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Măsura nr. 1 Denumirea măsurii: Consolidarea competitivității zonei de

pescuit din teritoriul FLAG Dunărea de Sud

Cod 106, cod 107

Obiectivul

măsurii și miza

Obiectivul măsurii. Măsura urmărește îndeplinirea

obiectivului O1 – Diversificarea activităților în scopul

suplimentării  veniturilor familiilor de pescari, crearea de

locuri de muncă prin stimularea investițiilor în turismul cu

specific pescăresc și valorificarea produselor pescărești.

Miza intervenției – măsura contribuie la atingerea

obiectivelor POPAM- PU4 : Obiectivul a) valoarea adăugată,

crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor și promovarea

inovării în toate etapele lanțului de aprovizionare cu produse

pescărești și din acvacultură; Obiectivul b) sprijinirea

diversificării în cadrul său sau în afara pescăriilor comerciale,

a învățării pe tot parcursul vieții și a creării de locuri de

muncă în zonele de pescuit și acvacultură

Domeniul de

acțiune

Diversificarea economică și forme noi de venit. Consolidarea

economiei locale prin încurajarea investițiilor și atragerea

investitorilor. Adăugarea de valoare produselor locale.

Formarea profesională a lucrătorilor din sectorul pescăresc.

Creșterea atractivității zonei. Valorificarea produselor

pescărești

Complementaritate

și delimitare

PNDR 2014-2020. Submăsura 6.2. Sprijin pentru înființarea

de activități neagricole în zone rurale și Sub-măsura 6.4.

Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole.

POR - Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin

dezvoltarea durabilă a turismului

POCU 2014-2020

Delimitare: Măsura 1 va finanța investițiile promovate de

către angajații din sectorul pescăresc în domeniile

complementare pescuitului. Prin POPAM vor fi finanțate

investițiile în turismul cu specific pescăresc. Investiții pentru
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adăugarea de valoare produselor tradiționale din zona FLAG.

Formarea profesională/ instruiri/ schimbul de experiență

vizează doar persoanele din sectorul pescăresc.

Beneficiarii țintă Beneficiari publici: UAT-uri, instituții publice, regii

autonome, ADI-uri, etc. Beneficiari privați: persoane juridice

(societăți comerciale, PFA, II, IF, etc), organizație/asociație

de pescari, organizație de producători, ONG, centru de

cercetare/ universitate, mixt

Criterii orientative

de selecție

Criteriile care demonstrează viabilitatea tehnică, financiară

și economică; Criteriile care demonstrează calitatea

proiectului; Criteriile care asigură contribuția proiectului la

îndeplinirea obiectivelor SDL

Tipuri de acțiuni

(exemple)

Crearea de locuri de muncă suplimentare prin valorificarea

resurselor locale, investiții destinate creării de noi locuri de

muncă pentru pescari sau lucrători din sectorul pescăresc, în

domenii complementare acestuia, inclusiv în activități

tradiționale:

- Dezvoltarea unor activități economice cum sunt împletituri

din papură, reparații ambarcațiuni pescărești – inclusive

achiziția de tehnologie, confecționarea unelte de pescuit

artisanal, suveniruri și prestări de servicii în zona

pescărească.

- Crearea de facilități pentru artizanat.

- Crearea de facilități de desfășurare a activităților tipice

ecoturismului pescăresc, inclusive amenajarea de suprafețe

de teren și de luciu de apă în acest scop.

- Realizarea de mici infrastructure pentru turism.

- Amenajarea unor spații de prezentare, comercializare

produse tradiționale și informare turistică.

- Înființare de restaurante cu specific pescăresc.

- Transformarea bărcilor de pescuit în vederea furnizării de

servicii turistice
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Amenajare bazine piscicole, regularizare alibi râuri în scopul

obținerii de producție din acvacultură și/sau desfășurarii de

activități de agrement/turism, înființare/modernizare unități

de acvacultură;

Restructurarea și redirecționarea activităților economice cu

scopul promovării turismului pescăresc, crearea,

modernizarea, extinderea sau reabilitarea de unități de

cazare, masă și agrement cu specific pescăresc:

- Înființarea, extinderea, modernizarea și dotarea unor unități

cu profil de pescuit pentru turism.

