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Dywersyfikacja działalności
rybackiej
oraz promocja dobrych praktyk

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ RYBACKI

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu
Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Słowińska Grupa Rybacka jest stowarzyszeniem powołanym do realizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, która opiera się na 3 głównych celach: wzroście
atrakcyjności obszaru jako miejsca zamieszkania, wzmacnianiu funkcji turystycznej obszaru, zachowaniu żywotnego ekonomicznie
sektora rybackiego. Zadaniem Stowarzyszenia jest informowanie o możliwościach
pozyskania środków na projekty w ramach
Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich na lata 2007-2013” oraz
pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, jak również sprawdzanie ich
pod kątem spójności z Lokalną Strategią
Rozwoju Obszarów Rybackich. Słowińska
Grupa Rybacka obejmuje obszar 7 gmin
– 6 z nich wchodzi w skład województwa
pomorskiego (Gmina Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk, Gmina Smołdzino,
Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka) i 1 województwa zachodniopomorskiego (Gmina
Postomino). Wszystkie gminy członkowskie
tworzą spójny przestrzennie obszar.

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka zostało powołane
w celu wdrażania założeń osi priorytetowej
4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”. PLGR realizuje Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich, która stanowi podstawę
korzystania ze środków finansowych osi 4.
Główne cele aktywności grupy to: podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez
wykorzystanie lokalnych zasobów oraz aktywizacja społeczności. Projekty dofinansowane z osi 4 mają przyczyniać się m.in. do
dywersyfikacji zatrudnienia i działalności gospodarczej osób z sektora rybackiego oraz
branż z nim związanych. W skład Północnokaszubskiej LGR wchodzi 8 gmin, w tym 4
miejskie i 4 wiejskie (Jastarnia, Hel, Kosakowo, Krokowa, Puck-gmina wiejska i miejska,
Wejherowo, Władysławowo). LGR obszarem
obejmuje powiat pucki - 7 gmin i wejherowski - 1 gmina.
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Dobre praktyki dywersyfikacji działalności rybackiej
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Tytuł projektu:
Budowa i wyposażenie smażalni ryb
Beneficjent: Jerzy Bogusz
Miejsce realizacji operacji: Stara Pasłęka k. Braniewa
LGR: Zalew Wiślany
Kwota dofinansowania: 249 000,00 zł
Wartość projektu: 514 333,80 zł

Źródło: Jerzy Bogusz

Opis projektu:
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Budowa i wyposażenie smażalni ryb dywersyfikuje działalność rybacką i stwarza dodatkowe źródło utrzymania w okresie zakazu połowów.
W ofercie smażalni znajdą się przede wszystkim ryby łowione na Zalewie Wiślanym, tj. węgorze, sandacze, okonie, leszcze, a w okresie
wiosennym śledzie. Podczas okresowych zakazów połowów na Zalewie Wiślanym, właściciele smażalni pozyskiwać będą dorsza i flądrę
z morza, czemu sprzyja korzystne położenie obiektu blisko Bałtyku.
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Tytuł projektu:
Utworzenie oraz wyposażenie kawiarni wraz
z fabryką cukierków w domu wakacyjnym
„Mistral”
Beneficjent: Adam Jakubiak
Miejsce realizacji operacji: Ustka
LGR: Słowińska Grupa Rybacka
Kwota dofinansowania: 58 530,00 zł
Wartość projektu: 97 555,46 zł
Opis projektu:

fot. Mateusz Mączyński

Pomysłodawcą fabryki cukierków oraz kawiarni jest armator, właściciel jednostki pływającej, czynnie prowadzący działalność połowową
na obszarze Morza Bałtyckiego. Dotychczas prowadził on działalność
handlową w zakresie sprzedaży produktów rybnych, a także turystyczno-hotelarską, Dom Wakacyjny Mistral. W ramach uzyskanego
dofinansowania armator realizuje innowacyjny projekt – w działającym
już pensjonacie w Ustce powstaje kawiarnia z fabryką cukierków. Wytwarzane są nowa usługa oraz produkt dotychczas nieoferowane na
obszarze Słowińskiej Grupy Rybackiej, które polegają na wytwarzaniu metodą tradycyjną (manufaktura) słodyczy z dodatkiem składnika Omega 3, bardzo zdrowego kwasu tłuszczowego. Dzięki realizacji
operacji stworzone zostanie nowe miejsce pracy.

fot. Mateusz Mączyński

8
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fot. Mateusz Mączyński
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Tytuł projektu:
Budowa kompleksu trzech domków letniskowych przyjaznych alergikom
Beneficjent: Rafał Kohnke
Miejsce realizacji operacji: Swarzewo
LGR: Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
Kwota dofinansowania: 251 019,31 zł
Wartość projektu: 366 820,07 zł

