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CAP. I STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ- Maxim 22 pag.
1.1 Sinteza strategiei- Maxim 2 pagini
Scopul strategiei de dezvoltare locală a zonei FLAG Neamț este dezvoltarea durabilă a
zonei de pescuit și acvacultură acoperite. Strategia de dezvoltare locală integrată este un
document programatic ce urmărește producerea de efecte reale și măsurabile la nivelul
comunității locale, prin implementarea unor măsuri și acțiuni specifice.
Asociația FLAG Neamț s-a constituit ca urmare a necesităților și oportunităților identificate
în teritoriu și își propune să fie un vector real de dezvoltare, de revitalizare a mediului
economic în strânsă legătură cu domeniul pescuitului și acvaculturii, de mobilizare în
privința acțiunilor reale cu beneficii directe asupra mediului și populației.
Strategia de dezvoltare este un instrument determinant în vederea atingerii obiectivelor
propuse la nivelul comunității și zonei acoperite, contribuind pe lângă direcții, acțiuni sau
studii specifice cu cel mai important factor: finanțarea principalelor inițiative și proiecte,
precum și finanțarea activității curente a grupului de acțiune.
Strategia propune un set de obiective, direcții și acțiuni, în contextul trasat de viziunea
declarată. Toate acestea, se bazează pe analiza detaliată la nivelul teritoriului a celor mai
importanți factori de influență, a punctelor tari și slabe, a oportunităților și amenințărilor.
Evaluarea caracteristicilor zonei și a populației a avut la bază date și informații atestate, din
surse publice sau statistice, precum și interacțiunea cu actorii interesați, persoane fizice,
juridice sau autorități publice. Prin activitățile de animare, au avut loc ședințe și întâlniri
publice prin care s-a consultat direct opinia celor interesați de dezvoltarea zonei precum și
de dezvoltarea proprie, în contextul viziunii și obiectivelor propuse.
Viziunea strategiei: Dezvoltarea durabilă a zonei pescărești și creșterea calității vieții
locuitorilor prin valorificarea și conservarea resurselor de mediu, a potențialului economic și
uman.
Obiectiv general: Dezvoltarea durabilă a zonei de pescuit şi acvacultură din teritoriul
FLAG Neamț prin stimularea de investiții, crearea de oportunități economice și sociale,
promovarea zonei și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor săi.
Necesitatea realizării și implementării strategiei are la bază analiza – diagnostic a
teritoriului, identificarea corectă a nevoilor, oportunităților și resurselor zonei și consultarea
publică a celor interesați.
În urma analizei diagnostic au rezultat următoarele caracteristici ale teritoriului
-

Potențial de dezvoltare a activităților conexe acvaculturii, inclusiv turism
Existența unui potențial de acvacultură și pescuit recreativ ridicat și neexploatat
Resurse naturale și culturale nevalorificate

Problemele cu care se confruntă comunitatea sunt specifice zonei: migrarea populației, a
forței de muncă în căutarea unor surse de venit și a unui nivel de trai mai bun,
infrastructura publică nu acoperă la un nivel de calitate necesitățile populației, pondere
3

semnificativă a populației inactive, potențial natural nevalorificat. În același timp, există și
oportunități care ar putea conduce la dezvoltarea sustenabilă a zonei, cum ar fi:
dezvoltarea și diversificarea activităților economice și crearea de noi oportunități,
dezvoltarea turismului în corelație cu resursele naturale existente, valorificarea potențialului
de acvacultură, educația și reconversia profesională, etc.
Rezultatele urmărite de viziune sunt:
-

Crearea a 22.5 locuri de muncă, ENI
Implementarea cu succes a 19 proiecte de investiții sau de dezvoltare
Atragerea de investiții private aproximativ 749.098,11 Euro, suplimentar
finanțării alocate de 2 mil. euro

Măsurile de finanțare propuse înglobează o serie de direcții principale de dezvoltare.
Măsura 1 - Consolidarea competitivitatii
complementare pescuitului si acvaculturii
-

zonei

prin

investitii

in

sectoare

Dezvoltarea de activitati economice complementare acvaculturii cu impact direct sau
indirect asupra sectorului de acvacultura

-

Dezvoltarea de activitati economice cu impact direct asupra dezvoltarii si cresterii
atractivitatii zonei; si implicit in beneficiul sectorului pescaresc/de acvacultura, in
beneficiul comunitatii locale

-

Formare, educație reconversie profesională;

Măsura 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniulu
cultural si natural
- Protejarea mediului, îmbunătățirea infrastructurilor publice
- Revitalizarea identității locale, promovarea patrimoniului natural şi cultural;
Măsura 3 - Funcționarea grupului de acțiune locală
-

Funcționarea grupului de acțiune locală;

Prin implementarea prezentei strategii de dezvoltare integrată se urmărește îmbunătățirea
calității vieții locuitorilor din zona pescărească și creșterea competitivității economice a
zonei pescărești în condițiile unei exploatări durabile.
Aşa cum rezultă din cele menţioante mai sus, implementarea strategiei va avea ca impact
semnificativ diminiuarea dezechilibrelor existente la nivelul teritoriului, cu accent pe
stimularea dezvoltării echilibrate şi pe revitalizarea zonelor pescăreşti precum şi
stimularea cooperării teritoriale în vederea dezvoltării economice sociale durabile.
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1.2 CONTEXT ŞI ANALIZA SWOT - Maxim 20 pagini
1.2.1 Parteneriatul și zona pescărească - Maxim 8 pagini
A. Informații privind parteneriatul
Asociaţia Grup Local Pescaresc Neamț este fondată de persoane fizice, persoane juridice,
autorități publice locale și reprezentanţi ai societăţii civile. Aşa cum rezultă din tabelul de
mai jos, membrii privaţi care fac parte din FLAG Neamț reprezintă 75% din numărul total de
membri.
Componența FLAG Neamț este următoarea:
Nr. crt.

Statut juridic

Denumire partener

1. COMUNA PODOLENI, prin Consiliul Local al Comunei Podoleni, cu
1
Parteneri publici
2
Procent
din
total
membri
FLAG

sediul în Sat Podoleni, Comuna Podoleni, Strada Speranței, Nr. 3,
Județul Neamț; având cod de înregistrare fiscală 2612987,
reprezentată prin PRIMAR CROITORIU CRISTIAN
2. COMUNA RUGINOASA prin Consiliul Local al Comunei Ruginoasa,
cu sediul în Sat Ruginoasa, Comuna Ruginoasa, Județul Neamț;
având cod de înregistrare fiscală 15707914, reprezentată prin
PRIMAR CHIRILA NICU

25% (parteneri
publici)

1. LACUL DE ARGINT SRL cu sediul social în Comuna Podoleni, Sat
3

2.
4
Parteneri privați

3.

5

4.
6
1.
7
Societate civilă
8

2.

Podoleni, Strada Ștefan cel Mare, Nr. 1172; Județul Neamț;
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Neamț sub
nr.J27/1651/2005, având CUI 18210498, reprezentată prin ARCHIP
ANDREI DANIEL
ROMCLASS SRL cu sediul social în Piatra Neamț, Strada Vasile
Conta, Nr. 57, Bl. O15, Sc. A, Ap. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului Neamț sub nr. J27/527/2002, având CUI 14945039,
reprezentată prin MUNTEANU CONSTANTIN
STEJARU NUMIPET SRL cu sediul social în Sat Dumbrava – Deal;
Comuna Savinești, Strada Transformatorului, Nr. 103; Jud Neamț;
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Neamț sub nr.
J27/952/2004, având CUI 16591973, reprezentată prin PLUGARU
DUMITRU
PESCĂRIA RECHINUL SRL cu sediul social în Sat Costisa, Comuna
Costisa, Jud. Neamț; înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului
Neamț sub nr. J27/1424/2003, având CUI 15807484, reprezentată
prin BRANZA IOAN
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ DRAGOMIREȘTI –
ȘTEFAN CEL MARE cu sediul în Sat Vad, Comuna Dragomirești,
Jud. Neamț; reprezentată prin PREȘEDINTE APROFIREI LUCIAN
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “NICOLAE ROZNOVANU” cu
sediul în Sat Zănești, Comuna Zănești, Strada Principală, Nr. 1285;
Jud. Neamț; reprezentată prin PREȘEDINTE MOLDOVANU GELU

FLAG Neamţ este un grup local de acţiune pentru pescuit cu personalitate juridică,
constituit în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi
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fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. FLAG Neamţ este format din
reprezentanţi ai intereselor socio-economice locale ale sectoarelor public şi privat.
Având în vedere infomaţiile de mai sus, susţinute de informaţiile cuprinse în statutul
asociaţiei, rezultă că în cadrul FLAG Neamţ nu există nici un grup de interese care poate
influenţa luarea deciziilor la nivelul acestuia. Astfel, la nivel decizional, nu există în cadrul
FLAG-ului niciun grup care să deţină mai mult de 49% din drepturile de vot.
Membrii FLAG Neamţ nu se află în nici una din următoarele situaţii:
-

în stare de faliment/ insolvenţă, face obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, a suspendat activitatea
economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în
situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau
de reglementările naţionale;

-

înscris în Registrul debitorilor AMPOP cu sume neachitate pentru POP 2007- 2013;

-

în situatii litigioase cu DGP AMPOP, până la pronunțarea definitivă a instanței de
judecată în litigiu dedus judecăţii;

-

vinovat de comiterea unei fraude în cadrul FEP, astfel cum este definită aceasta la
articolul 1 si 3 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităților Europene.

Constituirea FLAG-ului sub această formă de parteneriat public-privat aduce o serie de
avantaje atât din punct de vedere al coordonării, cât și al implementării:
-

Diversitatea domeniilor în care activează și pot aplica actorii privați: acvacultură,
pescuit recreativ-sportiv, colectare, prelucrare, ambalare, comercializare, etc.

-

Diversitatea formelor de organizare a membrilor FLAG: IMM-uri, autorități
publice, societăți civile;

-

Reprezentativitatea participanților: mediul privat, asociații ale investitorilor,
administrații publice locale etc;

-

Impulsionarea parteneriatului între entități având interese economice și
sociale comune: parteneriatul este un acord pentru a realiza obiective comune, din
care să beneficieze toți cei implicați, să conducă la rezultate care nu pot fi atinse
numai de către un singur actor și să evite dublarea eforturilor.
FLAG Neamţ este o grupare echilibrată formată din membri care reprezintă în mod
semnificativ zona pescărească delimitată de FLAG. Fiecare membru al FLAG-ului
are putere de decizie.
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Pentru a se asigura evitarea oricăror situaţii de conflict de interese membrii parteneriatului
și-au asumat benevol roluri distincte, complementare și la fel de valoroase. În plus,
echipele care vor realiza evaluarea proiectelor propuse spre finanţare vor avea în
componență pe lângă experți în domeniu și membri ai Grupului de Acțiune Locală care nu
depun proiecte în cadrul priorităților respective.
B. Definirea zonei pescărești
Zona pescărească este situată în nord-estul României, în Regiunea de Dezvoltare Nord Est, in partea de sud, sud-est, nord şi nord-est a judeţului Neamţ, ocupând o suprafaţă de
824,62 km2.
Populaţia zonei pescăreşti FLAG Neamţ este de 52.268 locuitori, încadrându-se în limitele
de eligibilitate (populaţie cuprinsă între 10.000 şi 150.000 de locuitori). Suprafaţa zonei
pescăreşti FLAG Neamţ este de 824,62 Km2, mai mică decât suprafaţa unei regiuni de
nivel NUTS 3.