- Amenajarea de baze pentru ecoturism și/sau agreement cu

specific pescăresc.

- Identificarea, marcarea și valorificarea de rute turistice cu

specific pescăresc.

- Servicii pentru turism/ecoturism.

- Pescuit sportiv și de agrement; fotosafari, turism creative cu

specific pescăresc.

- Activități recreative în ferme piscicole; activități sportive și

de agreement legate de pescuit și mediul acvativ.

- Organizarea de evenimente, serbări, seminarii, workshop-

uri, concursuri, festivaluri pescărești, ateliere pentru

meșteșuguri pecărești.

- Dezvoltarea de strategii de marketing în turism.

- Dezvoltarea de noi produse turistice, comercializarea de

produse turistice.

- Crearea și editarea de publicații (carte, publicații, broșuri)

- Crearea de facilități specific ecoturismului pescăresc: locuri

de campare, locuri de agreement, facilități de acostare

pentru ambarcațiuni, parking, etc.

- Înființarea sau reabilitarea de obiective turistice cu specific

pescăresc: adăposturi pescărești tradiționale etc.

- Achiziția de ambarcațiuni de agreement pentru turism.



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREȘTI FLAG DUNĂREA DE SUD 2014-2020

- Realizarea de puncta de informare.

- Amenajare centre de poducție, comercializare, închiriere

unelte și accesorii pentru pescuit de agreement.

Formarea profesională pe tot parcursul vieții, schimburi de

experiență, cursuri și instruiri organizate pentru lucrători din

domeniul pescuitului, persoane cu loc de muncă legat de

acest sector și familiile acestora, cu următoarea tematică:

- Pregătire profesională.

- Studii privind oprtunitățile de reconversie profesională pe

sectoare de activitate și identificarea măsurilor active

pentru completarea veniturilor din activitatea pescărească.

- Cursuri pentru reconversia profesională și dobândirea de noi

competențe la locul de muncă orientate către familii de

pescari.

- Training și workshopuri pentru dobândirea abilităților de

punere în valoare a moștenirilor culturale și natural.

- Dezvoltarea simțului de antreprenoriat pentru cuoașterea

legislației în domeniu, siguranța și securitatea în muncă,

trasabilitatea, protecția mediului, marketing și comunicare,

negociere și vânzări, etc.

- Traininguri pentru dobândirea abilităților manageriale în

inițierea și conducerea afaceii.

- Cursuri de formare pentru viitorii angajați în domeniul

ecoturismului.

Achiziție ambarcațiuni și dotări aferente pentru turism,

ecoturism, înființare/modernizare puncte de debarcare,

adăposturi pescărești etc; Crearea sau modernizarea unor

centre de procesare/ prelucrare/ semiprocesare/

comercializare produse pescărești, dotări, servicii de

marketing etc.; Crearea cluburi pescărești.

Alocare financiară

totală (POPAM +

1.400.000,00 Euro
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Nr. de

proiecte

estimate

Cost

estimat/

proiect

(euro/lei)

Estimarea

valorii

financiare

totale pe

măsură

(euro/lei)

Contribuția
POPAM –
măsură

(euro/lei)

Contribuția
BN – măsură
(euro/lei)

Contribuția
beneficiarilor

– măsură
(euro/lei)

1 2 3 4 5 6

10 190.200,00/

848.006,70

1.902.000,00/

8.480.067,00

1.050.000,00/
4.681.425,00

350.000,00/
1.560.475,00

502.000,00/
2.238.167,00

1. Obiectiv specific. Diversificarea activităților în scopul suplimentării  veniturilor

familiilor de pescari, crearea de locuri de muncă prin stimularea investițiilor în

turismul cu specific pescăresc și valorificarea produselor pescărești.