Źródło: PLGR

Opis projektu:
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Projekt obejmuje budowę trzech domków letniskowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup ich wyposażenia. Operacja zrealizowana jest w miejscowości Swarzewo charakteryzującej się dużym
potencjałem turystycznym o niezwykłych walorach przyrodniczych
i krajobrazowych. Zarówno miejscowość jak i okolica stwarza wyjątkowe warunki do odpoczynku, rozwoju turystyki i rekreacji, będąc przy
tym naturalnie związane z sektorem rybackim. Istotną barierą w rozwoju turystyki na tym terenie jest brak odpowiedniej liczby miejsc do
wypoczynku i rekreacji. Zarówno budowa jak i wyposażenie wykonane zostały w oparciu o materiały hipoalergiczne. Wykonane z nich łóżka, materace, pościele czy lakiery posiadają odpowiednie certyfikaty.
Projekt poprzedzono analizą usług turystycznych obszaru polskiego
wybrzeża, która wykazała brak oferty ukierunkowanej na zaspokojenie
potrzeb pobytowych osób cierpiących na alergie. Domki dla alergików
w Swarzewie są zatem pierwszym kompleksem tego typu w województwie pomorskim.
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Tytuł projektu:
Budowa muzeum rybactwa regionalnego
w Jezierzanach
Beneficjent: Leszek Kołakowski
Miejsce realizacji operacji: Jezierzany k. Jarosławca
LGR: Słowińska Grupa Rybacka
Kwota dofinansowania: 625 564,55 zł
Wartość projektu: 735 958,30 zł
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Opis projektu:

Wnioskodawcą jest armator, który postanowił ze swoich dotychczasowych zbiorów przedmiotów i urządzeń rybackich stworzyć muzeum
rybactwa regionalnego. Od 3 lat udostępnia turystom do zwiedzania
tzw. „Szopę Rybaka”, gdzie na 80 m2 podziwiać można wiele eksponatów historycznych z dziedziny rybactwa. Jej powierzchnia uniemożliwia jednak zaprezentowanie pełnych zbiorów. Poziom zainteresowania dotychczasową działalnością – blisko kilka tysięcy zwiedzających
– a także ograniczona powierzchnia szopy wskazały potrzebę stworzenia muzeum tradycji i historii rybactwa z prawdziwego zdarzenia.
Środki przyznane na inwestycję umożliwiły armatorowi poszerzenie
jego dotychczasowej ekspozycji, a umieszczenie eksponatów w nowym obiekcie pozwoliło mu na całoroczne prowadzenie muzeum rybactwa, przyjaznego dla osób niepełnosprawnych i zaopatrzonego
w infrastrukturę multimedialną. W ramach projektu armator świadczy także dodatkowe usługi, w ramach których organizuje pokazy
tematyczne i konkursy z zakresu szycia i naprawy siatek rybackich,
przygotowania potraw regionalnych z ryb bałtyckich. Podczas zwiedzania dzieli się także swoim wieloletnim doświadczeniem. Budynek
muzeum z profesjonalnym wyposażeniem będzie punktem, w którym
w sposób przejrzysty przedstawiona zostanie historia i tradycja rybactwa. Dodatkowo muzeum przyciągnie nowych turystów, którzy będą
mieli okazję nie tylko zapoznać się z szeroko pojętym rybactwem, ale
także poznać uroki regionu. Realizacja projektu pozwoli także na zatrudnienie jednej osoby.
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Tytuł projektu:
Zakup jachtu motorowego z przeznaczeniem
na organizację rejsów wędkarskich

Beneficjent: Ryszard Pilarczyk
Miejsce realizacji operacji: Ustka
LGR: Słowińska Grupa Rybacka
Kwota dofinansowania: 450 000,00 zł
Wartość projektu: 760 000,00 zł

fot. Wojciech Typiak

fot. Mateusz Mączyński

Opis projektu:
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Wnioskodawcą jest armator, który od ponad 20 lat zawodowo zajmuje
się rybołówstwem morskim. Ze względu na coraz mniejszą opłacalność prowadzonej działalności wynikającą ze zmniejszenia limitów
połowowych, okresowych zakazów połowów oraz realnego zagrożenia związanego z wprowadzeniem zakazu połowów na całym Bałtyku,
jak również w związku z rosnącymi kosztami działalności rybackiej
postanowił on rozszerzyć zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Projekt polega za zakupie i wyposażeniu przez armatora nowej
jednostki dostosowanej do prowadzenia usług związanych z wędkarstwem morskim. Łódź umożliwi zabranie na pokład 12 wędkarzy,
w tym co najmniej dwie osoby niepełnosprawne poruszające się na
wózkach inwalidzkich. Jednostka wyposażona będzie w: mesę i kambuz, 12 uchwytów dla wędek, jedno stanowisko do oprawiania ryb,
instalację wzmacniacza sygnału GSM oraz routera Wi-Fi umożliwiających korzystanie z telefonów komórkowych i Internetu. Na pokładzie zainstalowane zostaną także dwie kamery, dzięki którym możliwe
będzie śledzenie rejsu na żywo za pośrednictwem stworzonej między
innymi na te potrzeby strony internetowej. Jednostka zapewni także
możliwość połowu w formie trollingu, czyli ciągnięcia przynęty za łodzią. Wędkarze podczas rejsu będą mogli również poznać tajniki pracy rybaka oraz oprawiania i filetowania ryb. Operacja ta ma wpłynąć
na wydłużenie sezonu turystycznego, będzie także formą promocji
obszaru SGR, a przede wszystkim zróżnicuje źródła dochodu opierających się dotychczas na rybołówstwie. Realizacja projektu pozwoli
także na zatrudnienie dwóch osób.
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Tytuł projektu:
I - Budowa hali mroźni,
II - Budowa i wyposażenie budynku przeznaczonego do handlu detalicznego
Beneficjent: Zbigniew Andrzej Przysiecki
Miejsce realizacji operacji: Gardna Wielka
LGR: Słowińska Grupa Rybacka
Kwota dofinansowania: I - 300 000,00 zł /
II - 145 699,20 zł
Wartość projektu: I - 590 538,13 zł /
II - 242 832,00 zł