UAT-uri componente ale zonei de pescuit și de acvacultură

Nr.
crt.

2

Suprafață (km )

Denumire UAT/cartier

1
2
3

Comuna Războieni
Comuna Ştefan cel Mare
Comuna Bîrgăuani

36,04
50,14
74,53

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Comuna Ruginoasa
Comuna Costişa
Comuna Podoleni
Comuna Mărgineni
Comuna Dochia
Comuna Zăneşti
Comuna Savineşti
Comuna Borleşti
Comuna Tazlău
Comuna Făurei
Comuna Trifeşti
Comuna Dragomireşti
TOTAL zonă de pescuit și acvacultură

30,23
27,39
40,30
59,83
31,07
33,47
20,14
107,36
161,85
51,44
60,24
40,59
824,62

Unităţile de acvacultură1 din zona de pescuit şi acvacultură acoperită de FLAG Neamț sunt
următoarele:
Nr.
crt.

Denumire partener care
reprezintă sectorul pescăresc

1

S.C. STEJARU NUMIPET S.R.L.

1

Unitate de
acvacultură
AMENAJAREA
PISCICOLA IAZ
VALEA

Suprafaţă
(ha)

Licenţă de
acvacultură

6,3

0521/
25.05.2011

Specii
CA,
CAs

http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/file/RUA/RUA%2003_03_2016.pdf
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2

S.C.ROMCLASS S.R.L.

3

MARE CRESCATORIE
AMENAJAREA
PISCICOLA LATES CRESCATORIE

SC LACUL DE ARGINT SR

AMENAJAREA
LACUL
DE ARGINT

48,31

0533/
20.06.2011

37,8

0086/
17.09.2012

CA,
CAs, R
CA,
Cas, R,
STUR

Menţionăm că nici unul din membrii FLAG Neamţ nu fac parte dintr-un alt FLAG finanţat din
POPAM.
ANEXA E – harta unităților de acvacultură din cadrul teritoriului FLAG Neamt.


Descrierea zonei

FLAG Neamţ este amplasat pe teritoriul Judeţului Neamţ, în nord-estul României la limita
dintre Carpații Orientali și Podișul Moldovei. Suprafața județului este de 5.890 km2. Zona
de pescuit și acvacultura a Asociației FLAG Neamţ acoperă o parte importantă din Județul
Neamț respectiv 67.235 ha și cuprinde un total de 15 localități unități administrativ
teritoriale cu hotare comune, aşa cum au fost acestea enunţate în cadrul secţiunii 1.2.1
PARTENERIATUL SI ZONA PESCAREASCA, punctul B. Definirea zonei pescărești din
prezenta strategie.
Relieful judeţului Neamţ se suprapune parţial Carpaţilor Orientali, Subcarpaţilor Moldovei şi
Podişului Moldovenesc. Aşadar unitătea de relief predominantă în judeţ este cea
muntoasă, reprezentată de Carpaţii Orientali (prin munţii Bistriţei, masivul Ceahlău, munţii
Hăşmaş, munţii Tarcău şi munţii Stânişoarei), care ocupă 278.769 ha (51% din suprafaţa
judeţului). De asemenea, putem aminti unitatea subcarpatică, reprezentată de Subcarpaţii
Moldoveneşti, şi cea de dealuri, ale Podişului Central Moldovenesc.
Arii protejate 2 aflate pe teritoriul FLAG Neamţ recunoscute la nivel naţional şi
internațional:
-

Stânca Şerbeşti3– Comuna Ştefan cel Mare, în suprafaţă de 5 ha.

Se va completa tabelul de mai jos:
Suprafață zonă
2

Km
824,62

Arii naturale
protejate
2
Km
0.05

Lacuri / iazuri /
amenajări piscicole
2
Km
3,52

Lungime tărm / ape
interioare
Km
280

2

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 5/
2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a-III-a – zone protejate.
3
http://www.mdrl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/legea5.pdf
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Lungimea totală a râurilor ce traversează judeţul Neamţ este de peste 2000 km. Dintre
acestea, Bistriţa are 118,0 km, Moldova 70,0 km, Cracău 58,0 km, Ozana 54,0 km, Siret
42,1 km.
Din punct de vedere al debitelor, cele mai importante râuri ale judeţului sunt Siret, Moldova
şi Bistriţa. Din punct de vedere al regimului de alimentare, apele subterane au o pondere
de 15-30%, iar cele din topirea zăpezii între 30-40%.
Lacurile existente pe teritoriul judeţului sunt artificiale, fiind amenajate în scopuri complexe
(hidroenergetice, pentru atenuare viituri, irigaţii, piscicultură, rezervă de apă, agrement).
Dintre toate, acumularea Izvorul Muntelui este cea mai importantă, având o suprafaţă de
aproximativ 3.120 ha şi un volum de apă de aproximativ 1.251 milioane m³.
 Populația din zona de pescuit și de acvacultură
Asociația Grup Local Pescăresc Neamţ cuprinde din punct de vedere al coerenței
geografice, 15 localități care formează o arie compactă, fără întreruperi, acoperind o
suprafață totală de 824,62 km2, zona rurală fiind reprezentată în proporție de 100%.
Structura populaţiei pe sexe pentru fiecare UAT care face parte din teritoriul acoperit de
FLAG Neamţ este prezentată în cele ce urmează:
Populație*
Nr. crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Denumire UAT/cartier

Femei

Bărbați

Comuna Războieni
Comuna Ştefan cel Mare
Comuna Bîrgăuani
Comuna Ruginoasa
Comuna Costişa
Comuna Podoleni
Comuna Mărgineni
Comuna Dochia
Comuna Zăneşti
Comuna Savineşti
Comuna Borleşti
Comuna Tazlău
Comuna Făurei
Comuna Trifeşti
Comuna Dragomireşti
Total zonă de pescuit și acvacultură

1.165
1.107
1.523
1.501
1.735
1.770
936
846
1.457
1.426
2.115
2.081
1.650
1.603
1.128
1.059
2.483
2.419
3.241
3.092
3.471
3.467
1.108
1.116
964
1.023
2.351
2.200
1.111
1.120
26.438
25.830
*numărul de locuitori (rezidenti) – conform Recensământului populaţiei şi al locuinţelor realizat în anul 2011

La nivelul întregului teritoriu acoperit de FLAG Neamţ numărul total al locuitorilor este de
52.2684, ceea ce înseamnă o densitate a locuitorilor de 63,38 locuitori/ km2, dintre care:
51% populația de sex feminin și 49% populația de sex masculin. În acest sens numărul
4

Conform informaţiilor furnizate de INSSE prin adresa nr. 1619/17.05.2016 şi fac referire la populaţia rezidentă
(stabilă) de la recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 2011.
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total al locuitorilor este cuprins între 10.000 și 150.000 de locuitori, conform
criteriului de eligibilitate nr. 1.
REPARTIZARE POPULAȚIE PE CATEGORII DE SEXE
[CATEGORY
NAME]
[PERCENTAGE]

[CATEGORY
NAME]
[PERCENTAGE]

În cadrul teritoriului acoperit de
FLAG Neamţ populaţia pe sexe
este distribuită în mod echilibrat.
Structura

demografică

a

populaţiei la nivelul FLAG-ului
justiftică necesitatea realizării de
iniţiative

în

sectorul

piscicol

respectiv agricol, iniţiative care au ca scop creşterea gradului de ocupare din acest teritoriu
precum şi dezvoltarea de activităţi economice care să contribuie la prosperitatea şi
stabilitatea economică a teritoriului.
În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei în zona pescărească acoperită de FLAG Neamţ,
situația se prezintă astfel:
Populație zonă
Soldul
Soldul
Sub 20 ani ultimii trei
Peste 60 ani ultimii trei
Evoluție
pescărească
migrării
natural
ani
ani
2011
2015
2013
2014 2015
2013
2014
2015
Total
62.899
61.964
-935
2
-340
13.569 13.313 13.067 15.671 15.547 15.454
%
100%
98%
-2%
21%
24%
Informatiile detaliate pe fiecare UAT în parte se regăsesc în Anexa A parte a acestei Strategii
Nr.
crt.

La nivelului teritoriului în perioada

Populație zona pescarească

2011–2015 tendința pupulației a fost în

62899
64000
62000
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61964
Series1

An 2011

scădere. În anul 2015 populația a
scazut cu aproximativ 2% (61.964
locuitori) raportat la anul 2011 (62.899

An 2015

locuitori).

Din punct de vedere al tendințelor demografice soldul natural prezintă puternice aspecte
negative (-340 persoane). Trendul descendent înregistrat la nivelul teritoriului este
determinat de indicatorii demografici (natalitate și mortalitate) care nu au asigurat o
creștere a populației deoarece numărul născuțiilor vii este mai mic comparativ cu numărul
decedaților.
După cum se poate vedea în
datele de mai sus, zona este
afectată

și

de

Soldul natural - 2011

457- Nascuti
vii

fenomenul

îmbătrânirii, populația trecută de
874-Decedati
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peste 60 de ani reprezintă un procent de 24% (15.454 locuitori), din totalul pupulației
aferente anului 2015, comparativ cu populația sub 20 de ani care reprezintă numai 21%
(13.067 locuitori)5.

Evoluția demografică a populației pe grupe de vârstă în
perioada de referință 2013 -2015
16000
15000
14000
13000
12000
11000
2013
Peste 60 ani

2014

2015

Sub 20 ani

Tendința de îmbătrânire la nivelul zonei analizate reprezintă un dezavantaj deoarece indică
incapacitatea zonei de a se regenera din punct de vedere demografic, element care va
avea un puternic impact asupra aspectului social și economic al zonei.
În urma analizei făcute asupra polulației reies următoarele aspecte:
Populația de sex feminin este mai numeroasă;
Tendința accentuată de scădere a populației;
Soldul natural este negativ, din cauza numărului mai mare de decese în raport cu
numărul născuților vii;
Populația tânără de până în 20 ani este în continuă scădere, predominând populația de
peste 60 ani.

