Podsumowanie projektu
Arrainetik: spółdzielczy zakład przetwórstwa
LGR: Côte Basque – Sud Landes
Akwitania, Francja

Omówienie projektu
Francuskie badanie w ramach Osi priorytetowej
4 przyciągnęło inwestycję w wysokości 700 000 €
na uruchomienie spółdzielczego zakładu przetwórstwa nieopodal portu rybackiego Saint-Jean-de-Luz/Ciboure. Dziś zakład dostarcza
dotychczas niedoceniane lokalne gatunki ryb
do szkolnych stołówek i innych „obiektów
żywienia zbiorowego”.
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Chcąc uporać się z trudnościami w realizowaniu
wspólnych projektów w sektorze rolno-spożywczym,
a w szczególności w dziedzinie przetwórstwa produktów rybnych, międzygminny organ Agglomération
Sud Pays Basque zaangażował szereg prywatnych i
publicznych podmiotów w dokładne studium wykonalności dotyczące przetwarzania i sprzedaży regionalnych produktów rybołówstwa ze szczególnym
uwzględnieniem połowów z Bayonne. Producenci,
przetwórcy, obiekty żywienia zbiorowego oraz organy
publiczne wzięli udział we wspólnej analizie, która
umożliwiła przygotowanie planu wprowadzenia
oferty lokalnych produktów rybołówstwa na nowe
miejscowe rynki.
W rezultacie tej inicjatywy m.in. stwierdzono wśród
„obiektów żywienia zbiorowego”, w tym miejscowych
szkół, duże zapotrzebowanie na „gotowe do przyrządzenia” owoce morza. Następnym krokiem było sfinansowanie uruchomienia spółdzielczego zakładu
przetwórstwa dostarczającego filety z lokalnych ryb
do okolicznych szkół, szpitali i innych stołówek. W
spółdzielnię zainwestowały miejscowa organizacja
producentów, komitet ds. rybołówstwa i związek
gmin, jak również podmioty z sektora prywatnego.
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Najważniejsze doświadczenia
>> Znaczenie dla programów FARNET: dodatkowa wartość, krótkie łańcuchy.
>> Rezultaty: w rezultacie projektu przygotowano dokładne badanie popytu i podaży, a także przetwórstwa
lokalnych ryb i uruchomiono warty 700 000 € spółdzielczy zakład przetwórstwa, który filetuje i zamraża
lokalne ryby (ok. 100 ton w ciągu pierwszego roku; w drugim roku spodziewany wzrost do 130 ton). Produkty
zakładu odniosły sukces na rynku „zbiorowego żywienia”, co zaowocowało 5 nowymi pełnoetatowymi miejscami pracy w regionie, przy czym w ciągu kolejnych 6 miesięcy spodziewane jest utworzenie kolejnych 2.
>> Możliwość przenoszenia doświadczeń w inne warunki: projekty tego typu są ważne dla wielu obszarów
rybołówstwa, w szczególności w miejscach, gdzie lokalne połowy owoców morza nie trafiają na miejscowy
rynek produktów rolno-spożywczych. LGR-y mają możliwość zebrania różnych podmiotów w celu zbadania
przeszkód i opracowania rozwiązań korzystnych dla wielu lokalnych sektorów.
>> Uwagi końcowe: projekt demonstruje, jak Oś priorytetowa 4 może posłużyć do sfinansowania badań nad
nowymi możliwościami dla regionu i przyciągnięcia większych inwestycji spoza programu w celu wykorzystania tych możliwości.

Całkowity koszt i wkład EFR
Całkowity koszt projektu (studium wykonalności): 72 000 €
>> Oś priorytetowa 4 EFR: 12 240 €
>> Dofinansowanie krajowe: 6 120 €
>> Region: 8 000 €
>> Promotor projektu (inwestorzy prywatni): 45 640 €

Informacje o projekcie
Tytuł: Spółdzielczy zakład przetwórstwa Arrainetik
Czas trwania: badanie zostało przeprowadzone w latach 2011 – 2013, a zakład przetwórstwa uruchomiono we wrześniu 2014 r.		
Data studium przypadku: luty 2015 r.
Promotor projektu
Agglomération Sud Pays Basque
Epiard Boris
deveco@agglospb.fr
+33 5 59 48 30 85
www.agglospb.fr
Informacje o LGR		
Côte Basque – Sud Landes, Francja
f.gallet@cidpmem6440.fr
+33 5 59 47 65 49
Arkusz danych o LGR Côte Basque
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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