
COMUNICAT DE PRESĂ
Grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud anunță finalizarea

implementării în data de 09 septembrie 2016 a proiectului cu titlul Consolidarea grupului
de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud și elaborarea strategiei de
dezvoltare locală, proiect cu valoarea eligibilă de 88.934 lei, finanțat în cadrul măsurii III.1 -
sprijin pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala a zonelor pescărești, prin
Programului Operațional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 -2020.

Durata de implementare a proiectului a fost de 3 luni în care s-au realizat următoarele:

 Organizarea a 3 întâlniri ale partenerilor după cum urmează:
- Prima întâlnire a fost organizată în data de 11.08.2016, la sediul FLAG Dunărea

de Sud din sala de ședinte a primăriei Suhaia, având următoarea ordine de zi:
hotărârea privind alegerea organelor de conducere ale asociației și modificarea
statutului și ale actului constitutiv. De asemenea a fost prezentat cadrul general al
POPAM 2014 – 2020, precum și ghidul solicitantului pe măsura III.2 – Punerea în
aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare) selectarea Grupurilor de
Acțiune Locală pentru Pescuit ( FLAG – uri).

- A doua întâlnire a partenerilor a fost organizată în data de 24.08.2016, în
comuna Eșelnița, jud. Mehedinți, în cadrul unei campanii de colaborare dintre
GAL Dunărea de Sud și FLAG Dunărea de Sud în vederea complementarității
strategiilor de dezvoltare a zonei și de urmărire a sinergiile propuse în teritoriul pe
care există suprapunere. În cadrul acestei întîlniri au stabilite obiectivele,
prioritățile și domeniile de intervenție, precum și măsurile ce vor fi incluse în
Strategia de Dezvoltare Locală a zonei pescărești Dunărea de Sud, și anume:
Măsura nr. 1 – Consolidarea competitivității zonei de pescuit din teritoriul FLAG
Dunărea de Sud, având alocarea fnanciară totală de 1.400.000 euro; Măsura nr.
2 – Protecția mediului în zona pescărească și protejarea și îmbunătățirea
patrimoniului natural și arhitectonic cu alocare financiară totală de 200.000 euro;
Măsura nr. 3 – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea
de Sud, vand alocarea financiară de 400.000 euro.

- Ultima întâlnire a partenerilor a avut loc în data de 06.09.2016, în comuna
Viișoara și a avut ca temă aprobarea SDL și aprobarea hotărârii prin care FLAG
Dunărea de Sud se angajează să realizeze toate activitățile necesare punerii în
aplicare a SDL pentru zona de pescuit și acvacultură.

 Organizarea în perioada 01.08.2016 – 05.08.2016 a 5 campanii de animare și
consultare a teritoriul în 5 UAT - uri partenere la care au participat persoane
interesate din întreg teritoriul FLAG.

 Participarea la întâlnirile organizate de GL-urile care au implementat o strategie de
dezvoltare locală, în perioada de programare 2007 – 2013, respective FLAG Calafat
și FLAG Giurgiu.

 Promovarea la nivel local prin afișe, fluturași, pliante.
 Promovare prin pagina web a FLAG-ului: www.flagdunareadesud.ro.