fot. Michał Słupczewski

Opis projektu:

fot. Mateusz Mączyński
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fot. Mateusz Mączyński

fot. Mateusz Mączyński

Beneficjent prowadzi działalność gospodarczą na obszarze Słowińskiej Grupy Rybackiej od 2001 roku. Początkowo adaptował pomieszczenia używane wcześniej w działalności rolniczej. W chwili obecnej
posiada własne budynki o łącznej powierzchni 300 m2. Jest to firma
rodzinna zajmująca się wędzeniem ryb w piecach metodą tradycyjną
bez użycia konserwantów, co czyni jego produkty atrakcyjnymi i oryginalnymi. Przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w produkcji szproty
podwędzanej na potrzeby firm zajmujących się produkcją przetworów
rybnych w puszkach. Ryba ta dystrybuowana jest przez wspomniane
firmy na teren całej Polski, jak i na rynek światowy. Wędzarnia w swojej ofercie ma także wiele innych gatunków ryb, takich jak: łososie,
halibuty, makrele, śledzie, itp. Właściciel, chcąc zapewnić swoim odbiorcom ciągłość dostaw wszystkich gatunków bez względu na sezon oraz kompleksowość usług, stworzył projekt budowy hali mroźni
oraz sklepu detalicznego. Istniejące limity połowowe, zmniejszająca
się liczba kutrów i łodzi rybackich powoduje brak rozwoju istniejącego potencjału przetwórczego. Hala mroźnia stanowi zatem niezbędny
element cyklu produkcyjnego związanego z pozyskiwaniem i sprzedażą ryb surowych i wędzonych. Dzięki wybudowanej hali zakład uniezależnił się od sezonowych wahań w dostępie do surowca i tym samym
zapewnił zaopatrzenie sklepu sprzedaży detalicznej, który powstał
przy siedzibie firmy. Wnioskodawca w wyniku realizacji operacji planuje zwiększyć sprzedaż poprzez zabezpieczenie dostępu do surowca przez cały rok. Zarówno hala jak i sklep funkcjonują przez cały rok.
Reorientacja rynkowa firmy stwarza też nowe perspektywy rozwoju
pozwalające w pełni wykorzystać potencjał firmy. Pozwoli to także na
zatrudnienie osób do obsługi hali mroźni, co wpłynie na zmniejszenie
bezrobocia na terenie SGR.
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Tytuł projektu:
Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu
wagowego w porcie Władysławowo
Beneficjent: Zrzeszenie Rybaków Morskich
Miejsce realizacji operacji: Władysławowo
LGR: Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
Kwota dofinansowania: 44 100,00 zł
Wartość projektu: 90 405,00 zł
Opis projektu:

Źródło: PLGR

Projekt złożony przez Zrzeszenie Rybaków Morskich dotyczy zakupu wagi najazdowej i jej instalacji w porcie rybackim Władysławowo
na potrzeby Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb (LCPSR).
W związku z coroczną intensyfikacją wyładunków ryb we Władysławowie, niezbędne było doposażenie Centrum w instalacje i urządzenia przeładunkowe. LCPSR było wyposażone w komplementarny system przeładunku ryb pelagicznych, jednakże słabym punktem był brak
możliwości ważenia ładunków opuszczających port, w wyniku czego
każda partia produktów rybołówstwa musiała być ważona osobno
w niewielkich ładunkach, co znacząco wydłużało czas przeładunku
i zagospodarowania surowca i wpływało na pogorszenie atrakcyjności
produktów. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju portu rybackiego we Władysławowie, którego dotychczasowe wyposażenie technologiczne uniemożliwiało dalszy wzrost ilości wyładowanych produktów rybołówstwa, a tym samym hamowało rozwój samego portu.

