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Швеция
Преглед на проекта
Дейностите, финансирани по линия на Ос 4,
изиграха ключова роля при преминаването
към по-голяма инвестиция от Ос 2 на ЕФР и
местните общински средства за изграждането
на център за обработване на риба, на стойност
2,7 милиона евро, в Куусамо.

Финландия
Русия

Това е нова концепция във Финландия, която комбинира потребностите както на рибарите, така и на преработвателната промишленост под един покрив. Идеята е да се добави стойност към уловената на местно
ниво риба чрез внедряване на материално-техническа база за нейното замразяване (и следователно съхранение) и обработване. Това помага на рибарите да избегнат настоящата сезонност на своята работа
(през пролетта и есента, когато ледът върху езерата е тънък, е невъзможно да се лови риба) и означава, че
преработвателите могат да увеличат обема на своята продукция, за да отговорят на местното търсене и
да използват местните запаси от уловена през зимата и лятото риба.
Рибарската група FLAG на Каинуу-Коилисмаа
финансира предварителните проучвания и проучването на възможностите за реализация и, въз
основа на положителните резултати, подкрепи
сътрудничеството между местните заинтересовани страни (рибари, рибовъди, преработватели
на риба и местната община), което в крайна сметка
доведе до създаването на съвместно предприятие
за по-големия проект. Тя също така консултира
общината във връзка с кандидатстването за финансиране по линия на Ос 2 на ЕФР.

Основни поуки
>> Съответствие с темите на мрежата FARNET: Добавяне на стойност към местните рибни продукти, координация с други оси на ЕФР.
>> Резултати: Благодарение на този проект са набрани 1,77 милиона евро публични финанси (759 488 евро от
Ос 2 на ЕФР) за създаване на голям логистичен център в Куусамо, който сега създава отлични възможности,
чрез които местните участници да разработят своите бизнес операции. Зоната от „рибната къща“, която е
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 редназначена за улова, помещава отделения за почистване и замразяване, както и помещения за социални
п
и технически дейности. Местните рибари изчисляват, че тук ще обработват над 300 000 килограма риба
годишно, подобрявайки своите продажби и качеството на продуктите, както и логистиката и сътрудничеството. Зоната за преработка на риба на центъра разполага с модерни съоръжения за производство на различни крайни продукти, от рибни пасти до пушена риба, маринована риба и рибни консерви. Вече са създадени шест нови работни места в дружества, работещи в рибарския сектор, а две нови места са създадени в
преработвателния сектор. Освен това се очаква в рамките на 10 години собствеността на „рибната къща“ да
бъде прехвърлена от общината към дружества, работещи в рибарския и преработвателния сектор, които
понастоящем управляват операцията, която ще се е превърнала в печеливш и изцяло частен бизнес.
>> Приложимост на друго място: Проектът е подходящ в частност за рибарските райони, особено отдалечените, които не разполагат с основната материално-техническа база за съхранение и преработка на улова и,
следователно, за генериране на приход извън рамките на продажбата на основния продукт. Освен това
методологията, използвана за преминаване към по-големи инвестиции от други потоци за финансиране,
може да представлява интерес за всички рибарски групи FLAG, които търсят начини за подпомагане на поширокомащабни инвестиции, например в материално-техническа база.
>> Последен коментар: Това е пример за начините, по които рибарските групи FLAG могат да подготвят
почвата за по-широкомащабни инвестиции в своите области чрез предварителни проучвания и изследвания и чрез мобилизиране и насърчаване на сътрудничеството между съответните участници.

Общ размер на разходите и финансиране от ЕФР
>> Общ размер на разходите по проекта: 23 250 €
>> Финансиране по линия на Ос 4 на ЕФР: 9 997 €
>> Национално съфинансиране: 13 253 €

Информация за проекта
Заглавие: Подготовка на център за обработване на риба
Продължителност: Проучване на възможностите за реализация: 12.11.2008 г. до 30.3.2009 г.; планирането продължи до 10.11.2009 г.; изграждане: 28.4.2010 г. до 30.3.2011 г.; окончателен доклад за
целия проект: 30.11.2011 г.
Дата на конкретния пример: декември 2011 г.
Вносител на проекта
Koillismaan luonnonkala oy
Юха Корхонен
info@kitkanviisas.fi
+358 40 731 7526
www.kitkanviisas.fi
Информация за рибарската група FLAG		
Каинуу-Коилисмаа, Финландия
teuvo.hatva@oulujarvileader.com
Телефон: +358 50 53 67 890
www.oulujarvileader.com
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.

FARNET Кратка информация за проекта #015-FI06-BG – Подготовка на център за обработване на риба

2

