Hanketiivistelmä
Osuustoiminnallinen kalankäsittelylaitos Arrainetik
FLAG: Baskimaan rannikko – Etelä-Landes
Akvitania, Ranska

Hankkeen kuvaus
Toimintalinjasta 4 rahoitettu ranskalainen selvitys johti 700 000 euron investointiin, jolla perustettiin osuustoiminnallinen kalankäsittelylaitos
Saint-Jean-de-Luzin (Cibour) kalastussataman
lähelle. Nyt Laitos toimittaa aiemmin vähän
hyödynnettyjä paikallisia kalalajeja kouluruokaloille ja muille suurkeittiöille.

FLAG: Baskimaan
rannikko – Etelä-Landes
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Kuntien yhteistyöelimellä Agglomération Sud Pays
Basquella oli vaikeuksia kehittää elintarvikealan
osuustoimintahankkeita, jotka koskevat erityisesti
kalastustuotteiden käsittelyä. Se päätti kutsua koolle
useita julkisia ja yksityisiä sidosryhmiä laatimaan
perinpohjaisen toteutettavuusselvityksen alueella (ja
varsinkin Bayonnessa) pyydystettyjen kalojen käsittelystä ja markkinoinnista. Tuottajat, käsittelylaitokset,
suurkeittiöt ja julkiset elimet saatiin osallistumaan selvitykseen, jonka pohjalta laadittiin toimintasuunnitelma paikallisten kalastustuotteiden tarjonnan kytkemiseksi uusiin paikallisiin markkinoihin.
Selvityksessä havaittiin, että koulujen ja muiden laitosten ruokaloissa on huomattavaa kysyntää keitto- ja
paistovalmiille paikallisille kalastustuotteille. Investointien avulla perustettiin osuustoiminnallinen kalankäsittelylaitos, joka toimittaa paikallisia kalafileitä
alueen kouluille, sairaaloille ja muille suurkeittiöille.
Osuustoimintahankkeen rahoittivat paikallinen tuottajajärjestö, kalatalouskomitea, kuntaliitto ja yksityisen sektorin sidosryhmät.
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Tärkeimmät opetukset
>> Merkitys FARNET-sivuston teemojen kannalta: Lisäarvoa tuotteisiin, lyhyet toimitusketjut.
>> Tulokset: Hankkeen tuloksia ovat perinpohjainen selvitys paikallisten kalojen tarjonnasta, kysynnästä ja
käsittelystä sekä 700 000 euron investoinnilla perustettu osuustoiminnallinen kalankäsittelylaitos, jossa
fileoidaan ja pakastetaan paikallista kalaa (ensimmäisenä vuonna noin 100 tonnia ja toisena vuonna arviolta
130 tonnia). Kalankäsittelylaitos on onnistunut pääsemään suurkeittiöiden markkinoille. Sen ansiosta alueelle
syntyi viisi kokoaikaista työpaikkaa, joiden odotetaan lisääntyvän puolen vuoden kuluttua vielä kahdella.
>> Siirrettävyys: Tällaiselle hankkeelle on tilausta monilla kalastusalueilla ja varsinkin alueilla, joilla paikallisten
kala- ja äyriäissaaliiden on vaikea päästä paikallisille elintarvikemarkkinoille. FLAG-ryhmillä on hyvät edellytykset koota yhteen eri toimijoita selvittämään markkinoiden esteitä ja etsimään ratkaisuja, jotka hyödyttävät useita paikallisia toimijoita.
>> Loppukommentti: Hanke osoittaa, että toimintalinjasta 4 saatavalla alkurahoituksella voidaan selvittää paikallisalueen uusia mahdollisuuksia, mikä voi johtaa ohjelman ulkopuolelta saataviin suurempiin investointeihin, joilla toiminta käynnistetään.

Kokonaiskustannukset ja EKTR: n rahoitusosuus
Hankkeen kokonaiskustannukset (toteutettavuusselvitys): 72 000 euroa
>> EKTR: n toimintalinja 4: 12 240 euroa
>> Kansallinen yhteisrahoitus: 6 120 euroa
>> Alueellinen ja maakunnallinen rahoitus: 8 000 euroa
>> Hankkeen vetäjä (yksityinen sijoitus): 45 640 euroa

Hankkeen tiedot
Nimi: Osuustoiminnallinen kalankäsittelylaitos Arrainetik
Kesto: Selvitys laadittiin vuosina 2011–2013, ja laitoksen toiminta käynnistyi syyskuussa 2014.		
Tapaustutkimuksen ajankohta: helmikuu 2015
Hankkeen vetäjä
Agglomération Sud Pays Basque
Epiard Boris
deveco@agglospb.fr
+33 5 59 48 30 85
www.agglospb.fr
FLAG-ryhmää koskevat tiedot		
Côte Basque – Sud Landes, France
f.gallet@cidpmem6440.fr
+33 5 59 47 65 49
Baskimaan rannikon FLAG-tiedote

Toimittaja: Euroopan komissio, Meri- ja kalastusasioiden pääosasto, pääjohtaja.
Vastuuvapauslauseke: Vaikka meri- ja kalastusasioiden pääosasto vastaakin asiakirjan koko tuotannosta, se ei ole vastuussa asiakirjan sisällöstä eikä takaa tietojen
oikeellisuutta.
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