Projekta kopsavilkums
Mistrāla saldumu ražotne un kafetērija
FLAG: Slovinskas zivsaimniecību grupa
Baltijas jūras piekraste, Polija

KRIEVIJA

Slovinskas
zivsaimniecību
grupa

Projekta pārskats
Saldumu ražotne, kurā tiek izmantotas no zivīm
iegūtās omega-3 taukskābes, un to papildinošā
kafetērija palīdzēja kādam zvejniekam un viņa
ģimenei gūt papildu ienākumus, kā arī palielināja tūristu piesaisti Ustkas zvejas ostai.

POLIJA

		
Ādamam Jakubjakam (Adam Jakubiak) pieder viena no vairāk nekā 70 zvejas laivām Ustkas pilsētā, vienā no vecākajām un lielākajām Polijas piekrastes zvejas ostām. Lai dažādotu savas zivsaimniecības darbību un iegūtu papildu
ienākumus ģimenei, viņš nolēma pielietot savas zināšanas par zivīm, apvienojumā ar pilsētas vēsturiskās daļas zvejniecības mantojumu un tūrisma potenciālu. Ar Slovinskas FLAG atbalstu Jakubjaks papildināja jau esošu tūrisma
objektu (nelielu brīvdienu māju), atverot elegantu kafetēriju un mazu, tradicionālu, pašdarinātu saldumu ražotni..
Saldumu ražošanā tiek izmantota inovatīva sastāvdaļa — vērtīgās omega-3 taukskābes, kas iegūtas no zivīm.
Jakubjaks ir uzsācis arī dažādas izglītojošas un reklāmas aktivitātes, piemēram, pasūtījis leģendārā zvejnieka
Mistrāla skulptūras izveidi un sācis veidot animācijas filmu par Mistrāla piedzīvojumiem vides aizsardzībā.
Šīs aktivitātes ir palīdzējušas piesaistīt ostas pilsētai jauna veida tūristus: skolēnu grupas un ģimenes ar bērniem,
kam ir iespēja iemācīties pašiem gatavot saldumus un uzzināt par omega-3 taukskābju nozīmi uzturā. Aktivitāšu
mērķis ir arī mudināt ēst vairāk jūras zivju, kurās šo taukskābju ir visvairāk. Kafetēriju vada zvejnieka sieva, bet vasaras karstajā tūrisma sezonā palīdz arī viņu bērni.
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Galvenās atziņas
>> Saistība ar FARNET tēmām: Zvejas aktivitāšu dažādošana, inovatīvi zivju produkti.
>> Rezultāti: Uzņēmumā veiksmīgi izmantotas modernās tehnoloģijas, lai popularizētu Ustkas vecpilsētas tradicionālo zvejas kultūru, radot unikālu produktu, kas var kalpot kā suvenīrs no piekrastes vai, piemēram, oriģināla
dāvana. Tāpat ir atrasts arī jauns veids, kā izmantot no nozvejotajām zivīm iegūtās omega-3 taukskābes.
Saldumu ražotni un kafetēriju gada laikā apmeklē aptuveni 9 000 tūristu, un tās ir palielinājušas zvejnieka ienākumus no tūrisma aktivitātēm par aptuveni 15%, kā arī ir radījušas divas jaunas darbavietas (neskaitot darbavietas zvejnieka ģimenes locekļiem). Saldumu ražošana tagad ir Jakubjaka kunga galvenā nodarbe. Kafetērija ir
atvērta visu gadu, tā sniedzot ieguldījumu Baltijas jūras piekrastes īsās tūrisma sezonas pagarināšanā. Šī iniciatīva arī pamudinājusi izveidot vietējo uzņēmumu asociāciju, kas tagad plāno sadarboties, lai attīstītu pilsētas
vēsturisko daļu ap Ustkas zvejas ostu.
>> Nodošanas iespēja: Šis projekts parāda, kā zvejnieks var veiksmīgi vadīt inovatīvu uzņēmējdarbības veidu un
izmantot reģiona zvejniecības aktivitātes, lai piesaistītu tūristus un pagarinātu uzņēmējdarbības sezonu. Tas
varētu šķist interesanti daudziem zvejniecības reģioniem, kuros ir spēcīgs zvejniecības aktivitāšu mantojums un
liels tūrisma potenciāls.
>> Noslēguma komentārs: Mistrāla projekts ir veiksmīga diversifikācijas aktivitāšu kombinācija, kas rada pievienoto vērtību vietējam zvejniecības mantojumam un resursiem. Tas arī parāda, cik svarīga ir uzņēmēja aizrautība
un pieredze, uzsākot jaunu uzņēmējdarbību.

Kopējās izmaksas un EZF ieguldījums
Projekta kopējās izmaksas: aptuveni € 24 000
>> EZF Axis 4: aptuveni € 10 700
>> Valsts/reģiona līdzfinansējums: aptuveni € 3 600
>> Citi/privāti: aptuveni € 9 700
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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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