Asociatia Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni
a deschis o noua sesiune de depunere de proiecte
Asociaţia “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”, constituită ca
persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial (ONG),
înregistrată sub nr. 3/25.05.2011 în Registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Corabia, a obţinut finanţare
nerambursabilă prin Programul Operaţional pentru Pescuit 20072013, în baza contractului de finanţare nr. 159/15.05.2012, încheiat
cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru
implementarea strategiei de dezvoltare locală a zonei pescăreşti
intitulate “Sudul Judeţului Olt”.
Zona pescărească este situată în sudul judeţului Olt, de-a lungul
Dunării, şi cuprinde teritoriul a 7 unităţi administrativ teritoriale:
comunele : IANCA, GROJDIBODU, GURA PADINII, ORLEA,
VIŞINA, GÂRCOV şi oraşul: CORABIA.
Strategia cuprinde cinci măsuri în cadrul a trei priorităţi de
dezvoltare a zonei pescăreşti şi are o valoare alocată pentru
implementare de 4.499.263,91 EURO, adică 18.944.150,69 lei, din
care 1.681.100,69 lei reprezintă valoarea totală eligibilă alocată
cheltuielilor de funcţionare ale grupului.
Apelul de selectie a proiectelor este lansat pentru perioada
11.09.2013 – 11.11.2013. pentru urmatoarele masuri aferente
strategiei de dezvoltare locala a zonei pescaresti
"Sudul Judetului Olt" :
Masura 1.1 Sprijin pentru modernizarea si infiintarea de noi microintreprinderi - fonduri disponibile:: 1.125.000 EURO
Masura 1.2lnvestitii pentru adaugarea de valoare activitatilor si
produselor asociate direct cu sectorul pescuitului - fonduri
disponibile: 1.140.000 EURO

Masura 2.1 Crearea infrastructurii pentru incurajarea activitatilor
turistice si sprijinirea actiunilor pentru conservarea
mediului - fonduri disponibile: 600.000 EURO
Masura 2.2 Sprijin pentru mica infrastructura si servicii pentru
imbunatatirea calitatii vietii - fonduri disponibile :
1.100.000 EURO
Masura 3 Dobandirea si imbunatatirea calificarilor profesionale
pentru facilitarea integrarii pe piata muncii a pescarilor
profesionisti-fonduri disponibile : 135.000 EURO
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociatiei Grupul Local
Prietenii Pescarilor Olteni, in perioada 11.0911.11.2013 in zilele lucratoare ,in intervalul orar 9.00-14.00.
Conditiile de conformitate si eligibilitate ce trebuie indeplinite
pentru intocmirea si depunerea proiectelor
,documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul
odata cu depunerea proiectului precum si punctajul
acordat criteriilor de selectie , sunt mentionate in Ghidul
solicitantului aferent masurii pentru care se aplica .
Informatii detaliate privind proiectele ce se incadreaza intr-una din
masurile 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ,3 din Strategia de
dezvoltare locala a zonei pescaresti"Sudul judetului Olt " , pot fi
obtinute prin consultarea ghidurilor solicitantului
disponibile pe pagina web a asociatiei .www.aglppo.ro.sau la
sediul Asociatiei Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni din
orasul Corabia , str. Trecerea Dunarii , Nr.46 SIS ,judetul Olt

