COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizare proiect: <Plan de Dezvoltare Locală Integrată al Grupului Local
Pescăresc “Calafat”>
Încheiem acum, la ceas de bilanț, în decembrie 2015, ca structură fundamentată pe un parteneriat
public-privat de excepție, implementarea unui proiect ce a avut ca obiectiv dezvoltarea durabilă a zonei
pescărești din Lunca Dunării, județul Dolj – un teritoriu ce a cuprins 19 localități (1.733 km2) și
101.947 locuitori. Strategia Grupului Local Pescăresc ”Calafat” a fost selectată de MADR, DGP AMPOP în 2012, alocându-i-se inițial un buget de 2.097.920 euro pentru perioada 2012-2015 (acesta fiind
suplimentat în 2015 la 2.263.361,92 euro – 107,88%) în vederea implementării <Planului de
Dezvoltare Locală Integrată al Grupului Local Pescăresc “Calafat”>, cod. RO41 300911 05 17 0315,
proiect implementat și finalizat cu succes la data de 31.12.2015.
Obiectivul de fond a fost dezvoltarea în mod echilibrat a zonei pescărești de-a lungul fluviului
Dunărea din județul Dolj, și a fost atins prin alocări nerambursabile către beneficiarii din zonă (IMMuri, asociații si organizații civice, pescari, primării și consilii locale), în cadrul unor priorități clar
definite în cadrul parteneriatului, respectiv: Măsura 1 - Consolidarea competitivității zonei de pescuit
și valorificarea produselor pescărești; Măsura 2 - Sprijinirea micilor pescării și a infrastructurii și
serviciilor legate de turism, în beneficiul micilor comunități pescărești, promovarea ecoturismului;
Măsura 3 - Protejarea mediului în zonele de pescuit pentru menținerea atractivității acestuia precum și
protejarea și îmbunătățirea patrimoniului natural și architectonic; Măsura 4 - Diversificarea
activităților prin promovarea unor locuri de muncă multiple, în afara sectorului de pescuit; Măsura 5 –
Funcționarea Grupului.
Au fost procesate peste 70 de aplicații depuse la FLAG de beneficiari, din care 31 de proiecte au
fost selectate, 19 proiecte au fost admise la finanțare și contractate, iar 17 au fost implementate concret.
Gestionarea Stregiei a condus la crearea a 88 locuri de muncă (160 % raportat la numarul
propuse în Strategie), la implementarea a 10 proiecte de investiții cu C+M, 5 proiecte de promovare
turistică a zonei și 2 proiecte de dotări. Cele 17 proiecte implementate au acoperit un număr de
13 localități din teritoriul Grupului, și anume: Bechet, Bistreț, Calafat, Călărași, Cetate,
Ciupercenii Noi, Dăbuleni, Desa, Ghidici, Gighera, Ostroveni, Maglavit și Poiana Mare.
GLP /FLAG/ ”Calafat” este membra fondatoare a Federației Zonelor Pescărești din România, are
pagină proprie în site-ul structurii europene de profil, la Brussels, a găzduit reuniuni comune FARNET
– DGP-AMPOP – FLAG-uri din România, este partener în proiecte CBC Ro-Bg si cooperează activ cu
organisme similare din Europa.
Viziunea Grupului Local Pescăresc ”Calafat” a fost de a deveni, o organizaţie de rang european
capabilă să mobilizeze potenţialul teritoriului microregiunii “Calafat” şi să gestioneze competent
resursele disponibile în vederea susţinerii şi dezvoltării durabile a zonei Luncii Dunării din judeţul
Dolj, pe baza parteneriatului dintre comunităţile locale, administraţia publică locală, segmentul civic şi
mediul de afaceri, sau - în plan practic – ridicarea nivelului de trai al populației din zona vizată.

