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Hankkeen kuvaus

FLAG: Além Tejo

Toimintalinjasta 4 saadulla tuella on kehitetty
innovatiivinen lyhyen toimitusketjun järjestelmä, joka on auttanut portugalilaista yritystä
tuomaan asiakkaita pienkalastajille ja edistänyt
kestäviä kalastuskäytäntöjä Sesimbran alueella.

ESPANJA

		
Suoramyynti tarjoaa kalastajille kiinnostavia vaihtoehtoisia markkinatilaisuuksia. Portugalissa kalastajat joutuvat kuitenkin myymään kaikki saaliinsa ensin huutokaupan
kautta,
mikä
rajoittaa
kalastajien
suoramarkkinointia kuluttajille. Portugalilainen pk-yritys Fixe em Casa halusi lyhentää toimitusketjua mutta
noudattaa kuitenkin kansallisia huutokauppavelvoitteita. Se kehitti paikallisten kalastajien kanssa lyhyen
toimitusketjun markkinointijärjestelmän nimeltä ”O
melhor peixe do mundo” (”maailman parasta kalaa”).
Vuonna 2006 toimintansa aloittanut yritys otti vuonna
2010 yhteyttä paikalliseen FLAG-ryhmään kehittääkseen toimintaansa edelleen. Toimintalinjasta 4 saamallaan tuella yritys kykeni lisäämään verkkomyyntiään ja kehittämään kestävän kehityksen mukaisen
hankintajärjestelmän kansallisen sertifiointiviranomaisen Sativan kanssa. Se pystyi myös suunnittelemaan aivan uudenlaisia pakkauksia, joissa kalat säilyvät paremmin ja ovat näin laadukkaampia. Kotitaloudet
voivat nyt tilata paikallista kalaa erityiseltä verkkosivustolta. Fixe em Casa kerää tilaukset, on yhteydessä kalastajiin ostaakseen heiltä kalaa Sesimbran huutokaupassa ja toimittaa kalat suoraan kuluttajille. Näin kuluttajat
tietävät saavansa tuoretta paikallista kalaa, josta kalastajat ovat saaneet reilun hinnan ja joka on pyydetty
Sativan asettamien kestävyysvaatimusten mukaisesti.
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Tärkeimmät opetukset
>> Merkitys FARNET-sivuston teemojen kannalta: Lisäarvoa tuotteisiin, lyhyet toimitusketjut, uusia työpaikkoja.
>> Tulokset: Fixe em Casa kehitti uusia ja parempia pakkaustapoja (pakkaaminen suolaveteen ja tyhjiöön) ja
varmisti yhteistyössä kalastajien kanssa, että saaliit ovat Sativan ekomerkkiä koskevan kestävyysstandardien
mukaisia. Toimitusketjuun kuuluu tällä hetkellä 40 kalastajaa, joista kolme myy saaliinsa lähes yksinomaan
yrityksen kautta.
Fixe em Casa onkin kolminkertaistanut myymänsä kalan määrän (40 tonnia vuonna 2013). Yritys tekee yhteistyötä kymmenen elintarvikemyymälän kanssa, joista osa sijaitsee lähikaupungeissa ja osa on Lissabonin luomuruokakauppoja. Näiden lisäksi verkkokaupassa oli 1 500 rekisteröitynyttä asiakasta vuonna 2013. Hanke
on auttanut luomaan kaksi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista työpaikkaa (kokoaikaiseksi muutettuna kolme
työpaikkaa) satamassa. Se on työllistänyt muun muassa yhden entisen kalastajan ja kaksi nuorta aikuista.
>> Siirrettävyys: Hanke on esimerkki suoramyyntivaihtoehdoista tilanteessa, jossa lainsäädäntö edellyttää paikallisten saaliiden myymistä huutokaupassa. Se osoittaa myös, että lyhyen toimitusketjun järjestelmässä
tuotteita voidaan myydä sekä rekisteröityjen asiakkaiden verkostossa toimittamalla tuotteet suoraan kotiin
että elintarvikemyymäläverkostossa, johon kuuluu myös luomuruokakauppoja.
>> Loppukommentti: Hankkeen menestys perustuu pienen pk-yrityksen yrittäjähenkeen – keskeiseen resurssiin, jota FLAG-ryhmien kannattaa hyödyntää, edistää ja tukea.

Kokonaiskustannukset ja EKTR: n rahoitusosuus
Hankkeen kokonaiskustannukset: 25 110 euroa
>> EKTR: n toimintalinja 4: 5 022 euroa
>> Kansallinen yhteisrahoitus: 5 022 euroa
>> Yksityinen rahoitusosuus: 15 066 euroa

Informations sur le projetHankkeen tiedot
Nimi: O melhor peixe do mundo (”maailman parasta kalaa”)
Kesto: 3 kuukautta
Tapaustutkimuksen ajankohta: helmikuu 2015
Hankkeen vetäjä
Fixe em Casa
Miguel Zegre
mzegre@gmail.com | +35 1939 657 880
www.loja.peixefresco.com.pt/
Project video
FLAG-ryhmää koskevat tiedot
Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano
adl.alentejano@mail.telepac.pt
+351 269 827 233
Alem Tejo FLAG factsheet
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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