
                    

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 2 -  PROTEJAREA MEDIULUI, VALORIFICAREA PATRIMONIULUI 

NATURAL SI CULTURAL SI CRESTEREA CALITATII VIETII IN ZONA PESCAREASCA 

DUNAREA VECHE – BRATUL MACIN 

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 M2 - Protejarea mediului, 

valorificarea patrimoniului natural si cultural si cresterea calitatii vietii in zona pescareasca Dunarea 

Veche - Bratul Macin, in perioada 23.04.2018 – 22.06.2018. 

Masura M2 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 – M2 

 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  

700.000 EURO – din care 525.000 EURO contribuție FEPAM. 

 Valoarea totala eligibila a unui proiect nu pote depasi 400.000 EURO 

 Valoarea maxima si minima a proiectului: 

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

EURO). 

- Valoarea maxima eligibila a unui proiect care prevede actiuni soft (organizare evenimente de 

promovare a valorilor si traditiilor locale - festivaluri, targuri cu specific pescaresc si local, ateliere de 

creatie, realizare ghiduri, pliante, harti, filme, monografii etc) este 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