5

Sursa: Institutul Național de Statistică
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1.2.2. Contextul social, economic și de mediu - Maxim 5 pagini
A. Economia zonei de pescuit și de acvacultură
În ceea ce privește coerența geografică a teritoriului acoperit de FLAG Neamt, din
informațiile prezentate în cadrul secțiunilor anterioare, rezultă în mod clar și evident
structura omogenă și coerentă a teritoriului, acest aspect fiind favorabil dezvoltării de
proiecte și inițiative specifice atât pentru sectorul acvaculturii/ pisciculturii cât și altor
sectoare.
Funcţionarea organizaţiilor angrenate în sectorul pescăresc/ de acvacultura care
generează valoare adăugată la nivelul regiunii poate fi eficientizată prin organizarea de
activităţi de formare, în vederea dobândirii de către proprietari a cunoştinţelor de
specialitate de natură să determine sporirea productivităţii.
Cu privire la sectorul pescăresc, pe
teritoriul Flag Neamţ există un număr de 3
unităţi

de

acvacultură

6

(Comuna

Războieni, Comuna Bîrgăuani, Comuna
Podoleni), cu un nivel semnificativ de
ocupare a forței de muncă în domeniul
pescuitului și acvaculturii.
Pe teritoriul FLAG Neamţ își are sediul social o singură companie care desfășoră activitate
economică în sectorul acvaculturii, evoluția acesteia în ultimii 5 ani având fluctuaţii cu
privire la cifra de afaceri și profit, și un curs ușor ascendent în privința numărului de
angajați potrivit Anexei B, respectiv a următoarelor grafice7:
60,000

E V O LU TIA C I F R E I D E AF AC E R I

40,000
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An 2014
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An 2012
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Conform informaţiilor disponibile pe site-ul ANPA.
Datele au fost preluate de pe site-ul www.listafirme.ro
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EVOLUTIA NUMARULUI DE ANGAJATI
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An 2011

An 2013

An 2014

Aşa cum rezultă din datele statistice și din tabelul de mai jos, la nivelul teritoriului Flag
Neamţ populația ocupată activează în următoarele domenii de activitate ale sectorulului
economic 8 : agricultura, silvicultura și pescuitul dețin o pondere de 62,12%, industria
prelucrătoare 10%, comerțul cu ridicata și amănuntul; repararea autovehiculelor și
motocicletelor 5,82%, construcțiile 6,78%, transportul și depozitarea 2,05%, activități de
servicii adminstrative și activități de servicii suport: 1,07%, administrația publică și
apărarea, asigurările sociale din sistemul public 2,51%, hoteluri și restaurante 0,93%,
sănătate și asistență socială: 2,17%, învățământ: 2,39%, distribuția apei, salubritate,
gestionarea deșeurilor: 0,27%, industria extractivă: 0,26%, activități ale gospodăriilor
private în calitate de angajator de personal casnic: 1,13 %, informații și comunicații 0,19%,
alte activități de servicii: 1,07%, activități profesionale științifice și tehnice 0,32%, producţia
şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat: 0,53%,
intermedieri financiare și asigurări: 0,18%, activități de spectacole culturale: 0,15%,
tranzacții imobiliare: 0,03%. Această structură fragmentată a sectorului economic este
favorabilă dezvoltării de noi domenii economice care să contribuie la diversificarea
surselor de venituri înregistrate la nivelul teritoriului.
Populație
activă
ocupata
20.148
Total
întreprinderi
258

Sector agricol inclusiv
Sector industrial și de
Sector de comerț și servicii
pescuitul
artizanat
Număr
%
Număr
%
Număr
%
12.516
62,12
2.068
10,26
5.564
27,62
Micro –întrep. cu 1- Întreprinderi
cu Întreprinderi cu 50- Întreprinderi cu peste 250
9 salariaţi
10 - 49 salariaţi
250 salariaţi
salariaţi
Număr
%
Număr
%
Număr
%
Număr
%
220
88
33
12,8
3
1,16
2
0,78

Astfel, agricultura, industria și comerțul sunt domeniile principale în care își desfășoară
activitatea o parte din locuitorii teritoriului. Sectorul industrial și de artizanat reprezintă o
pondere nesemnificativă la nivelul teritoriului FLAG Neamţ. Analizând activitatea
întreprinderilor la nivel de teritoriu predomină microîntrerinderile ce au avut o creștere lentă
în perioada 2010 – 2014, fenomen ce se reflectă la nivelul teritoriului analizat.
8

Conform informaţiilor furnizate de INSSE Neamţ
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Obiectivele turistice sunt formate din elemente ale potențialului turistic natural precum și
elemente ale potențialului turistic antropic.
Serviciile și infrastructura medico-socială la nivelul teritoriului este formată din: policlinici,
cabinete medicale individuale, farmacii, laboratoare pentru investigaţii paraclinice şi
imagistice, unități de învățământ, biblioteci, cămine culturale. Atât la nivelul unităților
medicale cât și la nivelul unităților de învățământ lipsesc dotările moderne și performante.
În cadrul FLAG Neamţ există parteneriate durabile care vor contribui la succesul tuturor
iniţiativelor şi măsurilor propuse a fi realizate în prezenta strategie.

B. Piața muncii și forța de muncă din zona de pescuit și de acvacultură
Populația la nivelul teritoriului FLAG Neamţ a înregistrat o valoare de 62.899 locuitori la
nivelul anului 2011, înregistrați pe o suprafață de 824,62 Km 2. Așa cum este prezentat în
cadrul capitolului Populația din zona de pescuit și acvacultură la nivelul anului 2015
populația a scăzut cu 2% până la valoarea de 61.964, ceea ce a condus și la o scădere a
densității populației.
Având în vedere că relieful și factorii tehnico economici sunt cei care reglează densitatea
populației și plecând de la ipoteza că potențialul natural este la cote înalte, atunci principala
cauză a depopulării râmâne starea economică a zonei.
Profilul demografic al locuitorilor la nivelul teritoriului FLAG Neamţ este reprezentat în
proporție de 100% locuitori în mediul rural (dispuși pe teritoriul celor 15 comune). Referitor
la profilul ocupațional al populației de pe teritoriul FLAG Neamţ precum și informații privind
numărul de locuri de muncă în zonă pe sectoare și gradul de ocupare pe sectoare au fost
prezentat în cadrul capitolului anterior A. Economia zonei de pescuit și de acvacultură.
La nivelul zonei pescărești acoperită de FLAG Neamţ în luna decembrie 2011, situația
populaţiei ocupate şi a şomajului se prezintă după cum urmează:
Populație zonă

Populație ocupata

Șomaj

9

Număr
%
Număr
%
62.899
20.148
32,03
1.543
2,45
Informatiile detaliate pe fiecare UAT în parte se regăsesc în Anexa C parte a acestei Strategii

Rata șomajului din ultimii 5 ani la nivelul regiunii are un trend ușor ascendent, iar din punct
de vedere a grupei de vârstă demonstrează faptul că tinerii între 15 -24 ani întâmpină
dificultăți mai mari decât cei mai maturi în gasirea unui loc de muncă.10

9

Conform informatiilor furnizate de INSSE Neamt.
Conform informatiilor furnizate de INSSE Neamt
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Referitor la nivelul de pregătire profesională la nivelul anului 2011 populația rezidentă
stabilă de 10 ani și peste după nivelul de educație se prezinta în felul următor: fără școală
absolvită: 1,03%, primar: 7,82%, secundar: 28,26%, post liceal: 1,2%, superior: 3,45%.
Zona este coerentă din punct de vedere funcțional în privința aspectului social respectiv al
resurselor umane. Dezvoltarea companiilor din zonă este esențială pentru economia
teritoriului FLAG Neamţ, având în vedere că acestea contribuie direct la creșterea
produsului intern brut al teritoriului precum și la creșterea numărului de locuri de muncă.
Dezvoltarea de abilități și aptitudini noi pentru persoanele aflate pe teritoriul FLAG Neamţ
constituie elementul cheie pentru creșterea competitivității.
De asemenea, teritoriul deține un potențial turistic foarte ridicat.
C. Politici de dezvoltare în zona de pescuit și de acvacultură
Întocmirea Strategiei a avut în vedere politicile locale de dezvoltare respectiv proiectele și
investițiile întreprinse până în prezent în teritoriu, respectiv cele programate în perioada
imediat următoare.
Având în vedere că Strategia este un instrument programatic pentru comunitatea care a
elaborat-o, în scopul unei dezvoltări durabile și coerente, s-a avut în vedere respectarea
strategiilor locale și adaptarea acesteia la politicile deja realizate sau în curs de
implementare.
În ultimii ani s-au elaborat diverse proiecte cu ajutorul anumitor instrumente financiare,
respectiv fondurile de preaderare, fonduri structurale, fonduri provenite de la Banca
Mondială.
În ceea ce privește politicile de dezvoltare întreprinse, activitatea autorităților administrațiilor
publice locale din teritoriul acoperit de FLAG Neamţ se centrează pe o serie de proiecte
finalizate sau în curs de realizare, astfel11:
 7 Strategii de Dezvoltare Locală aparținând unităților administrativ teritoriale ce se
află pe teritoriul FLAG Neamţ;
 14 proiecte majore de investiţii;

11

Conform Anexei D
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D. Complementaritatea și demarcarea operaţională faţă de alte programe
În cadrul strategiei s-a avut în vedere complementaritatea măsurilor definite cu strategiile
locale, județene, regionale, cu documentele strategice naționale respectiv cu programele
operaționale de finanțare europene din perioada 2014-2020, urmărindu-se completarea
acestora și nu suprapunerea lor.
Corelarea măsurilor de finanțare cu documentele mai sus prezentate, respectiv
complementaritatea acestora cu alte măsuri ce primesc ajutor financiar nerambursabil din
partea altor instrumente este prezentat în cadrul Anexei F.