www.miary-wagi.com.pl
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www.miary-wagi.com.pl
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Tytuł projektu:
Ośrodek sportów morskich i turystyki we
Władysławowie
Beneficjent: Rafał Golla
Miejsce realizacji operacji: Władysławowo
LGR: Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
Kwota dofinansowania: 445 000,80 zł
Wartość projektu: 1 138 591,00 zł
Opis projektu:
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fot. Grażyna Capar

fot. Karolina Staśkiewicz

fot. Katarzyna Kojder

fot. Karolina Staśkiewicz

fot. Grażyna Capar

fot. Mateusz Górny

Projekt zakłada budowę wielousługowego obiektu z restauracją serwującą dania kuchni kaszubskiej przygotowane z ryb dostarczanych
przez miejscowych armatorów i hodowców, apartamentami oraz salą
szkoleniowo-konferencyjną wykorzystywaną do organizacji kursów
i spotkań dla pasjonatów sportów wodnych, m.in. dla płetwonurków
oraz wędkarzy. Ponadto projekt przewiduje otwarcie sklepu rybnego
oferującego całoroczną sprzedaż produktów rybnych pochodzących
z własnych połowów, a także produkcji lokalnych firm.
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Tytuł projektu:
Wyposażenie warsztatu samochodowego w celu rozwoju
usług konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych

Tytuł projektu:
Zmiana sposobu użytkowania części budynku wraz z jego
przebudową na zakład projektowo-wdrożeniowy w zakresie
projektowania łodzi rybackich i jachtów

Beneficjent: Artur Szamiel
Miejsce realizacji operacji: Włynkówko
LGR: Słowińska Grupa Rybacka
Kwota dofinansowania: 199 136,63 zł
Wartość projektu: 331 894,38 zł

Beneficjent: Krystian Zbigniew Lewandowski
Miejsce realizacji operacji: Wodnica
LGR: Słowińska Grupa Rybacka
Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł
Wartość projektu: 566 401,74 zł

fot. Mateusz Mączyński
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Opis projektu:

Projekt polega na przebudowie nieruchomości na cele stworzenia zakładu projektowo-wdrożeniowego w zakresie projektowania łodzi rybackich i jachtów, montażu projektowanych
elementów oraz ich naprawy u klienta, w przypadku uszkodzenia. Przedsięwzięcie dywersyfikuje dotychczasową aktywność zawodową armatora, który otwiera nową działalność
gospodarczą w zakresie modernizacji łodzi i kutrów rybackich do 15m długości, jednostek
rekreacyjnych oraz innych wyrobów z laminatów, w dowolnych etapach budowy: od tzw.
gołych kadłubów do w pełni gotowych kutrów rybackich trałowych lub netowych. Ustka
jest największym i najstarszym „zagłębiem laminarskim” w kraju, dzięki czemu firma będzie
mogła zatrudnić wykwalifikowanych specjalistów zarówno w zakresie produkcji, jak i tworzenia dokumentacji i nadzoru. Armator planuje zatrudnienie trzech osób o odpowiednich
kwalifikacjach. Realizacja projektu wpłynie na rozwój sektora rybackiego - oferowane usługi
znacznie poprawią warunki prowadzenia połowu. Ponadto wytworzony zostanie nowy produkt, dotychczas nieprodukowany na obszarze objętym LSROR. Wnioskodawca ubiega się
o patent na wynalazek pt. „Nadbudówka, zwłaszcza jachtowa”, co oznacza rozsuwaną
sterówkę, która po rozsunięciu oferuje dwukrotne zwiększenie powierzchni mieszkalnej na
jachcie.

fot. Witold Kończak

Opis projektu:

Armator dywersyfikuje swoją aktywność zawodową poprzez działalność usługową związaną z konserwacją i naprawą aut. Przeprowadzenie inwestycji umożliwiło stworzenie oferty
profesjonalnych usług w zakresie diagnostyki, wulkanizacji i naprawy pojazdów samochodowych, zarówno osobowych, jak i ciężarowych oraz dostawczych. Realizacja projektu umożliwiła wyposażenie warsztatu samochodowego w odpowiednie do tego typu działalności
urządzenia, pozwoliła także na zatrudnienie dodatkowego pracownika. Przedsiębiorca stał
się konkurencyjny na rynku, zakupił bowiem innowacyjny sprzęt, dzięki któremu możliwe
jest świadczenie usług dotychczas nie oferowanych na obszarze Słowińskiej Grupy Rybackiej, tj. mierzenie promieniowania osiowego na kołach oraz pomiar wibracji koła z testem
drogowym. Zakupione urządzenie dostarcza także informacji dotyczących rozwiązania problemów, jakich nie można usunąć przy pomocy dotychczas dostępnego sprzętu. Projekt
zakłada też wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych poprzez
zakup testera diagnostycznego – nowoczesnego urządzenia służącego do diagnostyki napraw związanych z elektroniką.
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II rozdział

fot. Laura Madeddu

Dobre praktyki dywersyfikacji działalności rybackiej
w Europie
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Tytuł projektu:
Pescatourism i Ichtyotourism
Promotor projektu: Gianna Saba
Stowarzyszenie Pescatour, Sardynia,
Włochy

fot. Gianna Saba

fot. Tonino Morra

fot. Tonino Morra
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fot. Laura Madeddu

fot. Laura Madeddu

Opis projektu:

Pescatourism

Ichtyotourism
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Pescatourism to forma działalności, która
łączy pracę rybaka z turystyką. Z powodzeniem wykorzystywana jest przez rybaków
we Włoszech i Francji, gdzie dzięki sprzyjającym przepisom możliwe jest prowadzenie
tego typu aktywności. Włochy to kraj, w którym pescatourism rozwija się bardzo prężnie
i cieszy ogromną popularnością zarówno
wśród rybaków oferujących tego typu usługi, jak i wśród turystów chcących poznać
ich pracę na morzu. Jest to biznes rodzinny umożliwiający utrzymanie gospodarstwa
domowego przez cały rok, bez konieczności
poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu. Pescatourism polega na całodziennych
bądź nocnych rejsach, na które zabierani
są turyści zainteresowani odkrywaniem tajników rybołówstwa. Uczestnicy wyprawy
poznają wówczas prawdziwą pracę rybaków - od zarzucania sieci po ich wyciąganie,
uczą się jak rozpoznawać różne gatunki ryb,
jak je oprawiać i przyrządzać zgodnie z tradycyjnymi recepturami regionalnymi. Każda
łódź rybacka oferująca tego typu rejsy wyposażona jest w kuchnię, w której turyści
wspólnie przygotowują posiłki ze złowionych
wcześniej ryb. Podczas wycieczki istnieje
możliwość obsługi typowego sprzętu rybackiego, nauki wyplątywania ryb z sieci, odkrywania uroków małych, zacisznych zatok
- poznania ich historii i sekretów z nimi związanych. Taka wyprawa w morze jest gwarantem wyjątkowych wrażeń dla turysty, jest to

szczególna przygoda podczas której ma on
możliwość odbycia rejsu prawdziwą łodzią
rybacką w towarzystwie rybaków, aktywnie
uprawiających ten zawód. Pochodną pescatourismu, realną do praktykowania w Polsce
jest Ichtyotourism, czyli możliwość spędzania wakacji rybackich na lądzie. Jest to pobyt w rybackich domach, podczas którego
turysta ma bezpośredni kontakt z rybakiem
i jego rodziną. Bierze on udział we wszystkich codziennych czynnościach, poznając
tym samym życie rodziny rybackiej oraz rytm
w jakim ono przebiega. Poznaje tradycje
ucząc się poszanowania i miłości dla morza
oraz ciężkiej pracy. Ichtyotourism stwarza
możliwość bycia gościem w tradycyjnym
domu i rodzinie rybackiej, brania czynnego
udziału w codziennych obowiązkach rybaka,
smakowania tradycyjnych potraw rybnych
w przyjaznej atmosferze domu. Każdy z turystów podczas takiego pobytu ma możliwość
odkrywania atrakcji obszaru, napawania się
nadmorskim widokiem poznając jednocześnie kulturę i rękodzieło charakterystyczne
dla odwiedzanego obszaru. Prawdziwe piękno wakacji w domu rybaka leży w doświadczaniu prawdziwej natury i pasji ludzi wykonujących ten zawód, w świeżości produktów
i piękna niezniszczonych przez cywilizację
miejsc. Wakacje spędzone w taki sposób są
jednocześnie sposobem na zdobycie wiedzy o rybactwie, poznawanie specyfiki tego
zawodu z najlepszego z możliwych źródeł –
czyli bezpośrednio od osób uprawiających
ten trudny zawód. Poprzez bezpośredni kontakt z pracą, historiami z rejsów morskich,
opowieściami o tradycjach, ciekawych miejscach można zdobyć najbardziej wartościową wiedzę.
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Tytuł projektu:
Wioska rybacka (Fishing village anno 1906)
Promotor projektu: Hans-Joachim Fiedler
FLAG: Bremerhaven, Niemcy
Opis projektu:
W dotkniętej kryzysami lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, zaniedbanej i cechującej się dość industrialnym wyglądem
dzielnicy portowej w Bremerhaven prowadzono szereg działań rewitalizacyjnych.
Dążąc do zwiększenia atrakcyjności portu,
a zarazem utworzenia nowych możliwości
zbytu produktów rybołówstwa, zdecydowano się także na realizację projektu w ramach
Osi 4, który wzbogacił wcześniejsze inicjatywy o wymiar rybacki. Po różnych próbach
ożywienia dzielnicy portowej w Bremerhaven
przyszła kolej na współpracę między działającą w porcie lokalną hurtownią ryb a miejscową grupą FLAG, utworzoną w związku
z wcześniejszymi wysiłkami zmierzającymi
do rewitalizacji. Ta kooperacja wreszcie odniosła sukces, wnosząc w tę okolicę nowe
życie i czyniąc ją integralną częścią miasta
jako całości. U wejścia do portu powstała mała wioska rybacka, złożona z 11 krytych strzechą chat wzorowanych na autentycznych domostwach rybaków z 1906
r. Otwarto restauracje i sklepy (odzieżowe
i rybne) oraz zapewniono możliwość zwiedzania „atrakcji świata morskiego”, którego
głównym elementem są ryby. Odnowiono
także najstarszą nadal istniejącą „pakownię
ryb IV” (zbudowaną w 1906/1907 r.). Dziś
swoje produkty i usługi oferuje tam 15 firm
handlowych i gastronomicznych. Centrum
zwiedzania jest zarządzane przez firmę H-J
Fiedler, specjalizującą się w owocach morza.
Oferuje ono usługi takie jak catering, infor28