BN)

Cofinanțare /

contribuție

beneficiarilor (%)

Grupa 1 (organism de drept public, întreprindere cu

gestionarea unor servicii de interes economic general,

organizații de producători din domeniul pescuitului și

asociații de pescari recunoscute): 100 % cofinanțare POPAM ȘI

0% cofinanțare beneficiar

Grupa 2 : 90% cofinanțare POPAM atunci când operațiunea

asigură accesul publicului la rezultatele sale și acesta

îndeplinește unul din criteriile: este în interes colectiv, are

un beneficiar colectiv, are caracteristici  inovatoare ȘI 10%

cofinanțare beneficiar

Grupa 3 (IMM, PFA; II, IF, etc): 50 % cofinanțare POPAM ȘI

50% cofinanțare beneficiar

Rezultate estimate Crearea de locuri de muncă ENI – 20 locuri

Dezvoltarea investițiilor în zonă; Diversificarea activităților

de pescuit pentru pescarii și lucrătorii din sectorul pescăresc

din zonă
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2. Argumentare. Includerea măsurii 1 în cadrul strategiei de dezvoltare locală a

FLAG Dunărea de Sud are la bază un diagnostic teritorial realist, completat de

analize detaliate și consultări locale multiple. Astfel, măsura propusă este una bine

fundamentată adaptată nevoilor FLAG Dunărea de Sud și totodată ea facilitează

soluționarea problemelor existente și valorificarea punctelor forte ale Grupului

precum și atingerea obiectivului general și a viziunii commune: Investițiile în

turismul pescăresc reprezintă o metodă de diversificare a activităților economice

din zona FLAG și de furnizare de surse de venituri pentru locuitorii zonei, oferind

astfel o alternativă ocupațională comunităților pescărești locale. Potențialul

turistic cu specific pescăresc nu este suficient valorificat, existând cerere pentru

produsele turistice autohtone (cazare, masă). Totodată, pescarii și lucrătorii din

sectorul de pescuit au identificat oportunități de practicare a unor activități

complementare pescuitului care le pot aduce noi surse de venit în special în

perioadele de prohibiție sau în perioadele nefavorabile pescuitului. Situația

economică și de mediu de la nivelul teritoriului oferă toate condițiile necesare

desfășurării a numeroase activități alternative pescuitului precum turism, activități

meșteșugărești, etc. În teritoriul acoperit de FLAG Dunărea de Sud, patrimoniul de

mediu este foarte important, existând un număr ridicat de suprafețe de apă și

teren care au potential dar nu sunt valorificate suficient;

Contribuția cursurilor de formare profesională la realizare Măsurii 1 și atingerea

Obiectivului 1. Investițiile în capitalul uman sunt esențiale pentru îmbunătățire

competitivității și a performanței economice a activităților de pescuit. Cursurile

de formare profesională vor stimula inovarea în domeniul acvaculturii și a

activităților complementare pescutului prin dezvoltarea de cunoștințe tehnice,

științifice sau organizatorice în cadrul activităților de pescuit care reduc impactul

asupra mediului și promovează o utilizare durabilă a resurselor pescărești,

âmbunătățirea condițiilor de muncă și promovarea securității în muncă.

Contribuția cluburilor pescărești la realizare Măsurii 1 și atingerea Obiectivului 1.

În cadrul cluburilor pescărești va fi promovat capitalul uman în domeniul

pescuitului prin participarea la schimbul de experiență și de bune practici între

pescari, organizații profesionale și alte părți interesate, inclusive organisme
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științifice și tehnice. De asemenea, capitalul uman se referă și la soțiile/soții

pescarilor și fermierilor independenți din domeniul acvaculturii.

Stabilirea măsurii s-a realizat ținând cont de analiza SWOT dar și în baza

consultărilor locale prin care au fost identificate necesitățile locale.

3. Contribuția la dezvoltarea durabilă. Măsura 1 cuprinde acțiuni care răspund

obiectivelor FEPAM în ceea ce privește valoarea adăugată, sprijinirea diversificării

și creării de locuri de muncă în zonele de pescuit și acvacultură cu respectarea

obiectivelor cuprinse în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României

Orizonturi 2013-2020-2030. Acțiunile propuse vor avea ca efect o scădere a

presiunii asupra resursei prin dezvoltarea activităților complementare pescuitului,

crearea de noi locuri de muncă în zona FLAG și adăugare de valoare produselor

locale.  Elaborarea proiectelor se va face cu respectarea prevederilor legislației de

mediu, a ariilor protejate și a siturilor Natura 2000. Se va avea în vedere ca în

cadrul proiectelor care cuprind investiții sau achiziționarea de ambarcațiuni să se

respecte normativele de mediu privind poluarea mediului (apă, aer, sol).