1.2.3.Comunitatea și angajamentul factorilor interesați - Maxim 3 pag.
Elaborarea Strategiei de dezvoltare plasată sub reponsabilitatea comunității aferentă zonei
s-a realizat printr-o abordare care pune în prim plan viziunea și implicarea – participarea
comunității în atingerea obiectivelor propuse, față de politica tradițional centralistă - "de sus
în jos".
Strategia a fost astfel concepută încât să valorifice punctele forte și atuurile sociale,
de mediu şi economice ale comunității aflate pe teritoriul său.
Oportunitatea oferită de Fondul European pentru pescuit și Afaceri Maritime a mobilizat
actorii importanți din toate categoriile din teritoriu să își unească viziunea și principiile și să
acționeze în cadrul unui parteneriat local reprezentativ pe un teritoriu bine determinat.
Având în vedere că pentru constituirea FLAG Neamţ a fost necesară o abordare eficientă
pentru valorificarea avantajelor, a oportunităților, a punctelor forte și a celor slabe, prin
implicarea tuturor membrilor și actorilor interesați, influențând nemijlocit parcursul etapelor
și rezultatelor finale, același traseu va fi urmat și de elaborarea Strategiei.
Abordarea de jos în sus a fost aplicată având în vedere că teritoriul este omogen din punct
de vedere geografic, economic și social și contribuie la formarea încrederii reciproce dintre
partenerii locali și la nivelul întregii comunități, fapt ce ușurează cooperarea. Strategia
urmând acestă abordare a fost concepută în maniera cea mai bine adaptată nevoilor
comunității pe care o deservește. Acest lucru a fost posibil prin invitarea actorilor locali
interesați să preia conducerea și să se implice.
Participarea nu va fi limitată la faza inițială, ci extinsă de-a lungul întregului proces,
contribuind la strategie, la implementarea ei și la dobândirea de cunoștințe pentru viitor. De
asemenea, probleme importante precum transparența, au fost abordate în procedurile de
mobilizare și de consultare, în vederea ajungerii la un consens între actorii participanți, prin
intermediul dialogului și al negocierilor.
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Scopul FLAG este acela de a lua parte la guvernarea regiunii, cu participarea activă la
construirea capacității organizatorice a zonei de pescuit, care acționează ca un centru de
convergență și care reprezintă interesele tuturor persoanele fizice, întreprinderilor și
agenților socio-economici interesați, pentru dezvoltarea echilibrată a regiunii.
Elaborarea strategiei pentru zona de pescuit are la bază analize realizate prin consultări
comunitare (realizate pe baza principiului “de jos în sus”) în cadrul unor întâlniri între
membrii FLAG-ului. Aceste analize au permis identificarea provocărilor pentru dezvoltare,
definirea strategiei şi a obiectivelor acesteia și obținerea unui acord privind prioritățile
dezvoltării.
Până la înființarea acestui parteneriat public – privat au fost parcurse mai multe etape
premergătoare care s-au axat pe consultarea comunității locale:


definitivarea arealului de intervenție;



identificarea și contactarea potențialilor membri ai parteneriatului precum și potențiali

beneficiari FEP (instituții publice, private, ONG-uri, asociații pescărești);


organizarea de întâlniri locale de consultare atât cu potențiali membri cât și cu

potențiali beneficiari, în cadrul cărora s-au discutat aspecte economice, sociale și de mediu
cu care se confruntă dar și despre importanța constituirii FLAG-ului și rolul acestuia în
dezvoltarea zonei pescărești;


stabilirea membrilor Grupului de Acțiune Locală;



întocmirea documentelor și efectuarea demersurilor pentru dobândirea personalității

juridice;


întâlniri de consultare în vederea creării cadrului strategic al FLAG-ului.

Prin urmare, procesul de consultare, bazat pe principiul abordării de “jos în sus” s-a dovedit
a fi foarte important pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a zonei pescărești a FLAG
Neamţ, în vederea planificării programului în concordanță cu nevoile reale ale populației
locale, în vederea elaborării direcțiilor programatice ale instituțiilor locale implicate, dar și
pentru stabilirea nevoilor de finanţare relevante pentru aceste sector.
Fiind situată într-un județ cu un potențial ridicat pentru polarizarea investițiilor și cu o
administrație publică implicată în atragerea fondurilor europene, în zona pescărească pot fi
atrase investiții pentru valorificarea nișei de piață în ceea ce privește producția, procesarea
și comercializarea peștelui.
Avându-se în vedere cele menționate mai sus se poate afirma că „Strategia de dezvoltare
locală integrată a zonei pescărești a Județului Neamţ – Asociaţia Grup Local Pescăresc
Neamţ” este în primul rând orientată către perspectiva socială, economică și de mediu.
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S-au avut în vedere realizarea următoarelor activități cu privire la constituirea FLAG Neamţ
și a Strategiei de dezvoltare plasată sub reponsabilitatea comunității aferentă zonei:
 Constituire bază de date cu potențiali parteneri ai FLAG-ului precum și reprezentați
ai comunităților locale și transmiterea unor invitații de participare la prima consultare
publică referitoare la selecția partenerilor;
 Consultare publică cu privire la selecția partenerilor interesați pentru constituirea
FLAG-ului pe zona Neamţ și a reprezentanților comunităților locale interesați în
elaborarea strategiei locale;
 Verificarea și selecția partenerilor;
 Constituirea Parteneriatului Public Privat;
 Organizare de cursuri de instruire;
 Întâlnire a partenerilor FLAG Neamţ în cadrul unui schimb de experiență cu cel puțin
un grup de lucru din România;
 Elaborare studii de zonă;
 Consultare publică cu privire la zonele defavorizate, necesitățile și oportunitățile
identificate, specifice comunităților de pescuit și acvacultură;
 Întâlnire cu partenerii FLAG Neamţ;
 Consultare publică cu privire la măsurile de dezvoltare integrată a teritoriului;
 Elaborarea strategiei locale de dezvoltare integrată în varianta draft;
 Întâlnire a partenerilor FLAG Neamţ;
 Diseminarea pe scară largă a strategiei în varianta draft;
 Elaborarea strategiei locale de dezvoltare integrate;
 Depunerea strategiei locale de dezvoltare integrată în vederea selecției.
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1.2.4. ANALIZA SWOT - Maxim 4 pag.
Puncte tari

Puncte slabe

- Teritoriu compact, omogen din punct de vedere
geografic, economic și social;
- Rețea extinsă de drumuri județene și interjudețene;
- Rețea dezvoltată de drumuri europene și naționale,
modernizate sau în curs de modernizare;
- Poziție geografică avantajoasă din punct de vedere al
desfășurării pescuitului și acvaculturii;
- Resurse importante de apa, aer, sol, flora, faună
sălbatică;
- Rețea hidrografică generoasă ce poate fi valorificată
pentru pescuit sau acvacultură:

Prezența râurilor Bistriţa, Moldova, Cracău, care
la rândul lor au numeroși afluenți;

Existența a numeroase iazuri (Războieni, Valea
– Mare, Bălăneşti, Epitropia, Săvineşti, Budeşti
etc);
- Potenţial turistic ridicat al zonei;
- Prezența ariilor protejate de interes național (Stânca
Şerbeşti– Comuna Ştefan cel Mare);
- Forță de muncă disponibilă;
- Revenirea în teritoriu a unor persoane active care au
emigrat anterior în spaţiul european, care sunt
întreprinzatori, au experienţă, sunt purtători de bune
practici, inclusiv sub aspectul cooperării, au un
potenţial de cofinanţare şi sunt interesaţi să acceseze
fonduri europene pentru proiecte de investiţii în
teritoriu;
- Disponibilitatea autorităților publice în realizarea de
parteneriate (public- public, public-privat);
- Deschiderea administrației și a mediului privat către
nou.

- Nevalorificarea potențialului zonei la parametri optimi
(economic, social și turistic);
- Grad scăzut de modernizare a infrastructurii turistice în
unele zone
- Investiții reduse în sectoarele pescuit, agricultură și
industrie;
- Echipamente și tehnologii depășite, cu productivitate și
eficiență economică scăzută;
- Insuficienta folosire a oportunităților oferite de turismul
pescăresc în zonă;
- Insuficienta valorificare a produselor locale;
- Spor demografic negativ, ca urmare a scăderii
natalităţii;
- Pondere ridicată a persoanelor din grupa de vârstă
peste 65 ani din total populaţie, aceasta având un grad
de dependenţă şi creând presiune asupra serviciilor
socio-medicale;
- Forţa de muncă disponibilă activează în mod
preponderent în agricultura de subzistenţă şi
semisubzistenţă, ca lucrători agricoli neremuneraţi
- Șomaj în creștere;
- Număr mic de IMM-uri specializate în procesarea
produselor agricole vegetale și animale (inclusiv
piscicole) raportat la potențialul zonei;
- Derularea timidă a formelor de asociere între
producătorii agricoli, procesatori și comercianți;
- Atitudine rezervată în promovarea unor proiecte cu
finanțare nerambursabilă din cauza incapacității de a
asigura cofinanțarea proprie;
- Insuficiența infrastructurii de sănătate și deficit de
medici și personal mediu la unele specialități;
- Resurse umane slab calificate în domeniile de interes
pentru dezvoltarea locala: turism (servicii turistice),
agricultura;
- Insuficienta angajare în actiunea de incluziune sociala
prin integrarea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile
(minoritati, cu dizabilități);
- Lipsa unei structuri de management care să asigure
implementarea inițiativelor relevante în sectorul
piscicol.
Amenintari

Oportunităţi
- Potențial pentru dezvoltarea economică datorat
resurselor locale bogate și variate;
- Amenajarea zonelor cu potențial cinegetic și piscicol,
înființarea/ modernizarea unor baze de cazare;
- Cerere în creștere pentru agroturism și ecoturism;
- Posibilitatea dezvoltării unor forme variate de turism;
- Nișa de piață pentru producția, procesarea și
valorificarea peștelui;
- Resurse încă disponibile de forță de muncă;
- Posibilitatea de reconversie profesională a șomerilor;
- Deschiderea administrației publice județene și locale
pentru cooperarea cu mediul de afaceri și stimularea
investiților;
- Valorificarea patrimoniului cultural și al celui de mediu;
- Posibilitatea de valorificare a fondurilor europene din
cadrul POPAM;
- Existența posibilităților de finanțare care să asigure
funcționarea structurii de management din cadrul
FLAG-ului;
- Valorificarea și dezvoltarea turismului pescăresc prin
valorificarea patrimoniului de mediu, a râurilor, lacurilor
și a bălților din teritoriu;
- Atragerea turiștilor și a investitorilor străini;

- Îmbătrânirea populației și scăderea natalității (poate
avea grave efecte negative din punct de vedere
economic și social);
- Situație economică la nivel județean și național în
declin;
- Presiunea produselor externe ieftine asupra pieței
interne;
- Sectorul ”meșteșuguri și artizanat” slab valorificat;
- Legislația restrictivă și instabilă care descurajează
investițiile;
- Degradarea mediului și manifestarea unor fenomene
climatice extreme cu consecințe negative asupra unor
activități economice;
- Creșterea ratei șomajului;
- Proceduri greoaie de accesare a serviciilor de ocupare
și formare profesională;
- Necunoașterea cerințelor și exigențelor privind
accesarea fondurilor europene (2014-2020);
-Șanse reduse de redresare în lipsa intervențiilor în
zonă;
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- Complementaritatea prezentei strategii cu alte inițiative
locale în curs de implementare;

Identificarea nevoilor
Analiza SWOT realizată nu constituie doar o listare de puncte tari, slabe, de oportunități și
riscuri, ci prezintă o diagnoză a activităților pescărești dar și a comunității în ansamblul ei și
oferă o bază de ierarhizare a acțiunilor și de distribuție a resurselor. Diagnoza SWOT este
detaliată în continuare, astfel:
Cum pot fi utilizate punctele tari în cea mai mare

Cum au fost detectate punctele slabe?

măsură?

