Projekta kopsavilkums
EMPREAMAR – uzņēmējdarbības mentorings un koučings
Seo de Finisterra e Ria de Muros-Noia FLAG
Galīcija, Spānija

Projekta pārskats
EMPREAMAR projekta mērķauditorija ir vietējie
iedzīvotāji, it īpaši zivsaimniecības nozares bezdarbnieki, kam tiek piedāvāts uzņēmējdarbības
mentorings, koučings un finansiāls atbalsts, lai
iedrošinātu tos dibināt jaunus, ilgtspējīgus zivsaimniecības nozares uzņēmumus. Projekta
ietvaros FLAG grupas teritorijā izstrādātas 8
jaunas uzņēmējdarbības iniciatīvas.
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PORTUGAL

		
Divas izplatītas problēmas, ar ko saskaras uzņēmēji,
attīstot jaunas uzņēmējdarbības iniciatīvas zvejniecības
apgabalos visā Eiropā, ir atbilstošu uzņēmējdarbības
prasmju un pietiekamu ekonomisko resursu trūkums.
Fisterra FLAG grupa Galīcijā uzsāka atbalsta programmu
EMPREAMAR, piedāvājot vietējiem bezdarbniekiem
apmācības un atbalstu jaunu uzņēmējdarbības iniciatīvu izstrādē un realizēšanā zivsaimniecības nozarē.
Projekta ietvaros tika noslēgti līgumi ar zivsaimniecības
speciālistiem, kuri ir saistīti ar reģiona universitātēm, lai
nodrošinātu apmācības par galvenajām tēmām, piemēram, projektu izstrādi, to dzīvotspējas novērtējumu,
komunikāciju un sociālo plašsaziņas līdzekļu stratēģiju, zīmolu veidošanu, mārketingu un pieteikšanos dotācijām.
Dalībniekiem palīdzēja arī ciešā sadarbība ar reģiona veiksmīgajiem uzņēmējiem, kas jau bija saņēmuši EZF atbalstu un varēja dalībniekiem sniegt praktiskus padomus un ieteikumus veiksmīgai darbībai.
Apmācību noslēgumā dalībnieki ar speciālistu palīdzību izmantoja iegūtās zināšanas, lai izstrādātu biznesa piedāvājumu. Atlases komiteja no izstrādātajiem piedāvājumiem izvēlējās sešus daudzsološākos un FLAG grupas
vietējās attīstības stratēģijai piemērotākos piedāvājumus. To skaitā bija garneļu apstrādes un tirdzniecības projekts; kūpinātu sardīņu ražošana; jaunu ražošanas līniju izstrāde konservu ražošanas uzņēmumā; vides apziņu
rosinoša iniciatīva; jaunas divvārstuļu molusku apstrādes sistēmas izstrāde; jaunu jūraszāļu audzēšanas metožu
ieviešana. Izvēlētās uzņēmējdarbības iniciatīvas vēlāk saņēma pielāgotus padomus un mentoringu, un atsevišķām aktivitātēm tika nodrošinātas arī telpas. Turklāt iniciatīvas, kurām nepieciešams finansiāls atbalsts, var pieteikt FLAG subsīdijām nākamajā projektu iesniegšanas reizē.
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Ko varam mācīties
>> Saistība ar FARNET tēmām: Veiktspējas uzlabošana, vērtības pievienošana vietējiem zivsaimniecības produktiem un jūras resursiem, alternatīvais mārketings, darbavietu radīšana, zivsaimniecības sektora diversifikācija.
>> Rezultāti: Kopš EMPREAMAR projekta uzsākšanas ir apmācīti 30 vietējie bezdarbnieki, kuri saņēma padomus
savas uzņēmējdarbības uzsākšanai zivsaimniecības nozarē. Astoņas uzņēmējdarbības iniciatīvas jau ir realizētas, un paredzams, ka tās nodrošinās vismaz 10 jaunas darbavietas.
>> Nodošanas iespēja: Veiktspējas uzlabošana un uzņēmējdarbība ir daudzu Eiropas FLAG grupu prioritāte.
Projekti, kuru mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības prasmes un atbalstīt uzņēmējdarbības iniciatīvu izstrādi un
realizāciju, var palīdzēt atrisināt daudzu zvejniecības apgabalu problēmas. Turklāt šis projekts parāda to, kā
FLAG grupas var būt galvenais spēks, kas mobilizē esošos atbalsta saņēmējus un to pieredzi, lai palīdzētu
topošajiem uzņēmējiem.
>> Noslēguma komentārs: Atbalsts uzņēmējdarbībai bieži vien tiek sniegts tikai vienas aktivitātes veidā, piemēram, kā veiktspējas uzlabošana vai tiešs atbalsts saņēmējiem. EMPREAMAR rāda piemēru, kā FLAG grupas
var paplašināt stratēģisko pieeju uzņēmējdarbībai un izmantot dažādu aktivitāšu (apmācību, mentoringa,
koučinga, kā arī subsīdiju un inkubatoru pakalpojumu) sinerģiju.

Kopējās izmaksas un EZF ieguldījums
Projekta kopējās izmaksas: €51 800
>> EZF Axis 4: €38 850
>> Reģiona līdzfinansējums: €12 950

Projekta informācija
Nosaukums: EMPREAMAR – uzņēmējdarbības mentorings un koučings
Ilgums: 16 mēneši (no 2014. gada februāra līdz 2015. gada jūnijam)
Apmācības: 4 mēneši; mentorings un koučings: 12 mēneši
Lietas izpētes datums: 2014. gada augusts
Projekta atbalstītājs
Finisterra – Ría Muros – Noia FLAG			
Manuela Oviedo 		
gac4@accioncosteira.es
+34 638 033 467
Finisterra – Ría Muros – Noia FLAG datu lapa
Projekta tīmekļa vietne

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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