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Fra idé til GUDP-ansøgning
Hvordan var jeres proces fra idé til succesfuld GUDP-ansøgning?

Èn blandt flere take home beskeder her var at sortmundet kutling er kommet for at blive!

Fra idé til GUDP-ansøgning
Hvordan var jeres proces fra idé til succesfuld GUDP-ansøgning?

Tænke-tænke-tænke-tænke
Hvad, hvem, hvordan???

Dialog med fiskerne (Danmarks Fiskeriforening) i de påvirkede områder:
-

Størrelsen på de sortmundede kutling de fik som bifangst

-

Hvor store mængder fangede de

-

Hvornår på året fangede de flest

-

Hvad er mindste pris for at det er rentabelt

Projektets værdikæde og effekter
Hvordan arbejder I med involvering af hele værdikæden i jeres projekt?

Sæsonvariation i næringsværdi
Optimering af redskaber
Kortlægning af sæsonmigrationer
Mulighed for nedkøling
lokalt

Nordic
gourmet

Transport/logistik

Produktudvikling og afsætning

Projektets værdikæde og effekter
Hvordan sikrer I kommerciel udbredelse af jeres resultater samt grønne
og økonomiske effekter af projektet?

Kommerciel udbredelse
Gennem samarbejde med partner som tidligere har deltaget i projekt omkring
kommercielt salg af sortmundet kutling, samt partner som har netværk til salg

Grønne effekter
genetablering af tidligere biodiversitet i områder hvor sortmundet kutling nu
dominerer
forsøg på at holde bestanden nede så den feks ikke når til Limfjorden hvor vi har et
vigtigt kommercielt fiskeri efter muslinger (ynglings føde)
genetablering af muslingebanker som filtrerer vandet for næringssalte

Økonomiske effekter
Rentabelt fiskeri efter sortmundet kutling – dette har også en grøn effekt idet dette er
skånsomt fiskeri
genetablering af fiskeri efter fladfisk og rejer (disse arter som der oprindeligt blev
fisket efter er i flere områder nu stort set væk)

Projektets værdikæde og effekter
Hvad får virksomheden(erne) ud af at være en del af et GUDP projekt?

Mulighed for indtjening
genetablering af tabt erhverv/arbejdspladser
branding

Ideudvikling
lære om hvordan forskellige faggrupper arbejder

tilegnelse af kompetencer/faglig udvikling osv

Vigtigste erfaringer som projektleder for et GUDP-projekt
Hvilke dos and dont’s vil du videregive til andre ansøgere?
Brænd for, og tro på, dit/jeres projekt og ide! Og sørg om muligt for at der også er
noget fagligt interessant for dig selv, ud over projektledelse

Vær sikker på at alle partnere forstår og accepterer budgettet og at det er
realistisk!
Hav en eller anden form for ‘forhåndskendskab’ til dine projektpartnere
Vær beredt på at ikke alle er glade for deres medfinansiering (selvom det var de
da I skrev ansøgningen!)
Regn ikke med at alt kører efter Gannt uden din hjælp
Regn med at der er ligeså mange måder at arbejde på som du har
projektpartnere, dvs forvent ikke at alle har samme tilgang til/forståelse for feks
deliverables som du har
Husk at holde styregruppemøder og deltag så vidt muligt i møder i de mindre
grupper og vis din interesse generelt