Punctele slabe identificate la nivelul teritoriului

Punctele tari oferă zonei premisa dezvoltării economice și

determinat au fost detectate prin analize în

diversificării activităților economice existente în teritoriul

teritoriu, prin consultarea comunităților locale, a

acoperit de FLAG Neamţ, prin valorificarea potențialului

autorităților publice locale, a pescarilor și

piscicol. Acțiunile propuse în prezenta startegie sunt

acvacultorilor și a altor actori importanţi din

concetrate pe valorificarea puctelor tari. Astfel, realizarea

zona de pescuit a județului Neamţ.

de investiții în domeniul piscicol este favorizată și

Sursele

de

informaţii

utilizate

pentru

identificarea punctelor slabe au fost ample,

sprijinită de avantajele (punctele tari) identificate mai
sus, după cum urmează:

combinându-se datele din teritoriu cu informații

Geografia

statistice

(Institutul

existența resurselor necesare pentru realizarea de

Direcţia

Judeţeană

Naţional
de

de

Statistică,

Statistică,

Oficiul

și

omogenitatea

reliefului

precum

și

activități economice în domeniul pisciculturii și

Registrului Comerțului, Agenția Națională de

acvaculturii.

Pescuit și Acvacultură etc.) și studii relevante

La nivelul FLAG Neamţ există deja unități de

care au adus o importantă valoare adăugată

acvacultură cu potențial de creștere precum și

diagnosticului prin oferirea unei viziuni mai

potențial de creștere a acestui sector atât prin

profunde asupra mediului pescăresc specific

sprijinirea operatorilor economici existenți cât și prin

zonei.

crearea de noi societăți comerciale care să își

Punctele

slabe

detaliate

mai

sus

trebuie

desfășoare activitatea în domeniul pisciculturii și

adresate

prin

implementarea

de

măsuri

acvaculturii.

concrete care să contribuie la diversificarea

Specificul teritoriului și potențialul de creștere al zonei

domeniilor

reprezintă premise favorabile pentru diversificarea

economice

existente

la

nivelul

teritoriului analizat.

activității economice la nivelul FLAG-ului.

În acest sens am detaliat în cele ce urmează

Existența infrastructurii rutiere asigură accesul facil și

nevoile zonei și am propus o serie de măsuri

rapid în zonă.

care vor contribui la soluționarea punctelor

La nivelul FLAG Neamţ există potențial demografic

slabe.

și resurse umane potrivite pentru reconversie
profesională și/ sau ocupare în domeniul piscicol.
Potențialul turistic al zonei poate fi valorificat în
mod semnificativ prin crearea de noi unități
turistice/ agro-turistice.
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Cum pot fi reversate punctele slabe?

Cum pot fi exploatate oportunităţile?

Punctele slabe pot fi reversate în puncte forte

O implementare corespunzătoare a prezentului plan de

prin aplicarea măsurilor propuse în prezenta

dezvoltare locală integrată finanțat prin PU 4 - Creşterea

Strategie de Dezvoltare Locală Integrată și prin

gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii

realizarea de investiții specifice în domeniile în

teritoriale, va permite FLAG Neamţ să-și valorifice

care au fost identificate necesități și oportunități

oportunitățile

de dezvoltare.

identificate la nivelul teritoriului și să satisfacă nevoile

Prin

oportunitatea

oferită

de

Programul

comunităților

disponibile,
pescărești

să

soluționeze

din

zonă.

problemele

Prin

urmare,

Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

exploatarea oportunităților identificate la nivelul zonei

(POPAM) 2014 – 2020, respectiv prin PU4, pot

pescărești Neamţ este posibilă prin accesarea Programul

fi soluționate o serie de probleme identificate,

Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM)

determinând astfel dezvoltarea zonei pescărești

2014 – 2020, PU 4 întrucât cea mai importantă

vizate.

oportunitate accesibilă FLAG-ului în prezent este ajutorul
acordat de FEPAM prin POPAM.
Maximizarea oportunităților trebuie axată pe următoarele
direcții de acțiune:
 Sprijinirea unităților de acvacultură existente la
nivelul teritoriului analizat;
 Încurajarea inființării de activități agro-turistice și
de acvacultură la nivelul teritoriului;
 Diversificarea

economiei

prin

valorificarea

potențialului piscicol din teritoriu;
 Implicarea

factorilor

de

decizie

locali

în

implemetarea initiativelor enunțate în prezenta
strategie;
Cum putem evita ameninţările/riscurile?
Riscurile identificate la nivelul FLAG-ului, pot fi evitate prin implementarea măsurilor propuse în cadrul
Strategiei de dezvoltare locală integrată a Judeţului Neamţ. Planul de acţiuni ales are rolul de a:
Evidenţia punctele forte şi minimiza punctele slabe;
Valorifica oportunităţile din zona Neamţ;
Evita riscurile ce pot apărea la nivelul teritoriului FLAG;
Forța de muncă disponibilă din teritoriu va fi implicată în acțiuni vizând atât dezvoltarea economică
cât și cea socio-culturală;
Diversificarea oportunităților socio-culturale și a activităților economice, crearea de locuri de muncă.
Toate elemente identificate şi analizate în cadrul diagnozei SWOT stau la baza creării viziunii, a priorităţilor şi
a obiectivelor strategiei, după cum se va observa în secţiunile următoare

Nevoi identificate la nivelul FLAG Neamț
1. Dezvoltarea de activității economice diverse la nivelul FLAG Neamț
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Această nevoie este justificată de faptul
că lipsa unor investiții în diversificarea
specificului economic al teritoriului
reduce șansele de redresare economică
și de reducere a șomajului.
Dezvoltarea
de
activități
conexe
domeniului de pescuit și acvacultură va
contribui inclusiv la dezvoltarea acestuia
și va antrena dezvoltarea concomitentă
a mai multor sectoare corelate.

Realizarea
de
investiții
pentru
satisfacerea acestei nevoi este oportună
în contextul existenței forței de muncă și
a potențialului de acvacultură, a unei
piețe
adiacente
de
consum
reprezentativă.
Dezvoltarea de activități existente
precum și diversificarea lor constituie o
premisă importantă pentru creșterea
numărului de locuri de muncă și pentru
o dezvoltare durabilă în zonă.

2. Exploatarea potențialului natural, cultural și uman al zonei pescărești

Resursele naturale și culturale existente
in zonă, precum și specificul zonei și a
populației fac din potențialul teritoriului
una
dintre
cele
mai
valoroase
resurse, neexploatate.

Realizarea
de
investiții
în
infrastructură, turism sau in stimularea
acestuia,
în
activități
conexe
acvaculturii, meșteșuguri, etc. poate face
obiectul atat al investitorilor privați cât și
al autorităților publice. Valorificarea
acestor resurse, conduce la creșterea
atractivității zonei și ar avea efecte
multiplicate, ar acționa ca un vector de
dezvoltare al zonei, atrăgând după sine
dezvoltarea implicită și a altor domenii
conexe, inclusiv a acvaculturii.

3. Crearea de locuri de muncă în sectorul de pescuit și acvacultură
4. Integrarea activităților de acvacultură cu alte sectoare de activitate conexe
5. Sprijinirea educației, formării / conversiei profesionale
crearea de locuri de muncă ar
avea principalul impact de a
menține resursa umană, forța
de muncă, în teritoriu

păstrarea resurselor umane în
zonă contribuie la creșterea
valorii adăugate, a
potențialului de dezvoltare
viitor

pe lângă crearea de
oportunități, măsuri directe
de formare, conversie
profesională potențează
măsurile în sprijinul bunăstării
populației

6. Asigurarea funcționării FLAG Neamț ca și condiție necesară pentru implementarea
prezentei strategii
Această nevoie este justificată de
necesitatea coordonării și monitorizării
permanente
a
procesului
de
implementare a strategiei pentru a se
asigura obținerea rezultatelor așteptate.

Sprijinirea FLAG pentru implementarea
strategiei
este
esențială
pentru
obținerea
rezultatelor
așteptate.
Implementarea strategiei în conformitate
cu metodologia descrisă în secțiunile
care urmează precum și implicarea de
resurse umane cu experiență relevantă
vor asigura succesul acesteia.

CAP. II STRATEGIA - VIZIUNE, OBIECTIVE ȘI REZULTATE AŞTEPTATE- Maxim 21
pagini
2.1 Obiective - Maxim 2 pag.
Viziunea strategiei: Dezvoltarea durabilă a zonei pescărești și creșterea calității vieții
locuitorilor prin valorificarea și conservarea resurselor de mediu, a potențialului economic și
uman.
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Obiectiv general: Dezvoltarea durabilă a zonei de pescuit şi acvacultură din teritoriul
FLAG Neamț prin stimularea de investiții, crearea de oportunități economice și sociale,
promovarea zonei și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor săi.
Ca urmare a consultării partenerilor FLAG, a comunității și a actorilor relevanți din teritoriu
(publici, privați) prin intermediul activității de animare, precum și pe baza analizei SWOT,
au fost identificate nevoile de finanțare din zona care, primind sprijin financiar, vor contribui
la atingerea obiectivelor propuse. Pornind de la nevoile și oportunitățile identificate, au fost
stabilite prioritățile de finanțare și măsurile relevante pentru teritoriul vizat.
S-au avut în vedere promovarea creșterii economice și a incluziunii sociale, crearea de
locuri de muncă și sprijinirea inserției profesionale și a mobilității forței de muncă în cadrul
comunităților implicate în acvacultură și în domenii conexe. Activitatile urmarite de strategie
sunt in special activitati complementare celor de acvacultura si pescuit dar cu impact direct
asupra acestui domeniu. Un element important avut in vedere a fost ca toate proiectele ce
isi vor gasi finantarea prin FLAG sa nu poata fi finantabile prin masurile naționale POPAM.
Necesitatea realizării și implementării strategiei are la bază analiza – diagnostic a
teritoriului, identificarea corectă a nevoilor, oportunităților și resurselor zonei și consultarea
publică a celor interesați.
În urma analizei diagnostic au rezultat următoarele caracteristici ale teritoriului
-

Potențial de dezvoltare a activităților conexe acvaculturii, inclusiv turism
Existența unui potențial de acvacultură și pescuit recreativ ridicat și neexploatat
Resurse naturale și culturale nevalorificate

Pe baza datelor și informațiilor analizate, strategia fundamentează un set de Priorități,
Obiective și Măsuri, care vor determina alocările financiare și modul de sprijinire a
proiectelor.

PRIORITĂȚI – OBIECTIVE – MĂSURI - - - PROIECTE !

