Podsumowanie projektu
EMPREAMAR – mentoring i coaching biznesowy
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Galicja, Hiszpania

Omówienie projektu
Projekt EMPREAMAR jest skierowany do ludności miejscowej, w szczególności do bezrobotnych z sektora rybołówstwa. Elementami programu są mentoring i coaching biznesowy oraz
wsparcie finansowe mające zachęcać do rozpoczęcia zrównoważonej działalności w branży
rybołówstwa. W następstwie projektu w regionie LGR powstało już 8 nowych przedsiębiorstw.

Finisterra e
Ria de Muros-Noia

Galicja

HISZPANIA

PORTUGĀLE

		
Brak niezbędnych umiejętności biznesowych i zaplecza finansowego to dwie najczęstsze przeszkody stojące na drodze przedsiębiorców chcących realizować
swoje inicjatywy w europejskich obszarach rybołówstwa. W Galicji LGR Fisterra przygotowała program
EMPREAMAR oferujący miejscowym bezrobotnym
budowanie potencjału i wsparcie na potrzeby rozwijania i wdrażania nowych inicjatyw w sektorze rybołówstwa. W ramach projektu eksperci w dziedzinie rybołówstwa powiązani z regionalnymi uniwersytetami
prowadzili szkolenia z zakresu kluczowych zagadnień,
takich jak tworzenie projektów, ocena rentowności,
strategie komunikacji i wykorzystania mediów społecznościowych, branding, marketing i procedury ubiegania
się o dotacje. Uczestnicy mieli też możliwość interakcji z prosperującymi lokalnymi przedsiębiorcami, którzy w
przeszłości korzystali z wiedzy oraz wsparcia EFR.
Na zakończenie kursu uczestnicy, pod okiem tych samych ekspertów, wykorzystali zdobytą wiedzę do przygotowania propozycji biznesowej. Spośród zaprezentowanych propozycji specjalna komisja wybrała sześć o największym potencjale, najlepiej wpisujących się w lokalną strategię rozwoju LGR. Projekty obejmowały: produkcję i
sprzedaż krewetek; produkcję wędzonych sardynek; utworzenie nowych linii produkcyjnych w wytwórni konserw;
inicjatywę podnoszenia świadomości ekologicznej; opracowanie nowego systemu produkcji i przetwórstwa
małży; wprowadzenie nowych metod produkcji wodorostów. Twórcom wybranych inicjatyw zaoferowano następnie spersonalizowane doradztwo i mentoring, a w niektórych przypadkach udostępniono lokale. Dodatkowo inicjatorzy potrzebujący wsparcia finansowego mogli wystąpić o dotacje LGR w kolejnej turze dofinansowań.
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Najważniejsze wnioski
>> Znaczenie dla programów FARNET: budowanie potencjału, podnoszenie wartości lokalnych produktów rybnych i
zasobów morskich, alternatywne praktyki handlowe, nowe miejsca pracy, dywersyfikacja sektora rybołówstwa.
>> Rezultaty: od czasu rozpoczęcia programu EMPREAMAR 30 miejscowych bezrobotnych skorzystało ze szkoleń i
coachingu, aby rozpocząć działalność w sektorze rybołówstwa. Wdrożono już osiem inicjatyw biznesowych, w
związku z którymi spodziewanych jest co najmniej 10 nowych miejsc pracy.
>> Możliwość przenoszenia doświadczeń w inne warunki: budowanie potencjału i rozwijanie przedsiębiorczości
to priorytety dla wielu europejskich LGR. Projekty rozwijania umiejętności przedsiębiorczych oraz wsparcia dla
opracowywania i wdrażania inicjatyw biznesowych mogą być remedium na problemy wielu obszarów rybołówstwa. Dodatkowo opisany projekt jest przykładem, jak LGR mogą odgrywać ważną rolę w mobilizowaniu doświadczonych beneficjentów do wspierania przyszłych przedsiębiorców.
>> Uwagi końcowe: wspieranie przedsiębiorczości zazwyczaj odbywa się tylko na drodze pojedynczych działań, np.
budowania potencjału lub bezpośredniego wspierania beneficjentów. EMPREAMAR demonstruje, jak LGR mogą
poszerzać strategiczne podejście do przedsiębiorczości oraz wykorzystywać synergie między różnymi działaniami, takimi jak szkolenia, mentoring i coaching, jak również dotacje oraz usługi inkubatorów.

Całkowity koszt i wkład EFR
Całkowity koszt projektu: 51 800 €
>> EFR oś 4: 38 850 €
>> Współfinansowanie regionalne: 12 950 €

Informacje o projekcie
Tytuł: EMPREAMAR – mentoring i coaching biznesowy
Czas trwania: 16 miesięcy (luty 2014 r. – czerwiec 2015 r.)
Szkolenie: 4 miesiące; mentoring i coaching: 12 miesięcy
Data studium przypadku: sierpień 2014 r.
Promotor projektu
Finisterra – Ría Muros – Noia FLAG			
Manuela Oviedo 		
gac4@accioncosteira.es
+34 638 033 467
Arkusz informacyjny LGR Finisterra – Ría Muros – Noia
Strona www projektu

Wydawca: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Dyrektor Generalny.
Zastrzeżenie: Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa odpowiada za całościowe wydanie niniejszego dokumentu, jednak nie odpowiada za
jego treść ani nie gwarantuje poprawności danych.
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