Asociatia Prietenii Pescarilor Olteni
doreste dezvoltarea economica a sudului
judetului Olt
Vineri 17 Mai a avut loc la Corabia deschiderea sesiunii de
depunere a proiectelelor in cadrul masurilor 1.1, 1.2, 2.1 , 2.2,
cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locala a zonei pescaresti “
Sudul Judetului Olt” Evenimentul a beneficiat de prezenta
domnului Gheorghe Vacaru – director general la AM POPAutoritatea de Management a Programului Operational pentru
Pescuit – din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale,a domnului Emil Marinescu- subprefect de Olt si a
domnului Daniel Sarpe- consilier in cadrul C.J. Olt. Au fost
prezenti
domnul
Iulica
Oane,primarul
orasului
Corabia,presedintele asociatiei Marian Malageanu precum si multi
invitati din domeniul pescaresc,primari si oameni de afaceri din
Corabia. Asociatia prietenii pescarilor olteni are ca scop
participarea active la dezvoltarea economico sociala si culturala a
comunitatilo
r din zona
pescareasca
delimitate
de unitatile
administrati
ve teritoriale
Ianca,Grojdi
bodu,Gura
Padinii,Orle
a,Corabia,Vi
sina,Garcov
din judetul
Olt. Un alt
scop al acestei asociatii este promovarea si sprijinirea participarii

reprezentantilor locali la procesul decizional si de planificare a
dezvoltarii , pentru sporirea capacitatii de a actiona in vederea
minimalizarii declinului zonei pescaresti si a reconversiei acesteia.
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 (18.944.150,69 lei).
PRIORITĂŢI DE DEZVOLTARE:
1. Revitalizarea sectorului economic
2. Promovarea şi conservarea valorilor culturale şi naturale ale
zonei
3. Dezvoltarea profesională a membrilor comunităţii

MĂSURILE DE PUNERE ÎN APLICARE A STRATEGIEI :
Măsura 1.1 - Sprijin pentru modernizarea şi înfiinţarea de noi
micro-întreprinderi
Măsura 1.2 - Investiţii pentru adăugarea de valoare activităţilor şi
produselor asociate direct cu sectorul pescuitului
Măsura 2.1 - Crearea infrastructurii pentru încurajarea activităţilor
turistice şi sprijinirea acţiunilor pentru conservarea mediului
Măsura 2.2 - Sprijin pentru mica infrastructură şi servicii pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii
Măsura 3 - Dobândirea şi îmbunătăţirea calificărilor profesionale
pentru facilitarea integrării pe piaţa muncii a tinerilor, a femeilor şi
a altor grupuri dezavantajate

Teritoriul pe care se aplica proiectul insumeaza 460 km2 si
populatia la care se adreseaza insumeaza in jur de 20 000 de
locuitori.
De la implementarea acestui proiect se asteapta crearea de locuri
de munca prin infintarea sau modernizarea microintreprinderilor
,promovarea si cultivarea traditiilor culturale ale zonei care pot
genera activitati turistice,furnizarea de servicii în domeniul ecoturismului, turismului pentru pescuit şi a turismului în aer liber în
general, dezvoltarea marketingului şi a infrastructurii de sprijin
pentru afaceri,etc.
Dan Oltean- Purtator de cuvant al Primariei Corabia.

