COMUNICAT DE PRESĂ

16.10.2020

„Dezvoltarea comunităților pescărești prin implementarea
Strategiei de Dezvoltare Locală integrată în zona DUNĂREA DOBROGEANĂ"
Asociaţia FLAG Dunărea Dobrogeană anunță deschiderea sesiunilor de depunere a
proiectelor (APEL 5) în cadrul celor trei măsuri cuprinse în proiectul : „Dezvoltarea
comunităților pescărești prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală integrată în zona
DUNĂREA DOBROGEANĂ" ‐ Strategie de Dezvoltare Locală Integrată Plasată sub Responsabilitatea
Comunităţii pentru zona pescărească din nord‐vestul judeţului Constanţa, zona situată de‐a
lungul Dunării, proiect finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime
2014‐2020, Prioritatea Uniunii Europene nr.4 — Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă
şi sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 –Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală
pentru pescuit
• Măsura 1 ‐ Valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor şi promovarea
inovării în toate etapele lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti
• Măsura 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
• Măsura 3 ‐ Promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului cultural în zonele de pescuit,
inclusiv promovarea pescuitului
Alocarea financiară totală pentru toate cele trei măsuri este de 449,208.39 euro.
Sumele alocate vor fi de:
 152.710,53 euro, echivalent a 698.559,04 lei pentru Măsura 1. Valoarea adăugată,
crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor şi promovarea inovării în toate
etapele lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti
 260.480,72 euro, echivalent a 1.191.543 lei pentru Măsura 2. Srijinirea 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
 36.017,14 euro, echivalent a 164.756,80 lei pentru Măsura 3. Promovarea bunăstării
sociale şi a patrimoniului cultural în zonele de pescuit, inclusiv promovarea pescuitului
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 pe
site-ul asociatiei, NU SE VOR MAI PRIMI PROIECTE CE SE SUPUN SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS !!!
Proiectele se pot depune începând cu data de 23 Octombrie 2020 , ora 09:00, în
sistemul electronic MYSMIS 2014 ‐ https://2014.mysmis.ro/frontOffice/
Depunerea de proiecte se realizeaza în apel competitiv cu termen limită de depunere
Termenul limită de depunere este 30 Octombrie 2020 , ora 17:00.
Documentaţia necesara accesării fondurilor este disponibilă pe pagina de internet a FLAG
„Dunărea Dobrogeană”(www.afdd.ro). Cererea de finanţare se va completa urmărind
„Instrucţiunile de completare a cererii de finanţare” Anexa 1 la Ghidul Solicitantului precum şi
tutorialele şi instrucţiunile pe care le puteţi găsi pe site‐ul Ministerului Fondurilor Europene la
adresa http://www.fonduri‐ue.ro/mysmis#manuale

