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Projekto apžvalga
Projektas EMPREAMAR orientuotas į vietinius
žmones, ypač žvejybos sektoriaus bedarbius.
Siekiant paskatinti naujo tvaraus verslo kūrimąsi žvejybos sektoriuje teikiamos verslo kuravimo ir instruktavimo paslaugos bei finansinė
parama. Vykdant projektą FLAG regione buvo
sukurtos 8 naujos verslo iniciatyvos.

Fisteros bei Muroso
ir Nojos estuarijos

Galisija

ISPANIJA

PORTUGALIJA

		
Reikiamų verslo įgūdžių ir pakankamų ekonominių
išteklių stoka yra dvi dažniausiai pasitaikančios kliūtys,
su kuriomis susiduria verslininkai, kuriantys naujas
verslo iniciatyvas Europos žvejybos regionuose.
Galisijoje Fisteros FLAG ėmėsi vykdyti paramos programą EMPREAMAR, kuria siekiama ugdyti kompetenciją ir teikti paramą vietiniams bedarbiams, kad žvejybos sektoriuje būtų kuriamos ir įgyvendinamos naujos
verslo iniciatyvos. Projekto įgyvendinimo metu buvo
samdomi žvejybos ekspertai, susiję su regioniniais
universitetais. Jie surengė mokymus svarbiausiomis
temomis, pavyzdžiui, apie projektų kūrimą, įgyvendinamumo įvertinimą, komunikacijos ir socialinės žiniasklaidos strategijas, prekių ženklų kūrimą, rinkodarą bei
paraiškų gauti subsidijas teikimo procedūras. Dalyviai taip pat turėjo progą artimiau susipažinti su sėkmės sulaukusiais regiono verslininkais, jau gavusiais naudos iš EŽF paramos, ir šie pateikė praktinių įžvalgų bei patarimų,
kaip užsitikrinti sėkmę.
Mokymų pabaigoje dalyviai, instruktuojami tų pačių ekspertų, pritaikydami įgytas žinias rengė verslo pasiūlymus. Iš parengtų pasiūlymų atrankos komitetas atrinko šešis, turinčius didžiausią potencialą ir geriausiai atitinkančius FLAG vietinės plėtros strategiją. Šie projektai buvo tokie: krevečių produktų gamyba ir prekyba; rūkytų
sardinių gamyba; naujų gamybos linijų kūrimas amatininkiškame konservų fabrike; informuotumo apie aplinkosaugą didinimo iniciatyva; naujos dvigeldžių gavybos ir jų produktų gamybos sistemos kūrimas; naujų jūros
dumblių gamybos būdų įdiegimas. Atrinktų verslo iniciatyvų autoriai vėliau gavo asmeninių patarimų ir konsultacijų, o kai kuriems veiklai pradėti buvo suteiktos patalpos. Be to, šių iniciatyvų kūrėjai galėjo prašyti reikiamos
finansinės paramos, t. y. pateikti paraiškas gauti FLAG subsidijas per vėlesnius projektų konkursus.
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Pagrindinės pamokos
>> Sąsajos su FARNET temomis. Gebėjimų stiprinimas, vietinių žuvininkystės produktų ir jūros išteklių vertės
didinimas, alternatyvi rinkodara, darbo vietų kūrimas, žvejybos sektoriaus diversifikavimas.
>> Rezultatai. Nuo EMPREAMAR pradžios dalyvavo mokymuose ir buvo instruktuoti, kaip pradėti savo verslą
žvejybos sektoriuje, 30 vietinių bedarbių. Jau įgyvendintos aštuonios verslo iniciatyvos, kuriose turėtų būti
sukurta mažiausiai 10 naujų darbo vietų.
>> Perkeliamumas. Gebėjimų stiprinimas ir verslumas yra prioritetinės daugelio FLAG sritys visoje Europoje.
Projektai, stiprinantys verslumo įgūdžius ir remiantys verslo iniciatyvų kūrimą bei įgyvendinimą, gali padėti
įveikti iššūkius, su kuriais susiduriama daugelyje žvejybos regionų. Be to, šis projektas rodo, kokios FLAG grupės gali būti svarbios pasitelkiant esamus naudos gavėjus ir jų patirtį būsimiems verslininkams paremti.
>> Baigiamasis komentaras. Parama verslininkams dažnai nukreipiama tik į vienos rūšies veiklą, pvz., gebėjimų stiprinimą ar tiesioginę paramą naudos gavėjams. EMPREAMAR rodo, kaip FLAG grupės, sujungusios
mokymus, kuravimą ir instruktavimą, taip pat subsidijas ir inkubatorių paslaugas, gali išplėsti strateginį
požiūrį į verslumą ir išnaudoti skirtingų veiklos sričių sinergiją.

Bendros išlaidos ir EŽF įnašas
Bendros projekto išlaidos: 51 800 €
>> EŽF 4 krypties programa: 38 850 €
>> Regioninis bendras finansavimas: 12 950 €

Projekto informacija
Pavadinimas: EMPREAMAR – verslo kuravimas ir instruktavimas
Trukmė: 16 mėnesių (2014 m. vasaris–2015 m. birželis)
Mokymai: 4 mėnesiai; kuravimas ir instruktavimas: 12 mėnesių
Problemos nagrinėjimo data: 2014 m. rugpjūtis
Projekto vykdytojas
Fistera – Muroso ir Nojos estuarijos FLAG			
Manuela Oviedo 		
gac4@accioncosteira.es
+34 638 033 467
Fistera – Muroso ir Nojos estuarijos FLAG faktų suvestinė
Projekto svetainė

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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