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

Măsura nr. 2 Denumirea Măsurii: Protecția mediului în zona pescărească

și protejarea și îmbunătățirea patrimoniului natural și

arhitectonic

Cod 108, cod 109

Obiectivul masurii

si miza interventiei

Obiectivul măsurii: Măsura urmărește îndeplinirea

Obiectivului O 2 – Încurajarea investițiilor care vizează

sporirea atuurilor de mediu și promovarea patrimoniului

natural, cultural și istoric

Miza intervenției: Măsura contribuie la atingerea

obiectivelor POPAM – PU 4 : c) Sporirea și capitalizarea

atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit și de acvacultură,

inclusive operațiunile care vizează atenuarea schimbărilor

climatice; d) Promovarea bunăstării sociale și a

patrimoniului cultural în zonele de pescuit și de acvacultură,

inclusive a pescuitului, a acvaculturii și a patrimoniului

cultural maritim.

Domeniul de

acțiune

Acțiuni de promovare a patrimoniului natural, cultural și

istoric al zonei. Creșterea atractivității zonei. Acțiuni menite

să atenueze schimbările climatice.

Complementaritate

și delimitare

PNDR Măsura 7, sub-măsura 7.6 – Conservarea, protecția și

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Măsura 2

finanțează clădirile și monumentele din patrimonial cultural

și istoric de interes turistic

POIM – Axa 4, Axa 5, Axa 6. Cele doua instrumente prezintă

în comun interesul pentru protejarea naturii însă spre

deosebire de POIM Măsura 2 își propune implementarea unor

acțiuni ce nu vizează dezvoltarea infrasctructurii și a

planurilor de management, realizarea de studii sau

implementarea de activități de cercetare/dezvoltare.

Beneficiari țintă Beneficiari publici: UAT – urile (CL), instituții publice, regii

autonome, ADI-uri, etc.; Beneficiarii privați: persoane
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juridice: societăți comerciale, PFA, II, IF; organizație /

asociație de pescari; organizație de producători; ONG; centru

de cercetare / universitate; mixt.

Criteria 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)

Amenajarea de locuri de agrement tematice în zona FLAG;

Promovarea patrimoniului cultural (inclusive gastronomie

tradițională, folclor) în oferta turistică a zonei FLAG prin

organizare de târguri, festivaluri, competiții și alte

evenimente; Înlocuirea motoarelor de ambarcațiuni vechi

poluante cu motoare noi nepoluante (motoare cu emisii

reduse, etc); Achiziționarea de echipamente și tehnologii

menite să prevină și să reducă impactul negativ asupra

mediului; Producerea unor aplicații informatice(site-uri web,

etc) ca mijloc de promovare a atractivității zonei și pentru

facilitarea transportului turiștilor în zona FLAG;

Construirea de obiective turistice care respect

caracteristicile arhitecturii tradiționale, reabilitare de

obiective de interes cultural relgios, istoric:

- Amenajarea unităților muzeale și a expozițiilor pentru

promovarea turistică a patromoniului material și imaterial

al zonei pescărești.

- Reabilitarea unor obiective de interes cultural, religios,

istoric, etc.

- Construirea de obiective turistice care respect

caracteristicile arhitecturii tradiționale:  ”sat traditional”,

”sat pescăresc” etc.

- Proiecte de mica infrastructură care promovează peisajele

natural și patrimonial cultural, touristic și natural din zona

pescărească și care facilitează desfășurarea de activități în

aer liber.



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

- Crearea de observatoare și facilitarea activităților de

monitorizare a mediului natural în zonele de pescuit.

- Intervenții asupra clădirilor existente pentru a fi

transformate în muzee associate cu pescuitul, tradiția

populară și patrimonial cultural, biblioteci, locuri pentru

desfășurarea de activități culturale.

Amenajarea de pontoane, pasarele, foișoare turistice de

observare (de exemplu birdwatching);

Înființare perdele forestiere – vor fi selectate proiecte care

își propun să implementeze astfel de activități, dacă prin

studiul de fezabilitate se demonstrează oportunitatea

investiției și valoarea adăugată zonei pescărești.

Alocarea financiară

totală (POPAM +

BN)

200.000,00 Euro

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 – 1 loc;

Creșterea atractivității zonei.



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

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

7 30.000,00/

133.755,00

210.000,00/

936.285,00

150.000,00/
668.775,00

50.000,00/
222.925,00

10.000,00/
44.585,00

1. Obiectiv specific: Încurajarea investițiilor care vizează  sporirea atuurilor de

mediu și promovarea patrimoniului natural, cultural și istoric

2.  Argumentare: Includerea Măsurii 2 în cadrul strategiei de dezvoltare a

Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit 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 Grupului de Acțiune

Locală pentru Pescuit 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.

