευτική κληρονομικά και το τουριστικό δυναμικό του ιστορικού τμήματος της πόλης. Με τη
στήριξη της FLAG Slowinska, ο κύριος Jakubiak ανέπτυξε μια υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα (ένα μικρό
εξοχικό), ανοίγοντας μια στυλάτη καφετέρια κι ένα μικρό παραδοσιακό εργοστάσιο χειροποίητων καραμελών. Για
την παρασκευή των γλυκών στο εργοστάσιο χρησιμοποιείται ένα νέο συστατικό – τα πολύτιμα λιπαρά οξέα Ωμέγα
3 από ψάρι ενώ ο κύριος Jakubiak έχει εγκαινιάσει επίσης μια σειρά εκπαιδευτικών και προωθητικών ενεργειών,
όπως η κατασκευή ενός γλυπτού του θρυλικού καλού ψαρά και η δημιουργία μιας ιστορίας κινουμένων σχεδίων
σχετικά με τις περιπέτειες του Μιστράλ στην προσπάθειά του να σώσει το περιβάλλον.
Με τον τρόπο αυτό προσέλκυσε νέους τύπους τουριστών στην περιοχή του λιμανιού: σχολικές ομάδες και οικογένειες με παιδιά που μαθαίνουν να φτιάχνουν τις δικές τους καραμέλες και να ακούν για τη σημασία των οξέων
Ωμέγα 3 σε μια υγιεινή διατροφή. Ο σκοπός είναι να τους ενθαρρύνει να τρώνε περισσότερα θαλασσινά ψάρια, που
αποτελούν την κύρια πηγή των οξέων αυτών. Η διαχείριση της καφετέριας ανήκει στη σύζυγο του ψαρά ενώ και τα
παιδιά τους δουλεύουν εκεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που είναι η περίοδος αιχμής.
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Κύρια διδάγματα
>> Συνάφεια με τα θέματα της FARNET: Διαφοροποίηση της αλιευτικής δραστηριότητας, καινοτόμα αλιεύματα
>> Αποτελέσματα: Η επιχείρηση χρησιμοποίησε με επιτυχία σύγχρονες τεχνολογίες για να προωθήσει την παραδοσιακή αλιεία της παλαιάς πόλης της Ustka, δημιουργώντας έτσι ένα μοναδικό προϊόν που θα μπορούσε να
αποτελέσει ένα σουβενίρ από την ακτή η ένα πρωτότυπο δώρο. Επίσης, ανακάλυψε μια νέα χρήση για τα εκχυλίσματα Ωμέγα 3 από την αλιευτική δραστηριότητα. Περίπου 9 000 τουρίστες επισκέπτονται το εργοστάσιο
γλυκών και την καφετέρια ετησίως, αυξάνοντας έτσι το εισόδημα των αλιέων από την τουριστική δραστηριότητα περίπου κατά 15% και δημιουργώντας δύο νέες θέσεις εργασίας (επιπλέον από την οικογένεια του αλιέα).
Η παραγωγή καραμελών αποτελεί πλέον την πρωτοποριακή δραστηριότητα του κυρίου Jakubiak. H καφετέρια
λειτουργεί όλο το χρόνο, παρατείνοντας έτσι την τουριστική σαιζόν στη Βαλτική ακτή. Η πρωτοβουλία συνέβαλε επίσης στη σύσταση μιας ένωσης τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες σχεδιάζουν τώρα να συνεργαστούν με
σκοπό την ανάπτυξη της ιστορικής πλευράς της πόλης γύρω από το αλιευτικό λιμάνι Ustka.
>> Μεταβιβασιμότητα: Το έργο αποτελεί ένα παράδειγμα για το πώς ένας αλιέας μπορεί να διαχειριστεί με επιτυχία μια καινοτόμο επιχείρηση και να αξιοποιήσει τον αλιευτικό χαρακτήρα της περιοχής προκειμένου να προσελκύσει τουρίστες και να παρατείνει την επιχειρηματική σαιζόν. Αυτό θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον για
πολλές αλιευτικές ζώνες που συνδυάζουν μια ισχυρή αλιευτική κληρονομιά και ένα υψηλό τουριστικό
δυναμικό.
>> Τελικό σχόλιο: Το Μιστράλ είναι ένας επιτυχημένος συνδυασμός δραστηριοτήτων διαφοροποίησης που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην τοπική αλιευτική κληρονομικά και στο ενεργητικό. Δείχνει επίσης πώς παράγοντες όπως το πάθος και η εμπειρία του επιχειρηματία είναι σημαντικοί για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Συνολικό κόστος και συνεισφορά του ΕΤΑ
Συνολικό κόστος έργου: ~ € 24 000
>> Άξονας 4 του ΕΤΑ: ~ € 10 700
>> Εθνική / περιφερειακή συγχρηματοδότηση: ~ € 3 600
>> Άλλοι / ιδιωτικοί πόροι: ~ € 9 700

Στοιχεία του έργου
Τίτλος: Εργοστάσιο γλυκών και καφετέρια Μιστράλ 		
Διάρκεια: 2011-2012
Ημερομηνία μελέτης περίπτωσης: Μάιος 2014
Φορέας του έργου
Adam Jakubiak
recepcja@mistral.ustka.pl | +48 501 527 578 | www.mistral.ustka.pl
Στοιχεία της FLAG
Słowińska Grupa Rybacka, Πολωνία
biuro@sgr.org.pl | +48 598 144 509 | www.sgr.org.pl | Słowińska FLAG factsheet

Εκδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Γενικός Διευθυντής.
Αποποίηση ευθύνης: Μολονότι η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας είναι υπεύθυνη για τη συνολική παραγωγή του παρόντος εγγράφου, δεν φέρει την
ευθύνη για το περιεχόμενο ούτε εγγυάται την αξιοπιστία των στοιχείων.
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