Rezumatul proiectului
Arrainetik: Unitatea cooperativă de prelucrare
FLAG: Côte Basque – Sud Landes
Aquitaine, Franţa

Prezentarea proiectului
Un studiu francez finanțat de Axa 4 a condus la o
investiție de 700 000 EUR pentru crearea unei
unități cooperative de prelucrare în apropiere
de portul pescăresc St Jean de Luz / Ciboure.
Unitatea de prelucrare aprovizionează în prezent cantine școlare precum și alte „unități de
alimentație colectivă“ cu specii locale de pește
insuficient utilizate în trecut.
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Confruntată cu dificultăți de dezvoltare a unor proiecte colective în cadrul sectorului agroalimentar, în
special în ceea ce privește prelucrarea produselor pescărești, organismul intermunicipal Agglomération Sud
Pays Basque a implicat o gamă largă de părți interesate din domeniul public și privat într-un studiu de
fezabilitate atent pentru prelucrarea și comercializarea produselor pescărești ale zonei, în special pentru
cele debarcate în Bayonne. Producătorii, unități de
prelucrare și de alimentație colectivă, precum și organisme publice au fost mobilizați cu toții să participe la
această analiză care a contribuit la elaborarea unui
plan de acțiune care conectează oferta de produse
pescărești locale cu noi piețe locale.
Rezultatele acestei inițiative au inclus identificarea unei
cereri semnificative din partea cantinelor școlare și a
altor „unități de alimentație colectivă“ pentru produse
pescărești locale „gata de gătit“ și au condus la investiții
pentru crearea unei unități colective de prelucrare care
aprovizionează cu fileuri de pește local cantine din
școli, spitale, precum și alte cantine din zonă. Organizația
producătorilor locali, comisia de pescuit și federația
localităților au investit în această cooperativă, împreună cu actori interesați din domeniul privat.
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Lecţii-cheie
>> Relevanţa pentru temele FARNET: Adăugarea de valoare, circuite scurte.
>> Rezultate: Rezultatul proiectului a constat într-un studiu detaliat privind oferta, cererea și prelucrarea peștelui local, precum și lansarea unei unități cooperative de prelucrare în valoare de 700 000 EUR care realizează filetarea și congelarea peștelui local (prelucrând o cantitate estimată de 100 de tone în anul 1, care se
preconizează că va crește la 130 de tone în anul 2). Unitatea cooperativă de prelucrare a reușit să obțină
accesul la piața „unităților de alimentație colectivă“ și a condus la crearea a 5 locuri de muncă cu normă
întreagă în zonă, alte 2 fiind preconizate după încă 6 luni.
>> Transferabilitate: Acest tip de proiect este relevant pentru multe zone pescărești, în special acolo unde
produsele pescărești locale obțin cu greu accesul la piața agroalimentară locală. FLAG-urile sunt în măsură să
reunească diferiți actori care să examineze barierele și să identifice soluții în beneficiul unor sectoare locale
multiple.
>> Comentariu final: Acest proiect demonstrează modul în care Axa 4 poate furniza un capital de pornire pentru a studia noi oportunități pentru zona locală și pentru a atrage investiții mai importante din afara programului pentru a le valorifica.

Costuri totale şi contribuţie FEP
Costul total al proiectului (studiu de fezabilitate): 72 000 EUR
>> Axa 4 a FEP: 12 240 EUR
>> Cofinanţare naţională: 6 120 EUR
>> Regiunea și provincia: 8 000 EUR
>> Promotorul proiectului (investiție privată): 45 640 EUR

Informaţii privind proiectul
Titlu: Unitatea cooperativă de prelucrare Arrainetik
Durată: Studiul a fost realizat între 2011-2013, iar unitatea de prelucrare a fost lansată în septembrie 2014.
Data studiului de caz: februarie 2015
Promotorul proiectului
Agglomération Sud Pays Basque
Epiard Boris
deveco@agglospb.fr
+33 5 59 48 30 85
www.agglospb.fr
Informaţii despre FLAG		
Côte Basque – Sud Landes, Franța
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Fişa informativă a FLAG-ului Côte Basque
Editor: Comisia Europeană, Direcţia Generală Afaceri Maritime şi Pescuit, Directorul general.
Clauză de neresponsabilitate: Direcţia Generală Afaceri Maritime şi Pescuit este responsabilă pentru elaborarea generală a acestui document, dar nu este
responsabilă pentru conţinutul ei şi nici nu garantează acurateţea datelor.
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