macja turystyczna, sprzedaż ryb i innych lokalnych produktów zwiedzającym. Dywersyfikacja działalności gospodarczej w dzielnicy
portowej Bremerhaven zwiększyła atrakcyjność i poprawiła wizerunek tej okolicy (duże
zainteresowanie ze strony mediów i wielu
zwiedzających), a rosnąca liczba przyjeżdżających tu turystów doprowadziła do
zwiększenia sprzedaży w pozostałych miejscowych sklepach. Ponadto inicjatywa ta nie
tylko uratowała 47 istniejących miejsc pracy, lecz także przyczyniła się do powstania
dwóch nowych, w placówkach sprzedaży.
Projekt został wyróżniony szeregiem nagród
za przedsiębiorczość. Jest on przemyślany,
zintegrowany i przyczynił się nie tylko do
dywersyfikacji gospodarczej i pozyskania
inwestycji prywatnych, ale też doprowadził
do powstania nowych połączeń w transporcie publicznym, poprawiających dostęp do
portu z centrum miasta. Stanowi on także
przykład wykorzystania dziedzictwa kulturowego jako podstawy udanego modelu biznesowego.
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Tytuł projektu:
Ryby z kutra (Fish from the boat)

Opis projektu:
Głównym elementem projektu jest dynamiczna witryna internetowa www.fischvomkutter.de. Stanowi ona platformę pozwalającą na jednoczesną wymianę informacji
w sposób racjonalny pod względem kosztów i umożliwiający dopasowanie podaży
ze strony rybaków i popytu ze strony konsumentów. Rybacy, przebywając jeszcze na
morzu, za pomocą wiadomości SMS przekazują do witryny internetowej informacje
o tym, jakie ryby złowili oraz gdzie i kiedy
będą je wyładowywać (podając współrzędne
GPS miejsc wyładunku dla systemów nawigacji – dane to można pobrać bezpłatnie
dla wszystkich standardowych systemów
www.poisbase.com). Konsumenci mogą korzystać z tej usługi informacyjnej również za
pomocą smartfonów. Oprócz konkretnych
danych o produktach rybnych, na stronie
można również znaleźć obszerną informację o historii przemysłu rybnego w regionie,
metodach połowowych, gatunkach poławianych ryb, rybakach uczestniczących
w projekcie oraz działaniach prowadzonych
w związku z ochroną wybrzeża. Te dodatkowe informacje umieszczane są również na
tablicach informacyjnych w miejscach wyładunku, a także w broszurze informacyjnej.
Tablice informacyjne to solidne znaki z drewna, postawione w każdym z siedmiu miejsc
wyładunku, natomiast broszura jest rozpro30

wadzana przez wszystkie punkty informacji
turystycznej, przedsiębiorstwa połowowe
i innych partnerów lokalnych. Uczestnikami
projektu są rybacy, organizacje morskie oraz
władze lokalne. Wprowadzenie tego systemu wpłynęło na osiąganie wyższych cen (np.
9 € za kilogram fileta dorszowego). Uważa
się, że zwiększono stabilność ekonomiczną

www.fischvomkutter.de

Promotor projektu: m.in. AktivRegion
Ostseeküste
FLAG, Uwe Sturm - kierownik FLAG
FLAG: AktivRegion Ostseeküste, Szlezwik
-Holsztyn, Morze Bałtyckie, Niemcy

i szanse przetrwania 11 zaangażowanych
przedsiębiorstw rybackich. Co więcej, niektóre z tych przedsiębiorstw poszerzyły działalność, rozbudowując swoją ofertę i mają
obecnie 30-50% więcej klientów. Tworzenie
sieci kontaktów między rybakami, specjalistami ds. turystyki i sektorem gastronomicznym zapewniło klientom dokładniejsze
informacje, co pomogło skuteczniej włączyć
przemysł rybny w życie regionu. Zainteresowanie ze strony lokalnych mediów zwróciło
uwagę opinii publicznej na miejscowy sektor rybołówstwa, możliwość bezpośrednich
zakupów i witrynę. Głównymi beneficjentami
tego pozytywnego rozwoju sytuacji są zaangażowani rybacy, czerpiący korzyści z bezpośredniej sprzedaży z kutra.
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Tytuł projektu:
Wędzony ostrosz wipera (Smoked Weever Fish)
Promotor projektu: Bent Rulle
FLAG: Læsø, Samsø, Ærø, Wyspa Læsø,
cieśnina Kattegat, Dania
Opis projektu:

