 MJERA 5
Skraćivanje lanca opskrbe te plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture
Cilj ove mjere je osigurati ribarima koji žive na izoliranim otocima na području LAGUR-a uvjete za
prodaju ribe sa što manje troškova i u skladu s propisanim minimalnim higijenskim uvjetima,
osigurati uvjete za povećanje ponude svježe i kvalitetne ribe, ali i otvaranje, razvoj i promocija
gastro punktova za prodaju gotovih proizvoda ribarstva i akvakulture. Cilj je lokalnom stanovništvu
omogućiti kako prodaju vlastitih ribljih proizvoda, tako i lakšu nabavu i veću konzumaciju svježe
ribe, ali i tradicionalnih ribljih jela.
IZNOS POTPORE PO PROJEKTU:
Najniža vrijednost javne potpore iznosi 50.000 EUR, a najviša 300.000 EUR

PRIMJER PROVEDBE PROJEKT U DRUGIM DRŽAVAMA:
Za Aktivnosti 5.1.1. + Aktivnost 5b
IME PROJEKTA: Fish from the boat – Riba s broda , Njemačka
Projekt uspješno povezuje rastuću potražnju za svježom i lokalnom ribom pomoću jeftinih IT
tehnologija. Naime, ribari šalju detalje o svom ulovu i procijenjeno vrijeme dolaska u luku putem SMSa na web stranicu. Kupci tada mogu vidjeti gdje i kada će koja riba biti dostupna za prodaju.
Ukupna vrijednost projekta: 20.000,00 EUR
Prihvatljivi troškovi:
15.462,00 EUR
FLAG:
8.484,00 EUR

IME PROJEKTA: Bissetov riblji kombi , Velika Britanija
Ovaj projekt obuhvaćao je nabavu mobilnog kombija i statičkog kioska. Riblji kiosk prodaje lokalnu ribu
tijekom cijelog ljeta lokalnom stanovništvu i turistima, a mobilna ribarnica - opremljeni kombi, ima
uspostavljenu rutu, prodaje od vrata do vrata na lokalnom području te isporučuje narudžbe koje se
mogu izvršiti unaprijed putem telefona ili putem Facebook stranice.
Ukupna vrijednost projekta:
FLAG:
Privatni doprinos (korisnik):

14.134,53 EUR
7.082,26 EUR:
7.082,27 EUR

Za Aktivnost 5.1.2.
IME PROJEKTA: Udruživanje ribara i općine za izgradnju lokalne ribarnice, Rumunjska
Zbog nedostatka prodajnih mjesta, kako bi uspjeli prodati dnevni lokalni ulov, ribarska zadruga Olt je
uz pomoć FLAG-a i općine krenula u izgradnju zgrade tržnice, koja zadovoljava europske standarde, što
je ribarima omogućilo da izravno prodaju svoj ulov. Lokalna tržnica služi i kao logistički prostor te
prostor za dražbu, a otvorena je za sva susjedna mjesta. Dražba ribe omogućila je otvaranje 12 novih
radnih mjesta, uključujući i ribare i njihove obitleji. Projekt je također doveo do još jedne investicije
španjolske tvrtke koja je u partnerstvu s lokalnim ribarskim društvom otvorila obližnju jedinicu za
preradu ribe. Jedinica priprema proizvode za lokalno tržište, posebice restorane i hipermarkete na tom
području.
Ukupna vrijednost projekta:
FLAG:

594.320,00 EUR
594.320,00 EUR

Za Aktivnost 5.1.3.

IME PROJEKTA: Benboa – Restoran, bar i delikatese, Španjolska
Projekt je uključivao obnovu stare tvornice za soljenje i adaptaciju u višenamjenski projekt. Posjetitelji
tako mogu promatrati žive školjke, kupiti ih, pripremati ih ili kušati. Projekt je rezultirao otvaranjem
ribljeg restorana, bara, trgovine ribe i prodavaonicom ribljih proizvoda čime se otvorilo 17 radnih
mjesta.
Ukupna vrijednost projekta: 466.177,60 EUR
EFF Axis 4 (FLAG):
186.471,03 EUR
Nacionalni doprinos:
72.723,70 EUR
Ostalo/Privatni doprinos: 150.000,00 EUR bankovna pozajmica
129.706,57 EUR vlastita sredstva

