Revitalizarea zonei pescaresti Dunarea veche - Bratul Macin prin
Măsura nr. 1
consolidarea sectorului pescaresc si dezvoltarea sectoarelor
complementare
Obiectiv - masura contribuie la indeplinirea O1.Consolidarea sectorului
Obiectivul
pescaresc si diversificarea activităților economice prin valorificarea
măsurii și
resurselor locale si a O3. Crearea și menținerea de locuri de munca
raportul cu
Miza – măsura contribuie la atingerea obiectivelor POPAM – PU4 a)
strategia de
valoare adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor și
dezvoltare –
promovarea inovării și b) sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara
miza
pescăriilor comerciale, a învățării pe tot parcursul vieții și a creării de
intervenției
locuri de muncă în zonele de pescuit și acvacultură
Promovarea pescuitului durabil, eficient, inovator si competitiv
Domenii de
Diversificarea activităților economice în beneficiul sectorului pescaresc
acțiune
Dezvoltarea turismului sustenabil
Formare, educație, reconversie profesionala
Măsură 1 este complementară cu următoarele măsuri de finanțare:
POPAM 2014-2020
- Măsura I.23 Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații
și adăposturi
- Măsura II.2 Investiții productive în acvacultură
- Măsura IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură
PNDR 2014-2020
- Măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone
rurale
- Măsura 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
- Masura 19.2 LEADER 2014-2020, SDL GAL Muntii Macinului Dunarea Veche
Complementa- Delimitare: acesta masura finanteaza consolidarea si diversificarea
ritate și
sectorului pescaresc catre activitati complementare (turism pescaresc,
delimitare
mestesugarit specific ariei piscicole etc) in timp ce SDL Leader
finanteaza sectorul agricol si diversificarea activitilor agricole catre
sectoare non-agricole (agroturism etc).
POR 20140-2020
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi
mijlocii
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea
durabila a turismului
POCU 2014-2020 - AP3 Locuri de muncă pentru toți
Delimitare: prin prezenta măsură sunt urmărite doar activitățile și
resursele umane implicate în domenii conexe / complementare
pescuitului (turism cu specific pescăresc, activități cu impact asupra
domeniului pescuitului și acvaculturii sau persoane din zona de pescuit

/ acvacultură)
Beneficiari publici:
– UAT-uri sin zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul Macin prin
reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare;
- Asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate intre UAT-urile din
zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul Macin si infiintate conform
legislatiei nationale in vigoare
- Institutii publice, regii autonome etc din zona pescareasca Dunarea
Beneficiari
Veche - Bratul Macin;
țintă
Beneficiari privati (cu sediul in zona pescareasca Dunarea Veche Bratul Macin):
– Persoane juridice: (societati comerciale, PFA, II, IF, etc.);
– Organizatii/Asociatii de pescari;
– Organizatii de producatori;
– ONG-uri
Parteneriate incheiate intre categoriile de mai sus.
