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Риболовна организация диверсифицира своята 
дейност с производство на лед
Рибарска група FLAG: Литорал Коста Ебре 
Каталуния, Испания

Преглед на проекта 
Този проект предлага пример за иноватив-
ния подход на риболовните организации, 
които се стремят да съхранят и подобрят 
своите приходи, като диверсифицират тра-
диционните си дейности (в настоящия случай 
производство на лед) и навлизат на нови 
пазари (туризъм и ресторантьорство).

Много риболовни организации в Испания, т. нар. „Cofradías“, произвеждат лед за местните рибарски лодки, 
които обслужват, което на свой ред им позволява да получат известни приходи от тази услуга. Но намаля-
ването на броя на рибарските лодки в Аметла де Мар, Каталуния води до понижаване на търсенето на лед 
със 17 % от 2009 г. до 2010 г.

Но когато Cofradía е изправена пред перспективата да уволни един от двамата си служители, тя решава да 
диверсифицира дейностите по производство на лед и да търси нови пазари. С подкрепата на рибарската 
група FLAG „Делта дел Ебро“ Cofradía адаптира своето оборудване за производство на лед, за да може да 
произвежда кубчета лед за местни ресторанти и барове. Cofradía се възползва от туристическия характер 
на района и се свързва с местна туристическа агенция и местни дистрибутори, за да осигури клиенти за 
вече доказаната си печеливша дейност.  
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Основни поуки
 > Съответствие с темите на мрежата FARNET: Диверсификация на дейности за риболовни организа-

ции; привличане на частни инвестиции, намиране на нови пазари.

 > Резултати: Това е консолидиран проект, който функционира и носи печалба от известно време. 
Благодарение на този проект, cofradía произвежда около 40 000 кг кубчета лед през 2010 г., което се 
изразява в оборот от 46 000 евро. Освен запазването на споменатите 2 работни места, проектът позво-
лява на cofradía да разкрие ново работно място на непълен работен ден в края на 2009 г., което през 
2010 г. се преобразува в работно място на пълен работен ден.

 > Приложимост на друго място: Производството на лед е широкоразпространено сред много рибо-
ловни организации в цяла Европа. Идеята за усъвършенстване на тази дейност може да се прилага в 
много различни райони с наличие на голям брой туристически обекти, барове и ресторанти.

 > Заключителен коментар: Този проект предлага добър пример как една творческа идея дава възмож-
ност на организация на рибарите не само да запази своята жизнеспособност, но и да разшири своята 
дейност в нови и продуктивни сфери.  

Общ размер на разходите и финансиране от ЕФР
Общ размер на разходите по проекта: 198 903 евро

 > Ос 4 на ЕФР: 24 878 евро

 > Национално/регионално: съфинансиране: 49 571 евро

 > Частно съфинансиране: 115 454 евро

Информация за проекта
Заглавие: Риболовна организация диверсифицира своята дейност с производство на лед
Продължителност: 1 година (май 2009 г.— май 2010 г.)
Дата на конкретния пример: март 2012 г.

Вносител на проекта 
Confraria de pescadors l’Ametlla de Mar
Хуан Ламбрих и Томас Маргалеф
secretari@coframet.cat     

Информация за рибарската група FLAG
Литорал Коста Ебре, Испания
gal.ebrelitoral@gmail.com 
+34 609 375 974
http://www.ebrelitoral.cat/
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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