
                      

Proiect „Strategia de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche - Bratul Macin ”- finantat prin Masura III.2 – Punerea in aplicare a 

strategiilor de dezvolatre locala plasate sub responsabilitatea comunitatii (inclusiv costuri de functionare si animare) – POPAM 2014-2020, Contract nr. 

55 / 24.03.2017, COD SMIS:116840 

ANUNT PRIVIND LANSAREA APELULUI DE DEPUNERE PROIECTE  

MASURA 1 -  REVITALIZAREA ZONEI PESCARESTI DUNAREA VECHE – BRATUL MACIN 

PRIN CONSOLIDAREA SECTORULUI PESCARESC SI DEZVOLTAREA SECTOARELOR 

COMPLEMENTARE 

Asociatia Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin anunta 

lansarea primei sesiuni de depunere a Cererilor de Finantare in cadrul Masurii M1 - Revitalizarea zonei 

pescaresti Dunarea Veche – Bratul Macin prin consolidarea sectorului pescaresc si dezvoltarea 

sectoarelor complementare, in perioada 23.04.2018 – 22.06.2018. 

Masura M1 este finantata in cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A 

ZONEI PESCARESTI DUNAREA VECHE - BRATUL MACIN prin PROGRAMUL OPERATIONAL 

PENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene nr. 4: Cresterea 

gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale. 

 Numarul apelului de selectie: 1/2018 – M1 

 Data lansarii apelului de selectie: 23.04.2018, ora 15:00 

 Data limita de depunere a proiectelor: 22.06.2018, ora 18.00 

 Depunerea proiectelor se va face pe suport hartie  

 Alocare financiara: Suma indicativă alocată acestui apel pentru depunerea cererilor de finanțare este de  

900.000 EURO – din care 675.000 EURO contribuție FEPAM. 

 Valoarea totala eligibila a unui proiect nu poate depasi 400.000 EURO 

 Valoarea maxima si minima a proiectului/ Ajutorul financiar nerambursabil: 

- Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 1.783.400 LEI (echivalentul a  400.000 

EURO). 

- Valoarea maxima a ajutorului nerambursabil acordata in cadrul unui proiect care se incadreaza in 

regulile ajutorului de minimis, nu poate depasi 891.700 LEI (echivalentul a  200.000 EURO) sau 

445.850 LEI (echivalentul a 100.000 EURO) in cadrul intreprinderilor care activeaza in sectorul 

transporturilor de marfuri in contul tertilor sau contra cost pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani 

fiscali precedenti si anul fiscal in curs). 

EXCEPTIE! In conformitate cu prevederile art. 30 al Regulamentul (UE) NR. 508/2014, valoarea maxima 

eligibila a unui proiect depus de un pescar comercial (care dovedeste ca a efectuat minim 60 de zile de pescuit 

comercial în ultimele 24 de luni) care solicita finantare pentru diversificarea activitatatii pescaresti este de 

668.775 LEI (echivalentul a 150.000 EURO), cu intensitatea sprijinului financiar nerambursabil de maxim 50% 

din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul previzionat în planul de afaceri, respectiv 334.387,50 LEI 

(echivalentul a 75.000 EUR inclusiv TVA eligibila). 

- Valoarea maxima eligibila a unui proiect depus in cadrul Directiei 3 de actiune (DA3) - Formare, 

educatie, reconversie este de 133.755 LEI (echivalentul a  30.000 EURO). 

- Valoarea minima eligibilă aferentă unui proiect va fi 22.292,50 LEI (echivalentul a 5.000 EURO).  

 Cursul de schimb INFOREURO de 4,4585 LEI/EURO, stabilit prin decizia DGP - AMPOPAM nr. 

7/01.03.2018. 

 Proiectele vor fi depuse la sediul de proiect FLAG MACIN: Sat Mircea Voda, str. Tulcei, nr. 17, com. 

Cerna, judetul Tulcea, intre orele 15:00 si 18:00. 

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in 

Ghidul Solicitantului aferent masurii. Procedura de evaluare si selectie este afisata pe site-ul 

www.flagbratulmacin.ro si este disponibila la cerere la sediul Asociatie Grupul de Actiune Locala in 

domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin. 

Datele de contact ale Asociatie FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin sunt: 

Adresa sediu proiect: Sat  Mircea Voda, str. Tulcei, nr. 17, com. Cerna, judetul Tulcea  

E-mail: office@aspir-leader.ro, office@flagbratulmacin.ro;  

Tel./Fax: 0374 092 515; Tel. mobil: 0741 163 441, 0741 163 442 

http://www.flagbratulmacin.ro/
mailto:office@aspir-leader.ro
mailto:office@flagbratulmacin.ro