Contribuția la obiectivele strategiei
- numărul de locuri de muncă generate sau menținute pe unitatea de
ajutor financiar nerambursabil solicitat
- domeniul de activitate vizat de proiect
- proiecte depuse de pescari sau membrii famileii pescarului care isi
diversifica activitatea
Calitatea si relevanta proiectului
-coerenta proiectului din punct de vedere al activităților propuse, al
obiectivelor si rezultatelor
- proiecte care deservesc mai mult de o localitate/mai mult de un
Criterii
beneficiar
orientative de - proiecte depuse in parteneriat
selecție
- proiectele ce promoveaza actiuni inovative (solutii noi/inovative la
probleme vechi)
- calitatea documentației, gradul de maturitate al proiectului
- utilizarea de noi tehnologii
Viabilitatea economică şi tehnică
- indicatorii de performanță economico – financiară a proiectului
- capacitatea economico-financiară a solicitantului, corelat cu
dimensiunea investiției propuse
- sustenabilitatea tehnica si financiara a proiectului dupa incetarea
finantarii nerambursabile
Contributia proiectului la politicile transversale ale UE
Tipuri
de Direcția 1 de acțiune (consolidare/inovare pescuit): infiintare puncte
acțiuni
de desfacere a produselor pescăreşti (hala comercializare peşte, piață
(exemple)
de peşte);reabilitare spatii de depozitare peşte; infiintare/reabilitare

spații pentru depozitare echipamente pescăreşti;dezvoltarea procesarii,
comercializarii si marketingului produselor piscicole si promovarea
consumului de produse piscicole in zona, infiintare centre de siguranță
și repaus pentru pescari, creare sisteme de securitate pentru activitatea
pescarilor, impotriva braconajului, infiintare centre de service pentru
ambarcațiuni pescăreşti, realizare atelier pentru producția și reparația
de unelte și scule de pescuit, achiziția de mijloace specializate de
transport pește, magazine mobile si alte elemente cu impact pentru
sectorul de pescuit și acvacultura etc
Direcția 2 de acțiune (diversificare/activitati conexe pescuitului):
realizarea de unități de cazare, unitati de alimentatie publica,
spatii/servicii agrement cu specific pescaresc (pensiuni, camping,
restaurant, ponton-restaurant, cherhana etc), achizitie/adapatare
ambarcatiuni si dotari aferente pentru pescaturism, ecoturism etc,
dezvoltarea sectorului mestesugaresc etc
Direcția 3 de acțiune (formare, educatie, reconversie): formare
profesională, instruire, furnizarea de servicii de educație corelate cu
domeniul de pescuit și acvacultură etc
Alocare
financiară
885.089,82 Euro
totală
Proporția din 50,13% din totalul strategie 1.765.660,27 Euro (exclusiv cheltuielile
total strategie de funcționare)
Grupa 1 (organism de drept public; întreprindere cu gestionarea unor
servicii de interes economic general - regii autonome, organizatii de
producători din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii,
recunoscute şi asociatii profesionale de pescari din domeniul
pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute):.
Cofinanțare /
- 100% din cheltuielileeligibiletotale
contribuția
Grupa 2 (operaţiunea asigură accesul publicului la rezultatele sale şi
beneficiarilor
aceasta îndeplinește unul dintre criteriile următoare: i)este în interesul
colectiv; ii)are un beneficiar colectiv; iii) are caracteristici inovatoare,
după caz, la nivel local)
- 90% din cheltuielileeligibiletotale
Grupa 3 (IMM-uri - societati comerciale, PFA, II, IF etc)
- 50% din cheltuielile eligibile totale
Rezultate calitative:
- Dezvoltarea de activități complementare în sprijinul dezvoltării
Rezultate și
sectorului pescuit și acvacultură din zonă
beneficii
- Dezvoltarea activităților și infrastructurii suport pentru pescuit și
așteptate
acvacultură
- Dezvoltarea unor servicii de calitate în turism, în zona pescărească

- Creșterea calității vieții locuitorilor din zona pescărească
- Creșterea veniturilor și a nivelului de trai în zonă
- Diminuarea pronunțată a șomajului prin crearea sau menținerea de
locuri de muncă
- Cresterea nivelului de calificare si educatiepentru populația din zonă
Rezultate cantitative:
- Număr actiuniconsolidare/inovare pescuit : 4
- Număr actiuni diversificare/conexe pescuit: 3
- Numar locuri de munca ENI: 13
1. Obiective specifice:
- Consolidarea sectorului pescaresc
- Valorificarea resurselor locale
- Crearea și menținerea de locuri de muncă
- Dezvoltarea și valorificarea potențialului turistic
- Dezvoltarea sectoarelor complementare pescuitului și acvaculturii
2. Argumentare - Măsura 1 urmareste sprijinirea sectorului de pescuit și dezvoltarea
activităților conexe. Practicarea unui pescuit durabil, eficient si inovator si adaugarea
deplus valoare resursei piscicole reprezinta deziderate ale zonei. Dezvoltarea prin
domenii conexe este potrivita atât din perspectiva complementarității măsurilor de
finanțare cât și din perspectiva resurselor și potențialului existent în zonă, a nevoilor și
oportunităților identificate. De asemenea, resursa umană disponibilă în zonă și potențialul
economic recomandă sprijinirea activităților economice și dezvoltarea antreprenoriatului
din sectoare precum meșteșugăritul, activități tehnice corelate cu domeniul piscicol, etc.
