Nr. 528 / 16.10.2020

Anunţ privind lansarea apelurilor de primire proiecte
MASURA 1 ‐ Valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor
şi promovarea inovării în toate etapele lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti
Denumire program: Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime
Prioritate UE: Prioritatea Uniunii Europene 4 ‐ Creşterea Gradului de Ocupare a forţei de muncă şi
sporirea coeziunii teritoriale
Masura III.3 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunitătii (inclusiv costuri de functionare şi animare) – Implementarea strategiilor de dezvoltare
locala pentru pescuit
Strategia de Dezvoltare Locala în zona Dunărea Dobrogeană
Nr apel: 5/sesiunea Octombrie 2020
Masura 1: Valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor şi promovarea
inovării în toate etapele lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti
Codul apelului ‐















Data de la care pot fi depuse cereri de finanţare 23.10.2020 , ora 09:00;
Data până la care pot fi depuse cereri de finanţare 30.10.2020 ora 17:00;
Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect: 698.559,04 lei;
Cursul de schimb RON ‐EURO utilizat conform Deciziei DG AMPOPAM: 1 euro = 4,5744 lei
Proiectele se pot depune in sistemul electronic MYSMIS 2014 ‐
https://2014.mysmis.ro/frontOffice/
Intrucat exista premisele angajarii intregului buget al schemei de minimis aprobat prin
Ordin MADR nr. 208/2018, potrivit Notei de Informare DGP AM POPAM Nr.
339048/06.07.2020, atasata prezentului anunt de lansare NU SE VOR MAI PRIMI PROIECTE
CE SE SUPUN SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS !!!
In cazul in care sistemul electronic MYSMIS 2014 nu este funcţional, cererile de finanţare şi
documentele anexate vor fi depuse în format letric (hârtie), în intervalul mai sus menţionat,
la sediul FLAG Dunărea Dobrogeană, Şos. Constanţei, Nr. 18, Hârşova, Constanţa;
Valoarea maximă eligibilă pentru un proiect (ajutorul public nerambursabil): 698.559,04 lei
/152.710,53 euro;
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 22.872 lei
/ 5.000 euro;
Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate
menţionate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii accesate. Procedura de evaluare şi
selecţie este afişată pe site‐ul www.afdd.ro;
Orice alte informaţii se pot solicita de la Asociaţia FLAG Dunarea Dobrogeana, Sos.
Constanţei, Nr. 18, Harsova, Judeţul Constanţa, e‐mail: dunareadobrogeana@yahoo.com
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