Projekti kokkuvõte
EMPREAMAR – ärimentorlus ja koolitamine
Seo de Finisterra e Ria de Muros-Noia FLAG
Galicia, Hispaania

Projekti ülevaade
EMPREAMARi projekt on suunatud kohalikele
elanikele, põhiliselt kalandussektori töötutele,
ning projekti raames pakutakse kalandussektorisse uute jätkusuutlike ettevõtete loomise eesmärgil ärimentorlust, koolitusi ja rahalist toetust. Projekti tulemuseks oli FLAGi alas 8 uue
ettevõtte loomine.

Finisterra e Ria
de Muros-Noia

Galicia

HISPAANIA

PORTUGAL

		
Adekvaatsete ettevõtlusoskuste ja piisavate majanduslike ressursside puudumine on kaks piirangut, millega kalandussektori ettevõtjad kogu Euroopas uute
ettevõtete arendamisel silmitsi seisavad. Galicias käivitas Fisterra FLAG tugiprogrammi EMPREAMAR, mille
eesmärgiks on arendada kohalike töötute inimeste
suutlikkust ja pakkuda neile tuge kalandussektoris
uute äriplaanide arendamisel ja rakendamisel. Projekti
raames sõlmiti regionaalsete ülikoolidega seotud
kalandusekspertidega lepingud, mille alusel pakkusid
eksperdid koolitusi sellistes võtmeteemades nagu
projektide arendamine, elujõulisuse hindamine, kommunikatsiooni ja sotsiaalmeediastrateegiad, tootjakohandus, turustamine ja toetuse taotlemise protseduurid.
Samuti said osalejad nautida lähedast kokkupuudet selle valdkonna edukate ettevõtjatega, keda Euroopa
Kalandusfond juba toetas, ning koguda neilt praktilisi näpunäiteid ja soovitusi.
Pärast koolituse lõppu ja juhendamist, mida viisid läbi samad eksperdid, rakendasid osalejad kogutud teadmisi
äriplaani arendamiseks. Tehtud äriplaanidest valis valimiskomitee välja kuus kõige paremate väljavaadetega ja
kõige paremini FLAGi kohaliku arengu strateegiasse sobivat plaani. Nende alla kuulus: projekt krevettide tootmiseks ja turustamiseks; projekt suitsutatud sardiinide tootmiseks; projekt uute tootmisliinide loomiseks ettevõttesse, mis kasutab konserveerimisel käsitööd; keskkonnateadlikkust tõstev initsiatiiv, projekt uue süsteemi
arendamine kahepoolmeliste tootmiseks ja eraldamiseks; ja projekt uute meetodite tutvustamine vetikate tootmises. Valitud äriplaane nõustati ja juhendati personaalselt ning mõnel juhul võimaldati osalejatele ruumid, milles tegevust alustada. Lisaks võis nende algatustega, mis vajasid finantstoetust, kandideerida FLAGI toetusele
järgmisel projektikonkursil.
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Peamised õppetunnid
>> FARNETi teemade tähtsus: suutlikkuse arendamine, kohalikele kalatoodetele ja mere elusressurssidele lisandväärtuse andmine, alternatiivne turustamine, töökohtade loomine, kalandussektori mitmekesistamine.
>> Tulemused: alates EMPREAMARI käikulaskmisest koolitati ja juhendati 30 kohalikku töötut, et nad saaksid
kalandussektoris alustada oma ettevõtet. Kaheksa äriplaani on juba ellu viidud ja eeldatavasti luuakse nende
kaudu vähemalt 10 uut töökohta.
>> Ülekantavus: suutlikkuse arendamine ja ettevõtlikkus on mitmete FLAGide jaoks kogu Euroopas prioriteediks. Projektid, mille eesmärgiks on ettevõtlusoskuste arendamine ning äriplaanide arendamise ja rakendamise toetamine, võivad aidata lahendada probleeme, millega seistakse kalandussektori mitmetes valdkondades silmitsi. Lisaks näitab see projekt, kuidas saab FLAG mängida võtmerolli praeguste abisaajate ja nende
oskuste mobiliseerimises tulevase ettevõtja heaks.
>> Viimane märkus: ettevõtlust toetatakse tihtipeale ainult ühte tüüpi tegevusega, nt suutlikkuse arendamise
või abisaajate otsese toetamisega. EMPREAMAR näitab, kuidas FLAG saab laiendada strateegilist lähenemist
ettevõtlusele ja rakendada erinevate tegevuste, nagu näiteks koolitamine, mentorlus ja juhendamine, ning
toetusrahade ja inkubaatorteenuste vahel olevaid sünergiaid.

Kogumaksumus ja Euroopa Kalandusfondi toetus
Projekti kogumaksumus: 51 800 €
>> Euroopa Kalandusfondi 4. telg: 38 850 €
>> Regionaalne kaasrahastamine: 12 950 €

Projekti andmed
Nimetus: EMPREAMAR – ärimentorlus ja koolitamine
Kestus: 16 kuud (veebruar 2014 – juuni 2015)
Väljaõpe: 4 kuud; mentorlus ja koolitamine: 12 kuud
Juhtumiuuringu kuupäev: august 2014
Projekti elluviija
Finisterra – Ría Muros – Noia FLAG			
Manuela Oviedo 		
gac4@accioncosteira.es
+34 638 033 467
Finisterra – Ría Muros – Noia FLAGi teabeleht
Projekti veebileht

Toimetaja: Euroopa Komisjon, Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat, peadirektor.
Vastutuse välistamine: ehkki Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat vastutab väljaande avaldamise eest üldiselt, ei vastuta ta selle sisu eest ega taga
andmete õigsust.
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