Măsura este menită să contracareze punctele slabe și amenințările identificate în urma
consultării cu factorii locali si analizei contextului socio-economic a zonei pescaresti
Dunarea Veche - Bratul Macin.
3. Contribuția la dezvoltarea durabilă - Masura 1 cuprinde actiuni care raspund
obiectivelor Fondului European pentru Pescuit si Afaceri Maritime in ceea ce priveste
valoarea adăugată, sprijinirea diversificării şi a creării de locuri de muncă în zonele de
pescuit şi acvacultură cu respectarea obiectivelor cuprinse in Strategia Naţională pentru
Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030. Actiunile propuse vor avea
ca efect direct o scadere a presiunii asupra resursei prin dezvoltarea activitatilor
complementare pescuitului, crearea de noi locuri de munca in zona FLAG si adaugarea
de valoare produselor locale.Elaborarea proiectelor se va face cu respectarea
prevederilor legislatiei de mediu, a ariilor protejate si a siturilor Natura 2000. Se va avea
in vedere ca in cadrul proiectelor care prevad investitii sau achizitionarea de ambarcatiuni
sa se respecte normativele de mediu privind poluarea mediului (apa, aer, sol). Potenţialii
beneficiari vor fi evaluaţi luându-se în considerare contribuţia lor la dezvoltarea durabilă şi
nu se vor acorda finanţări proiectelor care au efecte adverse sau consecinţe negative
asupra mediului înconjurător
4. Caracter inovator - Caracterul inovator al proiectelor va fi un element urmărit în
evaluarea și selecția proiectelor. Ca și acțiuni inovative recomandate punctăm: metode

inovative de promovare și/ sau formare pentru ocuparea noilor locuri de muncă;
adoptarea unei maniere inovatoare de către beneficiar în dezvoltarea sau gestionarea
unui proiect; atragerea, într-o manieră inovatoare, a resurselor în cadrul unui proiect;
auto-susținerea proiectului prin modalități inovative; inovatie in relationarea proiectului cu
alte initiative.
5. Valoarea adăugată a implementării măsurii - Masura 1 va contribui la realizarea
Obiectivului specific 4 din FEPAM de creştere a gradului de ocupare a forţei de muncă şi
sporire a coeziunii teritoriale. În acest sens se urmareste crearea de locuri de muncă şi
sprijinirea inserţiei profesionale, atât în cadrul sectorului pescaresc (procesare,
marketing) cât şi în afara lui (turism, educaţie). Diversificarea spre activităţi alternative şi
complementare (precum turismul) va contribui la consolidarea economiei locale,
asigurând în acelaşi timp un nivel mai ridicat de protecţie a mediului. Masura sustine
infiinţarea de noi întreprinderi si antreprenoriatul.
6. Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți sunt solicitanții de sprijin(UAT-uri, ADI-uri, IMM-uri, ONG-uri si
celelalte categori de beneficiari eligibil, conform descrierii de mai sus).
Beneficiari indirecți sunt populația din zona de implementare, prin locurile de munca
generate la care vor avea acces, veniturile suplimentare generate și calitatea vieții mai
bună, agentii economici care vor beneficia de dezvoltarea economică a zonei, de
serviciile și produsele introduse în circuit ca urmare a implementării proiectelor,
autoritățile publice care vor beneficia de colectări superioare in privința taxelor și
impozitelor operatorilor economici și ale angajaților acestora.