Necesitatea includerii Măsurii 2 în cadrul strategiei este detaliată în continuare

după cum urmează: teritoriul acoperit de Grupului de Acțiune Locală pentru

Pescuit 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 sufficient; activitățile economice din zona FLAG pot asigura

dezvoltarea durabilă a comunităților vizate atunci când sunt corelate cu acțiuni de

prevenire și reducere a impactului asupra mediului.

Contribuția activităților la atingerea Obiectivului 2. Obiectivele turistice care se

vor construi/reabilita în cadrul măsurii vor contribui la:

1.  protejarea și refacerea mediului acvatic al zonelor protejate din teritoriul

FLAG,

2. refacerea biodiversității și punerea în valoare a siturilor Natura 2000,

3. creșterea sensibilizării față de mediu cu implicarea pescarilor în cee ace

privește protejarea și refacerea biodiversității,

4. participarea la alte acțiuni menite să mențină și să îmbunătățească serviciile

furnizate de biodiversitate și de ecosisteme.
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3. Contribuția la dezvoltarea durabilă Măsura 2 cuprinde acțiuni care răspund

obiectivelor FEPAM în ceea ce privește sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu

ale zonelor de pescuit și acvacultură, inclusive operațiunile care vizează atenuarea

schimbărilor climatice și în ceea ce privește bunăstarea social și promovarea

patrimoniului cultural cu respectarea obiectivelor cuprinse în Strategia Națională

pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030.Acțiunile propuse

vor avea ca efect reducerea poluării mediului înconjurător și valorificare atuurilor

de mediu îmbunătățind calitatea apei și biodiversitatea. 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 prevăd

investiții sau achiziționarea de ambarcațiuni să se respecte mormativele de mediu

privind poluarea mediului ( apa, aer sol). FLAG nu va acorda finanțări proiectelor

care au efecte adverse sau consecințe negative asupra mediului înconjurător.

4. Caracterul inovator Stimularea inovării este unul dintre principiile

fundamentale ale PU 4 din FEPAM și una dintre proiritățile 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: Implementarea de

măsuri inovatoare de protejare și conservși valorificare a patrimoniului; Achiziția

de utilaje anti poluare bazate pe tehnologii 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 maniereă inovatoare a resurselor în cadrul unui proiect;

Identificarea, utilizarea, difuzarea și comunicarea rezultatelor unui proiect prin

modalități inovatoare; Inovație in relaționarea proiectului cu alte

initiative.Implementarea acțiunilor inovatoare enumerate mai sus se va face doar

în condițiile respectării domeniului de acțiune propus. Totodată, se încurajează

proiectele inovatoare depuse la nivel de FLAG de actorii locali ai zonei prin

punctarea suplimentară a acestora.

SDL sprijină investițiile care contribuie la diversificarea activităților pescarilor

prin dezvoltarea unor acțiuni complementare, incluzând turismul, servicii de

mediu aferente pescuitului și activități educaționale care privesc pescuitul și

operațiuni care vizează atenuarea schimbărilor climatice.. De asemenea,
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investițiile garantează exploatarea la maximum a oportunităților oferite de zona

pescărească și sunt noi pentru zona pescărescă a FLAG Dunărea de Sud.

5. Resurse financiare și proporția din total strategie (exclusive cheltuieli de

funcționare) În cadrul strategiei integrate de dezvoltare locală Măsurii 2 i-a fost

alocat bugetul de 200.000,00 euro (valoare nerambursabilă), reprezentând 10% din

resursele financiare totale ale zonei FLAG.

6. Valoarea adăugată a implementării măsurii. Măsura 2 va contribui la

realizarea obiectivelor specific 3 și 4 prin sporirea și capitalizarea atuurilor de

mediu ale zonelor de pescuit și acvacultură, inclusive operațiunile care vizează

atenuarea schimbărilor climatice și promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului

cultural în zonele de pescuit și de acvacultură, inclusive a pescuitului, a

acvaculturii și a patrimoniului cultural maritim.

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) :Beneficiari publici: UAT-uri, instituții și

servicii publice, regii autonome, ADI-uri, etc.; Beneficiari privați: Persoane juridice

(societăți comerciale, PFA, II, IF, etc.), Organizație/Asociații de pescari,

Organizații de producători, ONG-uri, Centre de cercetare/universitate, mixt.