Prioritățile identificate la nivelul teritoriului:
1. Crearea de condiții favorabile pentru dezvoltarea durabilă, creșterea competitivității și
atractivității economice a zonei pescărești
2. Valorificarea durabilă a potențialului zonal și promovarea specificului zonei
3. Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural al zonei
4. Buna funcționare a FLAG-ului și animarea teritoriului
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Pornind de la prioritățile identificate la nivelul teritoriului, au fost stabilite obiectivele
specifice stabilite in vederea implementării cu succes a strategiei de dezvoltare. Obiectivele
strategiei au fost elaborate cu respectarea principiilor SMART (specific, măsurabil,
abordabil, realist și încadrat în timp)
Obiectivele specifice propuse:
1. Încurajarea dezvoltării de activități economice diversificate, complementare acvaculturii
prin valorificarea resurselor locale in vederea dezvoltării durabile a zonei
2. Crearea și menținerea de locuri de munca
3. Protejarea și promovarea mediului, a patrimoniului natural, cultural și istoric
4. Funcționarea eficientă a FLAG-ului, gestionarea corectă a resurselor și animarea
teritoriului
Indicatorii de rezultat și țintele propuse:
Nr.

1

2

3

4

Ținte pentru indicatori
18 locuri de muncă nou
4.1 - Locuri de muncă
create
create (ENI)
10.8
locuri
de
muncă
4.2 - Locuri de muncă
menţinute (4 ENI)
menținute (ENI)
Număr de proiecte depuse
10 proiecte depuse
La nivelul strategiei:
La nivelul strategiei:
18 locuri de muncă nou
4.1 - Locuri de muncă
Crearea și menținerea de locuri
create
create (ENI)
de muncă
13.5
locuri
de
muncă
4.2 - Locuri de muncă
mentinute
menținute (ENI)
TOTAL: 22.5 ENI
4.2 - Locuri de muncă 3 locuri de muncă menţinute
Protejarea
și
promovarea
menținute (ENI)
(1 ENI)
mediului
Număr de proiecte depuse 5 proiecte depuse
Funcționarea eficientă a FLAG- 4.1 Locuri de muncă
1.5 ENI - locuri de muncă
ului, gestionarea corectă a
create (ENI)
nou create
resurselor și animarea
Număr
de
proiecte
15 proiecte (total strategie)
teritoriului
implementate
Obiective
Încurajarea dezvoltării de
activități economice
diversificate, complementare
acvaculturii prin valorificarea
resurselor locale in vederea
dezvoltării durabile a zonei

Indicatori de rezultat

Obiectivele acestei strategii sunt în concordanţă cu obiectivele POPAM 2014 – 2020 şi cu
nevoile identificate la nivelul teritoriului.
Măsurile de finanţare care vor fi implementate prin prezenta strategie vin în sprjinul
realizării iniţiativelor de investiţii menţionate mai sus, fiind relevante pentru realizarea
ţintelor stabilite prin prezenta strategie.
2.2 Măsuri strategice (fișe și calendar de implementare) - Maxim 10 pag.
Măsurile strategice prevăzute în strategie corespund priorităților și obiectivelor identificate
și reprezintă principalul instrument pentru punerea în aplicare a strategiei.
Nr.

1

Măsura
Consolidarea competitivității zonei prin investiții în
sectoare complementare pescuitului și acvaculturii
- Activități complementare, diversificare
- Formare, educație reconversie profesionala

Tip operațiune

-

Diversificare
Sociocultură

Cod

107
109
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2

Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei,
a patrimoniulu cultural și natural
- Protejarea mediului
- Revitalizarea identității locale, promovarea
patrimoniului natural și cultural

3

Funcționarea grupului de acțiune locală

-

Mediu
Sociocultură

108
109

-

Costuri de funcționare și
animare

111

Prezentăm schematic interdependența dintre priorități, obiective și măsuri:
Priorități
1. Crearea de condiții
favorabile
pentru
dezvoltarea
durabilă,
creșterea competitivității și
atractivității economice a
zonei pescărești

2. Valorificarea durabilă a
potențialului
zonal
și
promovarea
specificului
zonei

3.
Conservarea
și
valorificarea patrimoniului
natural și cultural al zonei
pescărești

4. Buna
FLAG-ului
teritoriului

funcționare a
și animarea

Măsuri

Obiective
O1. Încurajarea dezvoltării
de activități economice
diversificate,
complementare acvaculturii
prin valorificarea resurselor
locale in vederea dezvoltării
durabile a zonei

1. Consolidarea
competitivitatii zonei prin
investitii in sectoare
complementare
pescuitului si acvaculturii

O2. Crearea și menținerea
de locuri de munca

O3.
Protejarea
promovarea mediului

și

O4. Funcționarea eficientă
a FLAG-ului, gestionarea
corectă a resurselor și
animarea teritoriului

2.
Conservarea
și
protecția
mediului,
promovarea
zonei,
a
patrimoniulu cultural si
natural

3. Funcționarea grupului de
acțiune locală

25

Prezentăm corelarea dintre obiective și măsuri:
Măsuri

Obiective
Obiectivul 1
Obiectivul 2
Obiectivul 3
Obiectivul 4

Măsura 1
Măsura 1, 2 și 3
Măsura 2
Măsura 3

Măsurile de finanțare propuse înglobează o serie de direcții principale de dezvoltare.
Prezentăm în continuare conținutul fiecărei măsuri propuse:
Măsura 1 - Consolidarea competitivitatii
complementare pescuitului si acvaculturii

zonei

prin

investitii

in

sectoare

-

Dezvoltarea de activitati economice complementare acvaculturii cu impact direct sau
indirect asupra sectorului de acvacultura
- Dezvoltarea de activitati economice cu impact direct asupra dezvoltarii si cresterii
atractivitatii zonei; si implicit in beneficiul sectorului pescaresc/de acvacultura, in
beneficiul comunitatii locale
- Formare, educație reconversie profesională;
Măsura 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniulu
cultural si natural
- Protejarea mediului, îmbunătățirea infrastructurilor publice
- Revitalizarea identității locale, promovarea patrimoniului natural şi cultural;
Măsura 3 - Funcționarea grupului de acțiune locală
-

Funcționarea grupului de acțiune locală;

Fișele măsurilor și calendarele de implementare ale acestora
Pentru fiecare dintre măsurile de finanțare prezentate, a fost completată o fișă specifică, în
conformitate cu recomandările din ghidul solicitantului.

Măsura nr. 1

Direcții de acțiune

Obiectivul măsurii și
raportul cu strategia
de dezvoltare – miza
intervenției

Consolidarea competitivitatii zonei prin investitii in sectoare
complementare pescuitului si acvaculturii
Dezvoltarea de activități economice în beneficiul comunitatii locale
din teritoriul FLAG;
Diversificarea activităților economice în beneficiul sectorului
pescaresc
Formare, educație reconversie profesionala;
Obiective:
1. Consolidarea zonei de pescuit şi acvacultură prin diversificarea
activităților economice şi valorificarea resurselor locale;
2. Crearea și menținerea de locuri de muncă;
3. Dezvoltarea sectoarelor complementare pescuitului și acvaculturii;
Măsura contribuie la atingerea obiectivelor 1 şi 2 ale strategiei:
O1. Încurajarea dezvoltării de activități economice diversificate prin
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Domeniul de acțiune

Complementaritate și
delimitare

Beneficiari țintă

valorificarea resurselor locale in vederea dezvoltării durabile a zonei
O2. Crearea și menținerea de locuri de muncă
Miza – măsura contribuie la atingerea obiectivelor POPAM – PU4 a)
valoare adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor și
promovarea inovării și b) sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara
pescăriilor comerciale, a învățării pe tot parcursul vieții și a creării de locuri
de muncă în zonele de pescuit și acvacultură
Economie și dezvoltare locală
Dezvoltarea de activități economice în beneficiul comunităţii locale din
teritoriul FLAG;
Diversificarea activităților economice în beneficiul sectorului pescăresc
Formare, educație reconversie profesională;
Prezenta măsură contribuie și la atingerea obiectivelor O1 ”Încurajarea
dezvoltării de activități economice diversificate prin valorificarea resurselor
locale in vederea dezvoltării durabile a zonei” și O2 ”Crearea și
menținerea de locuri de munca” cuprinse în strategia FLAG și este
complementară cu următoarele măsuri de finanțare:
POPAM
- Măsura II.2 Investiții productive în acvacultură;
- Măsura IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură;
PNDR
- Măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone
rurale;
- Măsura 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole;
POR, Axa 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii;
- M 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri;
- M 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție
și dezvoltarea serviciilor;
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila
a turismului
POCU 2014 – 2020
Delimitare: prin prezenta măsură sunt urmărite doar activitățile și resursele
umane implicate în domenii conexe / complementare acvaculturii (turism
cu specific pescăresc, activități cu impact asupra domeniului pescuitului și
acvaculturii sau persoane din zona de pescuit / acvacultură). De
asemenea, subliniem ca în cadrul POPAM proiectele complementare sunt
eligibile doar în contextul unor beneficiari care dețin sau propun prin
proiect exploatații piscicole, ceea ce nu este cazul în prezenta strategie.
Ghidul a prevedea delimitarile specifice fata de alte programe de finantare,
si nu va finanta proiecte destinate altor programe (eligibile si finantabile
prin alte surse)
Măsura este adresată în principal beneficiarilor privați ce desfășoară
activități economice (nu obligatoriu activități de acvacultura) în teritoriul
FLAG, iar proiectele propuse nu sunt eligibile in cadrul altor masuri
gestionate de catre DGP AM-POPAM prin POPAM 2014-2020.
Categorii de beneficiari privați avute in vedere:
- Agenți economici din categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor
mici și mijlocii;
- Persoane fizice autorizate, Întreprinderi Individuale, Întreprinderi
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Criterii orientative de
selecție

Familiale;
- Asociații, grupuri, organizații de producători, parteneriate public-private;
- Organizații non guernamentale;
- Alte categorii, inclusiv beneficiari publici sau parteneriate, după caz
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;
Calitatea proiectului
- Coerența proiectului din punct de vedere al activităților propuse, al
obiectivelor şi rezultatelor;
- Calitatea documentației, gradul de maturitate al proiectului;
- Utilizarea de noi tehnologii, grad de inovare;
- Proiecte depuse în parteneriat
- Proiectele ce promovează acţiuni inovative (soluţii noi/ inovative la
probleme vechi)
Viabilitatea economică şi tehnică
- Indicatorii de performanță economico – financiară a proiectului;
- Capacitatea ecoomico-financiară a solicitantului, corelat cu dimensiunea
investiției propuse;
Dezvoltarea sectorului meșteșugăresc tradițional;
Dezvoltarea sectorului de cercetare – dezvoltare în acvacultură;
Dezvoltarea marketingului si promovării consumului de produse piscicole
în zonă;
Proiecte de acvacultură sau procesare de dimensiuni reduse, în alte
condiţii de eligibilitate şi selecţie decât cele permise prin POPAM
Dezvoltarea de servicii conexe precum producerea de furaje, accesorii
pentru acvacultură;
Realizare atelier pentru producția și reparația de unelte și scule de pescuit;
Confecționare
pescăresc;

si

comercializare

produse

hand-made

cu

specific

Centre de servicii pentru echipamente /utilaje specifice utilizate în
acvacultura si nu numai;

