
COMUNICAT DE PRESĂ
Grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud anunță că, începând cu data

de 09 iunie 2016 demarează implementarea proiectului cu titlul Consolidarea grupului de
Acțiune 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 este de 3 luni și își propune următoarele obiective și
activități:

O.1. Animarea teritoriului, informarea și consultarea actorilor locali reprezentativi
pentru teritoriul Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud prin:

 Organizarea a 3 întâlniri ale partenerilor
 Organizarea a 5 activități de animare la nivelul teritoriului
 Promovarea la nivel local prin afișe, fluturași, pliante
 Promovare prin pagina web a FLAG-ului: www.flagdunareadesud.ro

O.2. Realizarea de analize și expertize teritoriale, analize diagnostic și analize SWOT la
nivelul teritoriului Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud pentru
identificarea corectă și exactă a oportunităților de dezvoltare integrată a teritoriului
prin:

 Culegerea datelor
 Prelucrarea datelor și elaborarea strategiei
 Definitivarea strategiei și aprobarea acesteia

O.3. Schimb de bune practici, vizite la GL – urile din România care au implementat o
strategie de dezvoltare locală în perioada de programare 2007-2013, prin:

 Participarea la întâlnirile organizate de GL-urile care au implementat o strategie de
dezvoltare locală în perioada de programare 2007-2013

O.4. Consolidarea parteneriatului prin:

 Consolidarea parteneriatului prin definitivarea din punct de vedere juridic ca urmare a
extinderii acestuia

O.5. Prezentarea unei Strategii de Dezvoltare Locală integrată în cadrul sesiunii de
selecție a grupurilor locale de pescuit lansată de MADR – AM POP prin:

 Depunerea Strategiei de Dezvoltare Locală elaborată în cadrul Obiectivului nr. 2 în
cadrul sesiunii de selecție a grupurilor locale de pescuit lansată de MADR – AM POP



Grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud își propune să consolideze
parteneriatul constituit la nivelul zonei DUNAREA DE SUD, precum și realizarea strategiei de
dezvoltare integrată a zonei, elaborată conform structurii şi procedurii ghidului in vigoare.

Astfel, în urma implementării strategiei locale de dezvoltare, se așteaptă o ameliorare a
situației economice a zonei pescărești, pe ansamblul său și următoarele rezultate:

Rezultate imediate (pe termen scurt)

Rezultat 1. Consolidarea Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud,
constituit la nivelul zonei pescărești Traian-Seaca-Lisa-Viisoara-Suhaia-Fantanele-
Zimnicea-Nasturelu-Bujoru-Pietrosani-Izvoarele-Crîngu-Dracea.

Rezultat 2. Realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală integrată a zonei.

Rezultat 3. Implicarea actorilor locali, in mod real, in procesul de consolidare a
parteneriatului local DUNAREA DE SUD.

Rezultate ulterioare (pe termen mediu si lung)

Rezultat 1. Creșterea  competitivității si durabilității sectorului piscicol din cadrul
teritoriului DUNAREA DE SUD prin valorificarea potențialului pescăresc existent in
zona;

Rezultat 2. Dezvoltarea unei adevărate piețe a peștelui, din zona, prin:

 inițierea  procesului de producție: fabrici, spatii de depozitare, linii de producție
recondiționate si funcționale la standarde europene, fabrici de gheață;

 diversificarea ofertei de produse pescărești;
 extinderea pieței de desfacere extinsă;
 promovare eficientă a produselor, prin acț iuni de marketing intensiv.

Rezultat 3. Susținerea dezvoltării durabile a zonei pescărești DUNAREA DE SUD și
îmbunătățirea calității vieț ii din această zona, atât din punct de vedere socio-economic
cât si ambiental.

Rezultat 4. Reechiparea si dotarea pescarilor (și piscicultorilor) cu ustensilele, bărcile,
si echipamentele necesare in vederea atragerii de forță de muncă în domeniu.

Rezultat 5. Dezvoltarea turismului pescăresc, prin:

 transformarea zonei DUNAREA DE SUD intr-o destinaț ie turistica pentru pescarii
amatori;

 dezvoltarea infrastructurii necesare practicării turismului pescăresc: pensiuni, vile,
restaurante, puncte comerciale, situate atât pe țărmul Dunării, cât si în apropierea
bălților.