Na wyspie Læsø jeden z lokalnych rybaków skorzystał z osi 4, aby zainwestować
w rozwój nowej gamy produktów opartej na
niedocenianym gatunku ostrosza wipera.
Podnosząc wartość tego lokalnego zasobu
i tworząc kultowy produkt, zachęca tym samym coraz szerszą rzeszę ludzi do odkrywania potencjału nie tylko samej ryby, ale także
całej wyspy. Ostrosze wipera to grupa gatunków występujących powszechnie w płytkich
wodach Morza Północnego i na wschodnich
wybrzeżach Oceanu Atlantyckiego. Pomimo
wzrostu i tak zasobnej populacji tego gatunku i pomimo faktu, że ostrosz wipera jest rybą
jadalną, jest on znany bardziej ze względu
na kolec grzbietowy zawierający jad niż ze
względu na doskonały smak mięsa. Zatem
zła reputacja ostrosza może odstraszać wielu
amatorów owoców morza. Bent Rulle, rybak
żyjący na wyspie Læsø, postanowił zmienić
ten stan rzeczy i z pomocą FLAG stworzył
gamę nowych produktów, sprawiając tym
samym, że ostrosz stał się lokalnym przysmakiem. Pomysł polegał na opracowaniu
nowego sposobu przyrządzania ryby, promocji produktu oraz zapewnieniu klientom
jak najlepszych warunków do jego odkrycia.
Zgodnie z tym założeniem Pan Bent szukał
sposobów na przechowywanie ryby, świeżej lub lokalnie wędzonej, i sprzedawanie jej
w atrakcyjny sposób. Wsparcie w ramach
osi 4 pomogło mu zaadaptować istniejący
budynek na sklep rybny i restaurację, a tak32

że zainwestować w sprzedaż, przyrządzanie,
pakowanie i sprzęt dostawczy. Wszystko to
umożliwiło mu wypromowanie i zwiększenie atrakcyjności
tej mało popularnej
ryby, która zajmuje obecnie główne
miejsce w menu
jego nowo otwartej
restauracji
rybnej.
Promocja wędzonego ostrosza wipera sprawiła, że do grona lokalnych przysmaków
dołączył nowy produkt oferowany mieszkańcom wyspy i odwiedzającym w porcie
rybnym Østerby. Z uwagi na to, że ryba
jest wędzona w pobliskiej wędzarni, która
należy do właściciela lokalnego sklepu rybnego, całkowita wartość dodana produktu
pozostaje na wyspie. Sama restauracja odniosła duży sukces. Jej dochód w drugim
roku działalności podwoił się w stosunku do
pierwszego i wzrósł o 20% w kolejnym roku.
Zadowoleni klienci wracają do restauracji
kilkakrotnie w ciągu sezonu (liczba klientów
restauracji podwoiła się od daty otwarcia
w 2009) a ostrosz wipera stanowi obecnie
jedno z najpopularniejszych dań w karcie
lokalu. Projekt ilustruje, w jaki sposób niewielkie przedsiębiorstwo może skorzystać
z osi 4 w celu dostosowania swojej oferty do
zasobów lokalnych. Jest to również przykład
dobrze ukierunkowanej inwestycji w proces
produkcyjny, który przy stosunkowo niewielkim wsparciu finansowym może odmienić
wizerunek produktu, generując tym samym
popyt i doprowadzając do szybkiego zwrotu
z inwestycji.
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Tytuł projektu:
Garbowanie rybiej skóry (Tanning of Fish Skin)
Promotor projektu: Centrum Kształcenia
Dorosłych w Korsholm
Heidi Holm - kierownik projektu
FLAG: Österbotten, Ostrobothnia,
Finlandia
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Opis projektu:
Ten projekt udowadnia, że ryba jest nie tylko wartościowym źródłem pożywienia, ale
może także dostarczyć surowca dla innych
bardziej trwałych produktów, takich jak wyprawiona skóra na odzież. Projekt promuje
garbowanie i różnorakie wykorzystanie rybiej skóry poprzez szkolenie, pozyskiwanie
surowca, projektowanie produktów i marketing. Pomysł projektu szkoleniowego został
zainspirowany podczas wizyty studyjnej na
wyspie Gotlandia, gdzie tradycja garbowania rybiej skóry jest wciąż podtrzymywana.
Wizyta została zorganizowana przez grupę
FLAG Österbotten. Region, na którym się
znajduje składa się z setek wysp, a sektor
rybacki jest ważną częścią lokalnej gospodarki. Głównym wyzwaniem dla tego terenu
jest jednak utrzymanie żywotności sektora
związanego z połowami oraz nakłonienie
młodych ludzi, by wybierali rybołówstwo
jako ścieżkę zawodową. Celem FLAG jest
zachowanie bogatych tradycji kulturowych,
jakie wytworzyły się w obrębie tego przemysłu. Grono uczestników kursu było bardzo
różnorodne, od bezrobotnych do emerytów,
obejmując również lokalnego wytwórcę sieci i przedsiębiorców zajmujących się rękodziełem. Projekt objął szkoleniem łącznie 15
osób, a jego rezultatem jest podręcznik dla
rybaków dający wskazówki, co robić z rybią
skórą, by zachować jakość konieczną, by
można jej użyć jako surowca skórzanego.

