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Privire de ansamblu
asupra proiectului:
Acest proiect sprijină punerea în valoare a speciilor locale printr-o iniţiativă comunitară incluzivă ce reuneşte studenţi în domeniul cateringului, pescari şi întreprinderi locale în jurul unui
proiect mic, dar promiţător, pentru a sensibiliza
şi promova surse de aprovizionare locale şi
durabile.

Arhipelagul Vänern
şi Muntele Kinnekulle

Suedia
Letonia

Aproximativ 130 de pescari lucrează pe Lacul Vänern, cel mai
mare lac de apă dulce din Uniunea Europeană şi rezervaţie
UNESCO a biosferei, unde specii locale, precum mihalţul şi păstrăvul argintiu, oferă un potenţial bun pentru a aduce un plus de
valoare.
Ca parte a formării lor, studenţii în domeniul catering-ului de la
liceul La Gardie conduc un restaurant public în Lidköping, unde
dezvoltă o bucătărie rafinată şi reţete originale, cu un accent
deosebit pe durabilitate. În al doilea an de liceu, studenţii trebuie să adune laolaltă meniurile lor, pe baza unor criterii specifice. Aceasta a oferit oportunitatea de a dezvolta
un proiect durabil în domeniul pescuitului, bazat pe versiunea în limba suedeză a listei WWF a cumpărătorului
de peşte şi crustacee. Acest lucru a ajutat la abordarea unor întrebări ale studenţilor, precum:
>>
>>
>>
>>

ce specii de peşte şi crustacee ar trebui folosite sau evitate?
cum este structurată industria suedeză a pescuitului?
cum ar putea speciile locale să ofere o alternativă durabilă?
cum ar putea să se conecteze cu comunitatea locală din domeniul pescuitului?

Proiectul a inclus formare pentru studenţi şi profesori şi a început cu vizite efectuate de către profesori, studenţi
şi principalul furnizor de peşte al şcolii, precum şi de către un proprietar al unui restaurant local şi un reprezentant al pescarilor de pe Lacul Vänern, la:
>>
>>
>>
>>

licitaţia de peşte de la Goteborg
companii de fructe de mare (Svensk Fisk AB)
restaurante (Sjömagasinet)
centrul de formare ecologică (Fundaţia Ekocentrum)
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Lecţii-cheie
>> Relevanţă pentru temele FARNET: Creşterea valorii adăugate a produselor
locale în domeniul pescuitului; mediu, cultură şi societate
>> Eficacitate/eficienţă: Până la sfârşitul vizitelor, 90 de persoane au fost implicate
în schimburi, iar proiectul a dovedit că a avut un foarte mare succes la creşterea
interesului în rândul studenţilor faţă de speciile locale. Diversitatea şi cantitatea
reţetelor de peşte de la restaurantul de catering s-a dublat (utilizarea sporită a
bibanului şi a şalăului din Lacul Vänern, şi acum servirea, de asemenea, a mihalţului), depăşind în prezent preparatele din carne. De asemenea, aceasta a motivat profesorii şi pescarii locali să conlucreze mai strâns, şi mai mulţi pescari şi-au
exprimat deja interesul de a fi implicaţi în iniţiative de monitorizare, cum ar fi
organizarea de excursii de pescuit pentru studenţi sau testarea de noi metode
de pregătire a capturilor.
>> Transferabilitate: Acest proiect cu costuri reduse, care favorizează legăturile cu părţile interesate cheie dintr-o
comunitate pescărească, poate fi uşor transferat în alte zone. Unul dintre obiectivele Axei 4 este de a implica
activ tinerii în comunităţile pescăreşti locale. Acest proiect ilustrează câteva etape esenţiale pentru realizarea
acestui lucru: crearea unui grup alcătuit din reprezentanţi din domeniul educaţiei şi al pescuitului.
>> Comentariu final: Proiectul a demonstrat succesul implicării şi al transferului de cunoştinţe într-o comunitate cu o viziune pe termen lung. Deşi a fost un proiect la scară mică, el are potenţialul de a obţine rezultate
pe termen mai lung prin diseminarea rezultatelor în programe de formare ulterioare şi prin valorificarea
experienţei în mod transversal în cadrul comunităţii.

Costul total şi contribuţia de la FEP
Costul total al proiectului: 15 380 EUR (138 000 SEK)
Axa 4: 7 690 EUR (69 000 SEK) 50%
Alte fonduri publice: 5 851 EUR (52 500 SEK)
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