Περίληψη του έργου
Συνεταιριστική εμπορική εταιρεία «Bagenkop Fish»
FLAG Langeland

Langeland, Δανία

Επισκόπηση του έργου
Τέσσερις τοπικοί αλιείς από τη Δανία ένωσαν τις
δυνάμεις τους για τη δημιουργία της δικής τους
εμπορικής εταιρείας μετά το κλείσιμο ενός
μεγάλου ιχθυοπωλείου και τις φθίνουσες ευκαιρίες της αγοράς στην περιοχή. Έκτοτε, η εταιρεία επεκτάθηκε στην κατακόρυφη αλυσίδα
εφοδιασμού, αναπτύσσοντας ένα μικρό εργαστήριο μεταποίησης, ένα κινητό ιχθυοπωλείο
και ένα καπνιστήριο. Έξι θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στην περιοχή.

ΣΟΥΗΔΊΑ
ΔΑΝΊΑ
FLAG Langeland

ΓΕΡΜΑΝΊΑ

Το έργο ξεκίνησε το 2009 μετά το κλείσιμο του τοπικού υποκαταστήματος μιας αλυσίδας ιχθυοπωλείων εθνικής
εμβέλειας, με αποτέλεσμα οι τοπικοί αλιείς να έχουν τη δυνατότητα να πωλήσουν τα αλιεύματά τους μόνο μέσω
της δημοπρασίας Hirtshals σε απόσταση 400 χιλιομέτρων. Δυσαρεστημένοι από αυτήν την κατάσταση, τέσσερις
αλιείς από τον λιμένα Bagenkop (στο νοτιότερο άκρο της νήσου Langeland) ένωσαν τις δυνάμεις τους και, με την
υποστήριξη της τοπικής FLAG, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια εταιρεία με την επωνυμία «Bagenkop Fisk», η
οποία θα δραστηριοποιούνταν ταυτόχρονα στον κλάδο της λιανικής και της χονδρικής πώλησης.
Η λιανική απευθυνόταν στους ντόπιους κατοίκους της νήσου Langeland, ανοίγοντας ένα ιχθυοπωλείο στο
Bagenkop, ενώ για τη χονδρική, οι τέσσερις αλιείς αγόρασαν ένα φορτηγό ψυγείο το οποίο τους επέτρεψε να
ξεκινήσουν παραδόσεις νωπών αλιευμάτων σε εστιατόρια και επιχειρήσεις τόσο εντός όσο και εκτός του νησιού.
Μια δεύτερη φάση του έργου ξεκίνησε το 2011 ως
αποτέλεσμα περαιτέρω συνεργασίας με την τοπική
FLAG, η οποία ανέθεσε σε έναν τοπικό διαμεσολαβητή
την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων για την
ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. Μέσω αυτής της
διαδικασίας, η εταιρεία Bagenkop Fisk ανέπτυξε μια
νέα σειρά προϊόντων, μεταξύ των οποίων φιλέτα
ψαριού και καπνιστό ψάρι.
Πιο πρόσφατα, οι αλιείς υπέβαλαν αίτηση για τρίτη
επέκταση του έργου τους ώστε να αγοράσουν ένα
κινητό ιχθυοπωλείο για να πωλούν αλιεύματα σε ιδιώτες που κατοικούν πολύ μακριά από το Bagenkop.
Αυτή η επένδυση στο κινητό ιχθυοπωλείο τους επιτρέπει να πωλούν τα αλιεύματα του Bagenkop όχι μόνο σε πολυάριθμες τοποθεσίες στο Langeland, αλλά και στη
γειτονική νήσο Fyn.
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Κύρια διδάγματα
>> Συνάφεια με τα θέματα της FARNET: Προσθήκη αξίας σε τοπικά αλιευτικά προϊόντα, εναλλακτική προώθηση στην αγορά.
>> Αποτελέσματα: Από το 2009, το έργο έχει δημιουργήσει 6 νέες θέσεις εργασίας (5 υπάλληλοι
που εργάζονται εκ περιτροπής στην παραγωγή,
τις πωλήσεις και τη διακίνηση των εμπορευμάτων, καθώς και ένας υπάλληλος στη διοίκηση).
Πέραν των θέσεων εργασίας και της αυξημένης
οικονομικής δραστηριότητας, το έργο βελτίωσε
την τοπική ποιότητα ζωής, παρέχοντας στους
ντόπιους κατοίκους και στους τουρίστες τη δυνατότητα να αγοράσουν νωπά ψάρια που έχουν αλιευθεί στην περιοχή, μια δυνατότητα που δεν ήταν
προηγουμένως διαθέσιμη.

Ulrik Kølle, ένας από τους τέσσερις αλιείς που ίδρυσαν την Bagenkop Fish

>> Μεταβιβασιμότητα: αυτό το έργο θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον σε οποιαδήποτε περιοχή στην οποία τα
κανάλια διανομής τοπικών αλιευμάτων πλήττονται ή αντιμετωπίζουν κρίση (π.χ. η παραδοσιακή εταιρεία διακίνησης που εγκατέλειψε την περιοχή) και στην οποία μπορεί να υπάρχει χώρος για τη δραστηριοποίηση
τοπικών αλιέων με την κατάλληλη γνώση και τα απαραίτητα κίνητρα.
>> Τελικό σχόλιο: Η συμβουλευτική υπηρεσία και η υποστήριξη που έλαβε η Bagenkop Fisk από την τοπική
FLAG τη βοήθησε να διαχειριστεί και να επεκτείνει το έργο της με καλά αποτελέσματα. Η FLAG συμμετείχε
στο έργο από τα πρώτα στάδια και ενήργησε ως εταίρος των τεσσάρων δυναμικών τοπικών αλιέων. Παρόλο
που στο έργο συμμετείχαν αρχικά 4 αλιείς, οι περισσότεροι από τους τοπικούς αλιείς συνεργάζονται πλέον με
την εταιρεία, παραδίδοντας τα αλιεύματά τους σε αυτήν.

Συνολικό κόστος και συνεισφορά του ΕΤΑ
Συνολικό κόστος του έργου: € 191 952 (Φάση I: € 56 762,37, Φάση II: € 101 990,17, Φάση III: € 33 200)
>> Συνεισφορά του άξονα 4 του ΕΤΑ: € 40 486
>> Εθνική συγχρηματοδότηση: € 40 486
>> Ιδιωτική χρηματοδότηση: € 110 980

Στοιχεία του έργου
Τίτλος: συνεταιριστική εμπορική εταιρεία «Bagenkop Fish»
Διάρκεια: Δύο έτη (2009-2011)		
Ημερομηνία μελέτης περίπτωσης: Μάιος 2014
Φορέας του έργου
Τέσσερις μεμονωμένοι αλιείς | www.bagenkopfs.dk
Στοιχεία της FLAG
FLAG Langeland | amw@langeland.dk
+45 6251 35 05 | Langeland 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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