Tipuri
de
(exemple)

Proiecte cu caracter inovator legate de sectorul de pescuit;

acțiuni Proiecte ce vizează îmbunătățirea calității vieții în zona de pescuit și
acvacultură selectată;
Înfiinţare puncte de desfacere a produselor pescăreşti (hala comercializare
peşte, piață de peşte);
Reabilitare spaţii de depozitare peşte;
Înfiinţare/reabilitare spații pentru depozitare echipamente pescăreşti;
Înfiinţare centre de siguranță și repaus pentru pescari/vânători, creare
sisteme de securitate împotriva braconajului
Dezvoltarea sectorului turistic și de agrement;
Dezvoltarea pescuitului sportiv şi recreativ;
Realizarea de unități de cazare (pensiuni, campinguri);
Amenajare lac pentru desfășurarea de activități turistice;
Dezvoltarea turismului pentru pescuit și turism în aer liber;
Realizarea de unități de alimentație publică cu specific pescăresc
(restaurant, ponton-restaurant, cherhana etc.);
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Amenajare spaţii de agrement cu specific pescăresc;
Formare profesională, instruire;
Furnizarea de servicii de educație corelate cu domeniul de pescuit și
acvacultură;

Alocare
totală

financiară

Proporția
strategie

din

Cofinanțare
contribuția
beneficiarilor

total

/

Rezultate și beneficii
așteptate

Argumentare

423.817 Euro/ 2.096.326,02 Lei, astfel:
Alocarea de 423.817 Euro, reprezintă 25.08 % din totalul strategie –
1.690.051,15 Euro, exclusiv cheltuielile de funcționare în valoare de
362.263,33 Euro.
50% din cheltuielile eligibile totale, pentru IMM-uri și alte categorii de
beneficiari privați, de regulă (în special pentru direcția 1 și 2)
90% din cheltuielile eligibile totale atunci când operațiunea asigură accesul
publicului la rezultatele sale și 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
100% - pentru: organism de drept public; întreprindere cu gestionarea
unor servicii de interes economic general - regii autonome, organizaţii de
producători din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii,
recunoscute şi asociatii profesionale de pescari din domeniul pescuitului
comercial sau al acvaculturii, recunoscute
Rezultate calitative:
- Dezvoltarea de activități complementare în sprijinul dezvoltării
domeniului de pescuit și acvacultură din zonă;
- Dezvoltarea sustenabilă din punct de vedere financiar și ambiental
a turismului în zona Grupului;
- 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;
- Furnizarea de servicii de educație și formare pentru populația din
zonă;
Rezultate cantitative:
- Număr activități complementare dezvoltate – 3;
- Număr spații de cazare amenajate - 1 ;
- Număr restaurante /localuri/terase/ cu specific pescăresc – 1;
- Număr proiecte de educație, formare sau instruire: 1;
Măsura propusă este menită să sprijine sectorul de pescuit și acvacultură
prin dezvoltarea de activități conexe. Pentru proiectele care vizează direct
dezvoltarea sectorului există finanțări disponibile prin POPAM, măsurile
II.2 – acvacultură și IV.4 – procesare și marketing.
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 activitățile 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, analizei contextului socio-
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Contribuția
la
dezvoltarea durabilă

Caracter inovator

Valoarea adăugată a
implementării măsurii

Beneficiari direcți
indirecți (grup țintă)

/

economic.
Dezvoltarea tipurilor de proiecte propuse prin măsura de finanțare
contribuie la dezvoltarea durabilă prin crearea de locuri de muncă,
diversificarea paletei de activități economice din zonă, creșterea veniturilor
populației dar și a contribuțiilor la bugetul public, sprijină sectorul de
pescuit și acvacultură prin valorificarea resurselor zonale. FLAG se va
asigura că solicitanții își propun, prin proiectele depuse, menținerea
diversității resurselor naturale concomitent cu asigurarea unui nivel ridicat
de protecție și îmbunătățire a calității mediului. De asemenea, dezvoltarea
resurselor umane precum și a calității vieții din zonă este o acțiune care
contribuie la dezvoltarea durabilă a zonei și la bunăstarea populației.
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;
Principala valoare adăugată a măsurii este dezvoltarea de activități
economice cu impact asupra domeniului de acvacultură și domenii
conexe. Vor fi create noi locuri de muncă, generate venituri suplimentare
în zonă, se va crea premisa dezvoltării întregii zone și de creștere a
atractivității sale din perspectiva economică. Vor fi valorificate optim
resursele umane, naturale și de mediu existente în zona de implementare.
Beneficiarii direcți sunt solicitanții de sprijin, IMM-urile care dezvoltă
proiecte și alți beneficiari eligibil. Tot beneficiari direcți vor fi și persoanele
care beneficiază de cursuri, formare, instruire, educație, prin proiectele
finanțate.
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.
Tot beneficiari direcți vor fi și companiile din domeniul acvaculturii și
domeniile conexe care vor beneficia de dezvoltarea economică a zonei, de
serviciile și produsele introduse în circuit ca urmare a implementării
proiectelor.
De asemenea, autoritățile publice vor beneficia de colectări superioare in
privința taxelor și impozitelor operatorilor economici și ale angajaților
acestora.
Întreaga comunitate va beneficia de dezvoltarea zonei, revigorarea
turismului, creșterea interesului pentru zonă, potențiala dezvoltare
ulterioară ca urmare a creșterii atractivității.

30

Tabel centralizator cantitativ Măsura 1
Nr de
proiecte
estimate

Cost estimat /
proiect
(euro/lei)

Estimarea alocării
financiare totale pe
măsură

Contribuția
POPAM –
măsură
(euro / lei)

Contribuția BN –
măsură (euro / lei)

Contribuția
beneficiarilor
(euro/lei)

1

2

3 = 4+5

4

5

6

141.272,33 euro/

423.817 euro

317.862,75 euro/

105.954,25 euro/

134.418,80 euro/

698.775,33 lei

2.096.326,02 lei

1.572.244,52 lei

524.081,50 lei

664.875,73 lei

3
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Conservarea și protecția mediului,
patrimoniulu cultural şi natural

Măsura nr. 2

promovarea

zonei,

a

Direcții de acțiune

Protejarea mediului, îmbunătățirea infrastructurilor publice
Revitalizarea identității locale, promovarea patrimoniului natural şi
cultural;

Obiectivul măsurii
și
raportul
cu
strategia
de
dezvoltare – miza
intervenției

Obiective:
1. Conservarea identității locale, dezvoltarea si valorificarea potențialului zonei
2. Protejarea și promovarea mediului
Măsura contribuie la atingerea obiectivelor 2 şi 3 ale strategiei:
O2. Crearea și menținerea de locuri de munca
O3. Protejarea și promovarea mediului
Miza: Măsura contribuie la atingerea obiectivelor POPAM – PU4 c) Sporirea și
capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit și acvacultură inclusiv
operațiunile care vizează atenuarea schimbărilor climatice; d) Promovarea
bunăstării sociale și a patrimoniului cultural în zonele de pescuit și acvacultură

Domeniul
acțiune

de Protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniilor natural și cultural al zonei

Complementaritate
și delimitare

Beneficiari țintă

Criterii orientative
de selecție

Acțiuni de promovare
Prezenta măsură contribuie și la atingerea obiectivelor O2 ”Crearea și
menținerea de locuri de munca” și O3 ”Protejarea și promovarea mediului”
cuprinse în strategia FLAG și este complementară cu următoarele măsuri de
finanțare:
PNDR - Măsura 7.6 Conservarea protecția și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, POR, Axa 5, POIM Axele 4,5,6. Prin Măsura 2 ne
propunem să finanțăm proiecte de dimensiuni mici, cu impact local, și nu
dezvoltarea unor planuri integrate, studii de specialitate sau activități CDI.
Ghidul va prevedea delimitarile specifice fata de alte programe de finantare, si
nu va finanta proiecte destinate altor programe (eligibile si finantabile prin alte
surse)
Măsura este adresată în special beneficiarilor publici, organizațiilor nonguvernamentale, altor beneficiari al căror obiectiv vizează interesul economic
general, interesul colectiv, după caz (parteneriate public private, etc)
Categorii de beneficiari avute în vedere:
- Unități administrativ-teritoriale (UAT) și instituții subordonate;
- Organizații non-guvernamentale (ONG);
- Asociații comunale, ADI-uri, asociații pescărești, parteneriate publice sau
private
- alte categorii, beneficiari privați, după caz;
- parteneriate încheiate între categoriile de mai sus.
Calitatea proiectului
- Coerenţa proiectului din punct de vedere al activităților propuse, al
obiectivelor şi rezultatelor;
- Calitatea documentației, gradul de maturitate al proiectului;
- proiecte care deservesc mai mult de o localitate/mai mult de un beneficiar
- proiecte depuse în parteneriat
- proiectele ce promoveaza acţiuni inovative (soluţii noi/ inovative la probleme
vechi)
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Tipuri de
(exemple)

Viabilitatea economică şi tehnică
- Protecția mediului;
- Şanse / oportunităţi egale;
- beneficiile economice și sociale pentru comunitate;
- Complementaritatea/ sinergia cu alte proiecte aflate în implementare;
Organizare evenimente de promovare a valorilor si traditiilor locale
(festivaluri, târguri cu specific pescăresc şi local, ateliere de creaţie);
- Infrastructura specifică pentru activități culturale (muzeu local, sat
pescăresc, centru cultural, centru de expoziții) si de promovare a
teritoriului FLAG si a consumului de peste (achizitii echipamente
digitale, inclusiv interactive, pentru punct de informare);
Promovarea produselor din pește prin realizarea/participarea la
evenimente specifice; realizarea de lucrări de specialitate/promovare
(ghiduri, pliante, hărți, filme, monografii);
Proiecte cu caracter inovator (ex: hărți online);
Amenajare, reabilitare trasee turistice;
Campanii de informare, conștientizare privind protejarea mediului;
acțiuni
Campanii de ecologizare în zona pescărească;
Amenajare spații verzi, parcuri;
Achiziția de echipamente pentru întreținere mediu, spații verzi;
Achiziția de camere de supraveghere;
Realizarea de infrastructuri sau achiziția de echipamente pentru protecția
si conservarea mediului, prevenirea braconajului;
achiziția de echipamente/lucrări specifice pentru decolmatare si îngrijirea
malurilor, înlocuirea motoarelor de ambarcaţiuni vechi, poluante cu unele
cu emisii reduse, instalaţii ecologice, sisteme de iluminat cu panouri solare
servicii de bază, amenajare spaţii verzi, parcuri, plaje publice, terenuri de
sport, achiziţia de echipamente pentru întreţinere curăţenie, spaţii verzi;
etc.