Potențialii beneficiari vor fi evaluați luând în considerare contribuția lor la

dezvoltarea durabilă și nu se vor acorda finanțări proiectelor care au efecte

adverse sau consecințe negative asupra mediului înconjurător.

4. Caracter inovator. Stimularea inovării este unul din principiile fundamentare

ale PU4 din FEPAM șu una din prioritățile UE stabilite în cadrul Strategiei Europa

2020, drept pentru care, în vederea integrării inovării în cadrul strategiei FLAG, a

fost propusă următoarea gamă de acțiuni propusă prin Măsura 1: Dezvoltarea de

activități specifice turismului pescăresc prin modele inovatoare; Adoptarea unei

maniere inovatoare de către beneficiar în dezvoltarea sau gestionarea unui proiect;

Adoptarea unei maniere inovatoare de implicare a beneficiarului în proiect;

Atragerea, într-o manieră inovatoare a resurselor, în cadrul unui proiect;

Identificarea, utilizarea, difuzarea și comunicarea rezultatelor unui proiect prin

modalități inovatoare; Auto-susținerea proiectului  prin modalități inovatoare;

Inovație în relaționarea proiectului cu alte initiative; Implementarea de măsuri

inovatoare de protejare și conservare; Achiziția de utilaje anti poluare bazate pe

tehnologii inovatoare; Implementarea acțiunilor inovatoare enumerate mai sus se

va face doar  în condițiile respectării domeniului de acțiune propus. Totodată, se
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încurajează proiectele inovatoare depuse la nivel de FLAG de actorii locali ai zonei

prin punctarea suplimentară a acestora.Implementarea acțiunilor inovatoare

enumerate mai sus se va face doar în condițiile respectării domeniului de acțiune

propus. Totodată, proiectele inovatoare depuse la nivel de FLAG de actorii locali ai

zonei vor fi punctate suplimentar.

În vederea stimulării inovării în domeniul pescuitului în zona pescărească a FLAG,

SDL sprijină proiecte care vizează dezvoltarea si/sau introducerea unor produse și

echipamente noi sau sbstanțial îmbunătățite, a unor p rocese și tehnici noi sau

îmbunătățite, a unor sisteme de gestionare și organizare noi, inclusive la nivelul

prelucrării și al comercializării.

De asemenea, SDL sprijină investițiile care contribuie la diversificarea veniturilor

pescarilor prin dezvoltarea unor activități complementare, incluzând turismul,

restaurante, servicii de mediu aferente pescuitului și activități educaționale care

privesc pescuitul.

5. Resurse financiare și proporția din total strategie (exclusiv cheltuielile de

funcționare) În cadrul strategiei de dezvoltare locală, măsurii 1 i-a fost alocat

bugetul de 1.400.000 euro(valoare nerambursabilă) reprezentând 70% din resursele

financiare totale ale zonei FLAG.  Valoarea alocării este fundamentată de

specificitatea zonei rezultată din analiza diagnostic precum și din obiectivele

propuse a fi atinse în cadrul strategiei de dezvoltare locală prin măsura 1.

6. Valoarea adăugată a implementării măsurii. Măsura 1 va contribui la realizarea

Obiectivului specific 4 din FEPAM de creștere a  gradului de ocupare a forței de

muncă și sporire a coeziunii teritoriale. În acest sens se urmărește crearea de

locuri de muncă și sprijinirea inserției profesionale, atât în cadrul sectorului

(procesare, marketing) cât și în afara lui (turism, educație). Diversificarea spre

activități alternative și complementare (precum turismul) va contribui la

consolidarea economiei locale, asigurând în același timp un nivel mai ridicat de

protecție a mediului. Măsura susține înființarea de noi întreprinderi și susținerea

antreprenoriatului.

7. Beneficiari direcți/  indirecți (grup țintă) : Beneficiari publici: UAT- uri,

instituții publice, regii autonome, ADI-uri, etc.;  Beneficiari privați: persoane
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juridice (societăți comerciale, PFA, II, IF, etc), organizație/asociație de pescari,

organizație de producători, ONG, Centru de cercetare/ universitate, Mixt.


