Projekto santrauka
„Arrainetik“: kooperacinė perdirbimo įmonė
FLAG: Côte Basque – Sud Landes
Akvitanija, Prancūzija

Projekto apžvalga
Prancūzijoje vykdant 4 krypties programos
tyrimą buvo skirta 700 000 eurų investicija kooperacinei perdirbimo įmonei greta Sen Žan de
Liuzo / Sibūro žvejybos uosto įsteigti. Dabar
įmonė mokyklų valgykloms ir viešojo maitinimo
įstaigoms tiekia anksčiau nepakankamai vartotas vietinių rūšių žuvis.

FLAG : Côte Basque
– Sud Landes

PRANCŪZIJA

ISPANIJA

		
Kilus sunkumų kuriant kolektyvinius projektus žemės
ūkio maisto produktų sektoriuje, ypač žuvininkystės
produktų perdirbimo srityje, tarpsavivaldybinė institucija Agglomération Sud Pays Bakelis nemažai dalyvių iš viešojo ir privačiojo sektoriaus įtraukė į išsamų
įgyvendinamumo tyrimą, analizuojantį regiono žuvininkystės produktų (ypač tų, kurie sugaunami Bajonos
regione) perdirbimą ir prekybą. Šioje analizėje dalyvavo visi – gamintojai, perdirbėjai, viešojo maitinimo
paslaugų teikėjai ir valstybinės institucijos. Taip buvo
parengtas veiksmų planas, kuriuo siekiama vietinę
žuvininkystės produkciją pateikti naujoms vietinėms
rinkoms.
Vykdant šią iniciatyvą buvo nustatytas reikšmingas
mokyklų ir kitų viešojo maitinimo paslaugų teikėjų
poreikis gauti vietinių paruoštų gaminti žuvininkystės
produktų, todėl buvo skirtos investicijos įsteigti kooperacinei perdirbimo įmonei, kuri mokykloms, ligoninėms ir kitoms regiono valgykloms tiektų vietinių
žuvų filė. Į kooperatyvą investavo vietinių gamintojų
organizacija, žvejybos komitetas ir partnerystę sudariusios savivaldybės, taip pat privačiojo sektoriaus
atstovai.
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Svarbiausios pamokos
>> Sąsajos su FARNET temomis. Pridėtinės vertės kūrimas, trumposios grandinės.
>> Rezultatai. Projekto rezultatai – išsamus vietinių žuvų pasiūlos, paklausos ir perdirbimo tyrimas, taip pat
700 000 eurų investicijos į kooperacinę perdirbimo įmonę, kuri gamina vietinių žuvų filė ir ruošia šaldytą žuvį
(perdirba numatytą 100 tonų per pirmuosius metus, tikimasi, kad per antruosius metus kiekis išaugs iki 130
tonų). Perdirbimo įmonei pavyko sėkmingai pasiekti viešojo maitinimo paslaugų rinką ir tai leido regione
sukurti 5 nuolatines darbo vietas, o po 6 mėnesių planuojama įsteigti dar 2 darbo vietas.
>> Perkeliamumas. Tokio tipo projektas aktualus daugeliui žvejybos regionų, ypač ten, kur vietiniam jūros laimikiui sudėtinga pasiekti žemės ūkio maisto produktų rinką. FLAG grupės gerai pasirengusios suburti draugėn įvairius veikėjus, kad išnagrinėtų kliūtis ir ieškotų sprendimų, iš kurių naudos gautų ne vienas vietinis
sektorius.
>> Baigiamasis komentaras. Šis projektas rodo, kokiu būdu 4 krypties programa galima pasinaudoti kaip pradinėmis investicijomis, skirtomis naujoms galimybėms vietos regione tyrinėti, ir kaip jas įgyvendinant vėliau
pritraukti didesnių investicijų iš šalies.

Bendros išlaidos ir EŽF įnašas
Bendra projekto suma (įgyvendinamumo tyrimas): 72 000 EUR
>> EŽF 4 krypties programa: 12 240 EUR
>> Nacionalinis bendras finansavimas: 6 120 EUR
>> Regionas ir provincija: 8 000 EUR
>> Projekto vykdytojas (privačios investicijos): 45 640 EUR

Projekto informacija
Pavadinimas: kooperacinė perdirbimo įmonė „Arrainetik“
Trukmė: tyrimas truko 2011–2013 m., o įmonė veiklą pradėjo 2014 m. rugsėjį.		
Problemos nagrinėjimo data: 2015 m. vasaris
Projekto vykdytojas
Agglomération Sud Pays Basque
Epiard Boris
deveco@agglospb.fr
+33 5 59 48 30 85
www.agglospb.fr
FLAG duomenys		
Côte Basque – Sud Landes, Prancūzija
f.gallet@cidpmem6440.fr
+33 5 59 47 65 49
Côte Basque FLAG faktų suvestinė

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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