Wykreował również nową dziedzinę biznesu
związanego z rękodziełem, dając możliwość
tworzenia nowych firm i miejsc pracy. Wzrost
świadomości produktów z rybiej skóry i ich
wielorakich zastosowań zapewni sukces
temu nowemu sektorowi. Projekt pokazał,
że rybacy mogą czerpać pewien dodatkowy
zysk z wykorzystania tego, co wcześniej było
produktem ubocznym, ale okazał się korzystny również dla lokalnych artystów, którzy teraz mają możliwość pracy i korzystania
z nowego lokalnego surowca: wyprawionej
rybiej skóry.
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Tytuł projektu:
Organizacja rybacka dywersyfikuje produkcję lodu (Fishing
organisation diversifies its ice production)
Promotor projektu: Confraria de pescadors l’Ametlla de Mar, Juan Llambrich i
Tomás Margalef
FLAG: Litoral Costa Ebre, Katalonia,
Hiszpania

36

Opis projektu:
Ten projekt pokazuje, jak innowacyjne
mogą być organizacje rybackie dążące do
zabezpieczenia i zwiększenia swoich dochodów poprzez różnicowanie tradycyjnej
działalności (w tym przypadku produkcji
lodu) i wchodzenie na nowe rynki (turystyczny i gastronomiczny). Wiele hiszpańskich organizacji rybackich, znanych jako
„Cofradías”, produkuje lód na potrzeby
obsługiwanych przez siebie miejscowych
kutrów rybackich, a świadczenie tej usługi
przynosi im również pewne dochody.
Zmniejszenie liczby kutrów rybackich w katalońskim porcie Ametlla de Mar doprowadziło jednak w 2010 r. do spadku zapotrzebowania na lód o 17% w porównaniu z 2009
r. Stojąc w obliczu konieczności zwolnienia
jednego z dwóch stałych pracowników, Cofradía postanowiła zróżnicować swoją działalność w zakresie produkcji lodu i poszukać nowych rynków. Z pomocą grupy FLAG
Delta del Ebro, Cofradía dostosowała swój
sprzęt do produkcji lodu w sposób umożliwiający wytwarzanie kostek lodu dla miejscowych restauracji i barów. Wykorzystując
turystyczny charakter regionu, Cofradía nawiązała współpracę z miejscowym biurem
podróży i lokalnymi dystrybutorami, pozyskując nowych klientów dzięki dodatkowej
działalności, która już wykazuje swoją opłacalność. Projekt dywersyfikuje działalności
organizacji rybackich, przyciąga prywatne

inwestycje, umożliwia też wchodzenie na
nowe rynki. Jest to skonsolidowane przedsięwzięcie realizowane i przynoszące zyski już od pewnego czasu. W jego trakcie
Cofradía wyprodukowała w 2010 r. ok. 40
tys. kg kostek lodu, co przełożyło się na
46 tys. € obrotu. Dzięki temu Cofradía nie
tylko utrzymała wspomniane dwa miejsca

pracy, lecz pod koniec 2009 r. stworzyła
także nowe stanowisko pracy w niepełnym
wymiarze godzin, które w 2010 r. zmieniło
się w pełny etat. Produkcją lodu zajmuje się
wiele organizacji rybackich w całej Europie.
Pomysł rozwinięcia takiej działalności można wykorzystać w różnych regionach odznaczających się obecnością dużej liczby
turystów, barów i restauracji. Projekt ten to
dobry przykład pomysłowości, która umożliwiła organizacji rybackiej nie tylko dalsze
funkcjonowanie w opłacalny sposób, lecz
także podjęcie nowych, zyskownych rodzajów działalności.

37

W publikacji wykorzystano materiały pochodzące ze zbiorów sieci FARNET, zrzeszającej m.in. ekspertów, urzędników
i przedstawicieli społeczeństwa z różnych krajów Unii Europejskiej, wspólnie zaangażowanych w realizację czwartej osi
priorytetowej Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), która
ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów
UE zależnych od rybołówstwa.
Źródłem informacji była strona internetowa: www.farnet.eu.
Pozostałe materiały pochodzą z zasobów Północnokaszubskiej
Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Słowińskiej Grupy Rybackiej.
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SGR
Slowinska

Grupa Rybacka

Słowińska Grupa Rybacka
ul. Marynarki Polskiej 30
76-270 Ustka
tel/fax: 598 144 459, tel.: 598 144 509
www.sgr.org.pl, e-mail: biuro@sgr.org.pl

fot. Roman Waraksa

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
ul. Gen. Hallera 19
84-120 Władysławowo
tel.: 58 77 46 890, fax: 58 77 45 362
www.plgr.pl, e-mail: biuro@plgr.pl

Informacje zawarte w niniejszym wydawnictwie są prawnie chronione. Żadna część tego
wydawnictwa nie może być powielana ani wykorzystywana do innej publikacji bez podania
źródła jej pochodzenia.

