Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020
Măsura III.2. - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare
locală plasate sub responsabilitatea comunităţii
- Selectarea Grupurilor de acţiune locală pentru pescuit (FLAG-uri)
Descriere program
FINANŢATOR:

Obiective:

UE și

Promovarea cresterii economice, a crearii de locuri de munca si a mobilitatii fortei de munca

Guvernul

in cadrul comunitatilor costiere si interioare care depind de pescuit si/sau de acvacultura,

României

inclusiv diversificarea activitatilor din domeniul pescuitului si al al acvaculturii (procesare,
marketing, activitati de mediu, turism, educatie).

FINANŢARE:
50-100%
STATUS:
Apel nelansat

Categorii de

Un parteneriat public-privat cu personalitate juridica, in baza O.G. 26 din 2000 cu

solicitanţi

modificarile si completarile ulterioare, format din reprezentanti ai intereselor sociale sau

eligibili:

economice din zona
Sau
o persoana juridica publica sau privata, semnatara a unui Acord de parteneriat autentificat la
notar/data certa prin avocat, prin care a fost desemnata sa reprezinte acel parteneriat,
pentru aspectele administrative si financiare, in calitate de solicitant al sprijinului pregatitor
prin Cererea de finantare depusa in cadrul programului.
In ambele cazuri, parteneriatul trebuie sa includa cel putin o organizatie de producatori din
domeniul acvaculturii/pescuitului sau o asociatie cu cel putin 20 de pescari comerciali sau
cel putin 3 unitati de acvacultura in zona de pescuit si de acvacultura.
Membrii privati si ONG – urile trebuie sa reprezinte minim 51% din totalul membrilor, atat la
nivelul parteneriatului cat si la nivel decizional.

Activităţi
eligibile:

In cadrul strategiilor de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii,
urmatoarele operatiuni vor fi eligibile pentru finantare:


punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea
comunitatii;



costurile de functionare ale grupurilor de dezvoltare locala.

Alocarea financiara nerambursabila pentru punerea in aplicare a unei strategii de
Valoare

dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii este de 2.000.000,00 Euro.

grant:

Proiectele depuse in cadrul strategiei, nu vor depasii valoarea totala nerambursabila de
200.000 Euro/proiect
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