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Преглед на проекта
Три пазара в Noord-Holland превръщат покупката на прясна риба в културно и кулинарно
преживяване, при което клиентите могат да
научат за улавянето и „пътя до пазара“ на тяхната писия или хек. Тези пазари са местни
туристически атракции и в момента предоставят по-големи ползи за района и за останалите
регионални сертифицирани хранителни продукти.

Noord Holland

Холандия

С течение на годините животът в пристанищата в общините Тексел, Ден Хелдер и Ден Оевер става все по-спокоен. По време на риболовния сезон единствено търгът развива дейност в тези пристанища. Тук местната
уловена риба се продава директно на търговци на едро и големи компании. Затова нуждата от преструктуриране на икономическите дейности и създаване на нови такива, както и от запознаване на широката общественост с риболовното наследство на района, се счита за изключително важна.
С оглед на всичко това, рибарската група FLAG Noord-Holland подпомогна и улесни сътрудничеството между
пазарите в общините Тексел, Ден Хелдер и Ден Оевер при приемане на структурни инвестиции (пазарни съоръжения за продажба на риба на широката общественост и създаване на образователен център) и при съвместно разработване на Интернет страница (www.versevis.nl) и други рекламни средства, в това число флаери,
презентационни материали и информационни бюра. Това промени покупката на прясна риба в района, както
и предостави възможности за съвместни практически занятия, свързани с приготвянето на риба. По този
начин пазарът се разшири и на него се появиха и други местни продукти, като сирена, зеленчуци, месо и биологични продукти, а през лятото туристите могат да се наслаждават на изпълненията на местни танцови състави и актьори на пристанището.
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Основни поуки
>> Съответствие с темите на мрежата FARNET: Привличане на частни инвестиции, привличане на местни
посетители и туристи, намиране на нови пазари, насърчаване на конкурентоспособността, диверсификация на дейности за риболовни организации.
>> Резултати: След реализирането на този проект туристите и местните посетители вече могат да купуват
прясна риба в тези пристанища, а също така се насърчава разкриване на нови магазини. Освен това се
изгражда сътрудничество между рибари, местни магазини и туристически организации.
През 2010 г. годишните продажби на рибния пазар в Ден Оевер възлизат на 125 000 евро (15 000 кг риба).
През 2011 г. продажбите нарастват до 135 000 евро (18 000 кг риба), а пазарът привлича 10 000 посетители
само за 40 съботи. През 2010 г. в Ден Хелдер търговците на риба продават на търга 50 000 кг риба на стойност 225 000 евро, като продажбите през 2011 г. се запазват. В Тексел рибният пазар е преместен на ново
място, сега наричано „Oude vismarkt“ (Старият рибен пазар). Той работи сравнително добре, а през 2011 г. тук
се продават над 200 000 кг риба на стойност над 1 милион евро.
>> Приложимост на друго място: Този проект започва да се реализира в Ден Оевер, а идеята скоро е приложена на практика в пристанищата в Тексел и Ден Хелдер (намиращи се на 25 км разстояние едно от друго),
като се насърчава сътрудничеството между трите общини. Този тип проект е до голяма степен приложим за
рибарски райони, в които местните пазарни канали за уловена риба липсват или не са достатъчно
развити.
>> Заключителен коментар: Успешен проект за съживяване на пристанищни зони чрез продажби и реклама
на местна риба и сътрудничество с партньори извън рибарския сектор.

Общ размер на разходите и финансиране от ЕФР
Общ размер на разходите по проекта: 318 000 евро
>> Ос 4 на ЕФР: 61 374 евро
>> Национално/регионално: съфинансиране: 61 374 евро
>> Частно съфинансиране: 195 000 евро

Информация за проекта
Заглавие: Популяризиране на рибните пазари и културата на риболова
Продължителност: първоначално през 2010—2012 г., но срокът ще бъде удължен
Дата на конкретния пример: април 2012 г.
Вносител на проекта
Рибен търг „Hollands Noorden“
г-н Яко Дрос – jacco@hehoho.nl
+31 6 20 21 10 20
Информация за рибарската група FLAG
Noord-Holland, Pays-Bas – vvuuren@nhn.nl
+31 6 22 24 90 89
www.nhn.nl/organiseren/EVF
Справочник за рибарската група FLAG
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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