Кратка информация за проекта
Обществен служител по морската храна
Рибарска група FLAG: „Северен Девън“
Девън, Обединено кралство

Преглед на проекта
Доставките на местна риба на пазара в Северен Девън се увеличиха и бяха създадени три
нови търговски обекта за продажба на риба.
Това стана благодарение на директната
работа с представители на местния бизнес и с
английски риболовни предприятия в комбинация с насърчаване на работата в мрежа
между тях и осигуряване на подкрепа чрез
бизнес наставничество.

Рибарска група FLAG:
„Северен Девън“

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Проучване на рибарска група FLAG „Северен Девън“разкри поредица от пропуски във веригата за доставки на
местна риба и слабо значение на морската храна от
района. Настоящият проект цели да запълни тези пропуски, като разработи местна верига на доставки от
морето до чинията и разшири познанията и уменията на
търговци и ресторантьори от района да използват
повече местна морска храна. Тази задача беше поета от
специално назначения за района обществен служител
по морската храна. Той насърчава и стимулира създаването на връзки и мрежа между риболовния сектор, ресторантите, търговците и местната общност. Осигурени
са средства за заплащане на служителя за три години. Работата му е на пълен работен ден и изисква разностранни
умения и опит — от познаване на хранителния сектор до бизнес развитие и маркетинг. Управляващ комитет, състоящ се от четирима доброволци от заинтересованите сектори — морска храна, хотелиерство и ресторантьорство,
преработвателна индустрия и туризъм — подпомага обществения служител по морската храна в работата му.
Вече бяха подкрепени и консултирани представители на бизнеса относно участие и излагане на продукцията им на
съществуващи и нови мероприятия и събития, посветени на уловените в района риби и морска храна. Освен това
проектът разполага с малък бюджет за маркетинг и спонсориране с цел насърчаване на частни фирми да изпробват
нови дейности — ако последните се окажат успешни, фирмите могат да ги продължат или повторят. Според бенефициентите сред реално постигнатите успехи на проекта е индивидуалната подкрепа, която всеки от тях е получил от
служителя. Тя им е помогнала да развият увереност, да се справят с труднопреодолими препятствия като липса на
знания за това как да продават или рекламират продуктите си. В резултат на проекта се родиха нови инициативи,
създадени бяха например будката за морска храна „Божествената стрида”, уличният щанд Храни „Морски вълк“и
фирма “Риба луна“, която предлага кошници с морски деликатеси и кутии с риба за барбекю.
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Основни поуки
>> Съответствие с темите на мрежата FARNET: Подобряване на имиджа на риболовните предприятия,
кратък цикъл на пазарна реализация, добавяне на стойност към риболовните предприятия.
>> Резултати: Този проект все още е в ход, но вече помогна на много представители на малкия бизнес да
изградят капацитет за по-голяма устойчивост, предостави им инструменти за по-независимо развитие
на бизнеса, като реализира идеите им на практика. Ето някои от актуалните резултати:
•

7 местни мероприятия, посветени на местната риба, риболовното наследство и морската среда се
разраснаха.

•

2 нови събития, посветени на местната риба, риболовното наследство и морската среда

•

активно участие на 19 фирми в проект или събитие

•

подкрепени са 5 обществени организации

•

100 фирми са се възползвали от маркетингова или рекламна дейност по проекта или във връзка с
мероприятие

•

14 фирми са участвали в обучение или са получили менторство

•

създадени са три нови търговски обекта за продажба на риба

>> Приложимост на друго място: Този проект показва, че директната подкрепа на целево подбрани фирми
може да допринесе ефективно за рекламирането на устойчиви риболовни предприятия пред бизнес-общността и за убеждаване в съществуването на надеждни дейности, които могат да добавят стойност към местните риболовни предприятия. Подобен проект би могъл да намери приложение в много райони на рибарски
групи FLAG, където местната верига на доставки е недоразвита. Компетентността на назначения служител е
от основно значение за успеха. Благодарение на опита си в хранителния сектор, бизнеса, събитията и маркетинга служителят можа да предложи услуга и подкрепа по мярка на фирми и организации, търсещи активно
нови възможности, свързани с рибата и морската храна. Ето и част от другите съвети, които трябва да се имат
в предвид за постигане на успешен трансфер: Разработване на добра база данни за осъществяване на редовни
комуникации, инструментариум от полезни информационни ресурси, насочване към представителите на
бизнеса по време на ниския туристически сезон — период, през който те не са толкова заети и правят планове за идната година, използване на съществуващи мрежи, включване на държавни органи, НПО-та и благотворителни организации, да се започне с малко и да се изградят стабилни основи.
>> Заключителен коментар: Този проект беше разработен въз основа на сериозни анализи на нуждите на
местно ниво. Той цели да привлече вниманието на общността и да я спечели, като набляга на представянето на рибата и риболова като един вид празник. Той стимулира активни контакти и предостави инвестиции за свързване на заинтересуваните фирми помежду им. По този начин проектът спомогна за разработването на нови възможности по веригата за промоции, реклама и доставки на местна риба.

Общ размер на разходите и финансиране от ЕФР
Общ размер за разходите по проекта: 152 280 евро
>> Ос 4 на ЕФР: 57 100 евро
>> Национално съфинансиране: 44 955 евро
>> Частни средства: 38 080 евро
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Информация за проекта
Наименование: Обществен служител по морската храна
Продължителност: 3 години (от октомври 2012 г. до септември 2015 г.)
Дата на конкретния пример: април 2015 г.
Вносител на проекта
Северен Девън+
Хети Буут
hbooth@northdeveonplus.co.uk
+44 1237 426 416
www.ndflag.co.uk
Туитър: @NDFLAG
Информация за рибарската група FLAG
Рибарска група FLAG „Северен Девън“, Обединено кралство
flag@northdeveonplus.co.uk
Northern Devon FLAG factsheet

Редактор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“, Генерален директор.
Отказ от отговорност: Въпреки че Генерална дирекция „Морско дело и Рибарство“ носи отговорност за цялостното изготвяне на този документ, тя не
носи отговорност за съдържанието и не гарантира точността на информацията.
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