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Saldumynų fabrikas ir kavinė „Mistral“
FLAG: „Słowińska Grupa Rybacka“
Baltijos pajūris, Lenkija

„Słowińska Grupa
Rybacka“

Projekto apžvalga
Įsteigus saldumynų fabriką, kuriame naudojamos iš žuvies gaunamos omega-3 riebalų rūgštys, ir įrengus kavinę, žvejui ir jo šeimai pavyko
gauti papildomų pajamų ir prisidėti didinant Ustkos žvejybos uosto turistinį patrauklumą.

RUSIJA

LENKIJA

		
Adamui Jakubiakui priklauso viena iš 70 Ustkos miesto, vieno seniausių ir didžiausių Lenkijos žvejybos uostų, žvejybos valčių. Ieškodamas papildomų pajamų šaltinių savo šeimai ir mėgindamas diversifikuoti žvejybos verslą jis
nusprendė pasinaudoti savo žiniomis apie žuvis, miesto žvejybos tradicijomis ir turistiniu istorinės miesto dalies
potencialu. Padedamas „Slowinska FLAG“ A. Jakubiakas nusprendė praplėsti jau vykdomą turizmo verslą (nedideli
svečių namai) ir atidarė stilingą kavinę su nedideliu fabrikėliu, kuriame rankomis gaminami tradiciniai saldiniai.
Šiame fabrikėlyje gaminamuose saldumynuose naudojamos naujoviškos sudedamosios dalys – iš žuvų gaunamos
vertingos omega-3 riebalų rūgštys; be to, A. Jakubiakas ėmėsi įvairios šviečiamosios ir reklaminės veiklos, pavyzdžiui, užsakė legendinio gerojo žvejo Mistralio skulptūrą ir sukūrė animacinį filmą apie Mistralio nuotykius saugant
gamtą.
Tai padėjo į uosto teritoriją pritraukti kitokių tipų turistų, pavyzdžiui, mokinių grupių ir šeimų su vaikais. Čia lankytojai gali sužinoti, kaip patiems pasidaryti saldainių, ir išgirsti apie omega-3 riebalų rūgščių svarbą sveikai mitybai.
Kartu siekiama paskatinti juos valgyti daugiau jūrinių žuvų, kurios yra pagrindinis šių rūgščių šaltinis. Kavinę prižiūri
žvejo žmona, o vasaros sezono įkarštyje čia dirba ir jų vaikai.
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Svarbiausios pamokos
>> Sąsajos su FARNET temomis. Žvejybos veiklos įvairinimas, naujoviški žuvų produktai
>> Rezultatai. Plėtojant šį verslą sėkmingai panaudotos šiuolaikiškos technologijos puoselėjant tradicinę žvejybos kultūrą senajame Ustkos mieste. Sukurtas unikalus produktas gali būti puikus suvenyras iš pajūrio ar originali dovana. Be to, visiškai naujai pritaikytos iš žvejybos veiklos gaunamos omega-3 riebalų rūgštys. Per metus
saldainių fabrike ir kavinėje apsilanko apie 9 000 turistų; turizmo verslas žvejo šeimai padėjo maždaug 15 %
padidinti pajamas, be to, buvo sukurtos dvi naujos darbo vietos (neįskaitant ten dirbančių šeimos narių). Dabar
saldainių gamyba tapo pagrindiniu A. Jakubiako užsiėmimu. Kavinė veikia apskritus metus, todėl pailgėjo trumpas turizmo Baltijos pajūryje sezonas. Ši iniciatyva paskatino ir vietos įmonių sąjungos sukūrimą, mat šiuo metu
tos įmonės ketina kartu imtis istorinės miesto dalies, išsidėsčiusios palei Ustkos žvejybos uostą, plėtros.
>> Perkeliamumas. Šis projektas puikiai iliustruoja, kaip žvejys sugebėjo sėkmingai imtis naujoviškos veiklos ir,
puoselėdamas žvejybines regiono tradicijas, pritraukė turistų, pailgino verslo sezoną. Tai galėtų sudominti ir
kitus žvejybos regionus, kuriuose stiprios žvejybos tradicijos ir geras turistinis potencialas.
>> Baigiamasis komentaras. „Mistral“ – tai sėkmingas veiklos įvairinimo derinys, suteikiantis pridėtinę vertę vietinei žvejybos tradicijai ir infrastruktūrai. Be to, šis projektas rodo, kokie svarbūs naujam verslui yra verslumo
dvasia ir patirtis.

Bendros išlaidos ir EŽF įnašas
Bendros žvejybos išlaidos: apie 24 000 €
>> EŽF 4 krypties programa: apie 10 700 €
>> Nacionalinis / regioninis bendras finansavimas: apie 3 600 €
>> Kitos / asmeninės lėšos: apie 9 700 €
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Redaktorius: Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės direktorato generalinis direktorius.
Garantijų atsisakymas: nors Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktoratas atsako už šio dokumento parengimą, jis neatsako už jo turinį ir negarantuoja duomenų
tikslumo.
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