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Anunţ privind lansarea apelurilor de primire proiecte
MASURA 2 - Sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara pescăriilor comerciale,
a învăţării pe tot parcursul vieţii şi a creării de locuri de muncă în zonele de pescuit
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: 6/sesiunea August 2022
Masura 2: Sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara pescăriilor comerciale, a învăţării pe tot
parcursul vieţii şi a creării de locuri de muncă în zonele de pescuit
Codul apelului ❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

Data de la care pot fi depuse cereri de finanţare 22.08.2022 , ora 09:00;
Data până la care pot fi depuse cereri de finanţare 19.09.2022 ora 23:59;
Tipul apelului: este competitiv cu termen limită de depunere
Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect: 2.331.497,12 lei echivalentul a /
471.361,85 euro
Cursul de schimb RON -EURO utilizat este cel stabilit prin Decizia Directorului General al
DGP AM-POPAM nr 14/22.03.2022 respectiv 1 euro = 4,9463 lei.
Proiectele se pot depune in sistemul electronic MYSMIS 2014
https://2014.mysmis.ro/frontOffice/
Valoarea maximă eligibilă pentru un proiect (ajutorul public nerambursabil): 989.260 lei
/200.000 euro;
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 24.731,50
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 în vigoare 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
Aprobat,
Preşedinte AFDD
Voicu Marian Gheorghiţă