Alocare financiară 1.266.234,15 Euro / 6.263.173,98 lei
totală
Alocarea de 1.266.234,15 Euro, reprezintă 74.92 % din totalul strategie -

Proporția din total
1.690.051,15 Euro, exclusiv cheltuielile de funcționare în valoare de
strategie

Cofinanțare
contribuția
beneficiarilor

/

Rezultate
și
beneficii așteptate

362.263,33 Euro.
• 50 din cheltuielile eligibile totale pentru IMM-uri, agenți economici din
categoria micro-întreprinderilor (PFA, II, IF);
• 90% pentru entități care asigură accesul publicului la rezultatele proiectului și
care îndeplinesc unul dintre criteriile:
(i) este în interesul colectiv;
(ii) are un beneficiar colectiv;
(iii) are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local;
• 100% pentru organisme de drept public;
• 75% / 80% conform art. 95 alin. (4) din Reg. (UE) nr. 508/2014, pentru
organizații de producători recunoscute din domeniul pescuitului comercial sau
al acvaculturii și asociațiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului
comercial sau al acvaculturii, recunoscute conform Ordinului 772/2007 cu
modificarile si completarile ulterioare.
- Creșterea vizibilității și atractivității zonei pescărești / acvacultura;
- Prezervarea resurselor naturale ale zonei si dezvoltarea durabila a
zonei
- Creșterea calității vieții locuitorilor din zona pescărească
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Argumentare

Contribuția
dezvoltarea
durabilă

la

Caracter inovator

- Crearea / menținerea de locuri de muncă;
În zonă există resurse naturale și culturale prețioase și nevalorificate. Sunt
impuse măsuri de protejare și conservare a mediului precum și de valorificare
a patrimoniului cultural existent, care vor duce la sporirea atractivității zonale.
Un atuu al zonei îl reprezintă patrimoniul cultural, care prin acţiuni de
conservare şi valorificare va contribui la creşterea calităţii vieţii şi atragerea de
investiţii în zonă, la dezvoltarea activităţilor turistice, la crearea unor noi pieţe
de muncă. Bunăstarea socială şi calitatea vieţii locuitorilor din zona rămân
dezideratele primordiale ale unei strategii locale, în care locuitorul reprezintă
pionul principal, în acest sens incluzând în cadrul Măsurii acţiuni care să ducă
la aceste obiective
Măsura contribuie la obiectivele POPAM privind protecția mediului și
atenuarea schimbărilor climatice prin intervenții directe asupra mediului dar și
prin activități de informare și conștientizare;
Elaborarea proiectelor in cadrul masurii se va face cu respectarea prevederilor
legislatiei de mediu, a ariilor protejate si a siturilor Natura 2000. 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.
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;

Valoarea adăugată
Măsurile vor contribui în mod direct la protecția mediului, valorificarea
a
implementării
resurselor naturale și de mediu precum și la creșterea atractivității zonei;
măsurii
Beneficiari direcți /
indirecți
(grup
țintă)

Beneficiarii direcți sunt solicitanții de sprijin, autoritățile publice, UAT-uri,
instituții publice, regii autonome sau beneficiarii privați, ONG-uri, asociații,
intreprinderi, după caz;
Beneficiari indirecți sunt populația din zona de implementare, prin dezvoltarea
durabilă a zonei, creșterea atractivității, a turismului sau a activităților
economice desfășurate în zonă – care conduc la creșterea nivelului de trai;

Tabel centralizator cantitativ Măsura 2
Nr
proiecte
estimate

Cost estimat /
proiect
(euro/lei)

Estimarea alocării
financiare totale pe
măsură

Contribuția POPAM
– măsură
(euro / lei)

Contribuția BN –
măsură (euro / lei)

Contribuția
beneficiarilor
(euro/lei)

1

2

3 = 4+5

4

5

6

16

76.139,63 euro
391.448,35 lei

1.266.234,15 euro/
6.263.173,98 lei

949.675,61 euro/
4.697.380,48 lei

316.558,54 euro/
1.565.793,50 lei

614.679,31 euro/
3.040.388,27 lei

34

Măsura nr. 3

Funcționarea grupului de acțiune locală
Funcționarea organizației și animarea teritoriului

Direcții de acțiune

Obiectivul
măsurii
și
raportul cu strategia de
dezvoltare
–
miza
intervenției

Domeniul de acțiune
Complementaritate
delimitare

și

PNDR Măsura 19.4
Beneficiar direct: Grupul Local de Actiune Pescaresc Neamt
Beneficiari indirecți: populația, organizațiile și autoritățile publice din
zona de pescuit și acvacultură.

Beneficiari țintă
Criterii
selecție

Obiective:
Funcționarea eficientă a FLAG-ului, gestionarea corectă a resurselor și
animarea teritoriului
Implementarea eficientă a strategiei
Miza: atingerea obiectivului măsurii contribuie decisiv la atingerea
obiectivelor strategiei de dezvoltare prin asigurarea premiselor
necesare unei derulări eficiente a implementării acesteia
Funcționarea Grupului de Acțiune Locală

orientative

de

Nu se aplică
Funcționarea FLAG-ului: cheltuieli de personal, bunuri și servicii,
cheltuieli de capital
362.263,33 Euro

Tipuri de acțiuni (exemple)
Alocare financiară totală
Proporția din total strategie
Cofinanțare / contribuția
beneficiarilor
Rezultate
și
beneficii
așteptate

Nu se aplică
Nu se aplică
-

Implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare;
Atingerea obiectivelor strategiei;

Nr
proiecte
estimate

Cost estimat
/ proiect
(euro/lei)

Estimarea
alocării
financiare totale
pe măsură

Contribuția
POPAM –
măsură
(euro / lei)

Contribuția BN
– măsură (euro
/ lei)

Contribuția
beneficiarilor
(euro/lei)

1

2

3 = 4+5

4

5

6

N/A

N/A

362.263,33 Euro
1.791.863,12 lei

271.697,50Euro
1.343.897,33 lei

90.565,83 Euro
447.965,79 lei

0 Euro / 0 lei

2.3 Rezultate asteptate Maxim 4 pagini
(descrierea modului în care măsurile şi gestionarea SDL vor conduce la atingerea
obiectivelor propuse)
Implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare conduce la îndeplinirea obiectivelor
propuse, la dezvoltarea durabilă a zonei prin consolidarea sectorului de acvacultură,
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valorificarea potențialului turistic, a resurselor naturale, culturale și umane și la creșterea
implicită a calității vieții pentru locuitorii din zonă.
Fiecare dintre măsurile propuse au un rol determinant și în același timp cuantificabil în
vederea atingerii obiectivelor. Sunt vizate toate domeniile cu impact pentru o dezvoltare
durabilă: sectorul economic, de mediu și social.
Rezultatele punctuale așteptate ca urmare a implementării strategiei sunt direct corelate cu
măsurile de finanțare propuse. Rezultatele reprezintă efectul imediat al implementării
proiectelor de investiție finanțate.
Măsura

1

-

Consolidarea

competitivității

zonei

prin

investiții

în

sectoare

complementare pescuitului şi acvaculturii
Măsura 1 contribuie la atingerea obiectivelor O.S. 1 - Încurajarea dezvoltării de activități
economice diversificate prin valorificarea resurselor locale in vederea dezvoltării durabile a
zonei și O.S. 2 Crearea și menținerea de locuri de muncă.
Rezultate așteptate:
-

Depunerea unui număr de 3 proiecte cu o valoare medie de 141.272,33 Euro

-

Crearea unui număr de minim 10 locuri de muncă și menținerea a minim 10 locuri de
muncă

-

Creșterea numărului de societăți comerciale active în zona de pescuit și acvacultură
(inclusiv zona complementara, amonte sau aval de fluxurile de acvacultura)

-

Dezvoltarea de activități conexe acvaculturii

-

Dezvoltarea de servicii pentru creşterea calității vieții populației din zona de pescuit
și acvacultură

-

Dezvoltarea turismului prin realizarea de investiții în infrastructuri turistice: unități de
cazare, unități de alimentație publică cu specific pescăresc, activități recreaționale
sau de divertisment conexe sectorului de pescuit și acvacultură

-

Creșterea atractivității zonei ca urmare a proiectelor realizate va conduce la
creșterea numărului de turiști în zonă

-

Crearea de oportunități economice și sociale în zonă

-

Furnizarea de servicii de formare, instruire și educație pentru minimum 30 persoane

-

Dezvoltarea de activități cu specific tradițional sau de meșteșugărit

-

Toate activitățile finanțate și obiectivele propuse vor conduce la creșterea numărului
de locuri de muncă disponibile și implicit la reducerea șomajului în zonă.
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Măsura 2 - Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniulu
cultural si natural
Măsura 2 contribuie la atingerea obiectivelor O.S. 2 - Crearea și menținerea de locuri de
munca și O.S. 3 Protejarea și promovarea mediului
Rezultate așteptate:
-

Depunerea unui număr de 16 proiecte cu o valoare medie de 79.139,63 Euro

-

Crearea unui numar de 8 locuri de munca

-

Menținerea a minim 3.5 locuri de muncă

-

Proiectele implementate vor contribui la dezvoltarea infrastructurii cu impact pozitiv
asupra mediului înconjurător

-

Realizarea de proiecte de mică infrastructură care promovează peisajul natural,
patrimoniul cultural și turistic și care promovează activitățile în natură

-

Proiectele implementate vor aduce plus valoare atât comunității precum și teritoriului
prin promovarea valorilor locale, a identității și a tradițiilor, respectiv a potențialului
turistic existent în teritoriu

-

Proiectele implementate vor contribui la creșterea vizibilității zonei pescărești și la
creșterea numărului de turiști

-

Acțiuni de promovare a patrimoniului cultural prin organizarea de târguri, festivaluri,
competiții și alte activități

-

Protecția mediului înconjurător prin intervenții directe asupra mediului: infrastructură
specifică, eliminarea și colectarea deșeurilor, igienizarea apelor

-

Derularea de activități de informare și conștientizare a populației cu privire la
practicile prietenoase cu mediul

-

Îmbunătățirea accesului la date de interes public și furnizarea de informații prin
intermediul aplicațiilor informatice

Măsura 3 - Funcționarea grupului de acțiune locală
Măsura 3 contribuie la atingerea obiectivelor O.S. 2 Crearea și menținerea de locuri de
muncă și O.S. 4 Funcționarea eficientă a FLAG-ului, gestionarea corectă a resurselor și
animarea teritoriului.
Această măsură urmărește funcționarea eficientă a FLAG-ului, gestionarea corectă a
resurselor și animarea teritoriului respectiv implementarea eficientă a strategiei.
Rezultate așteptate:
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-

Crearea a 3 locuri de muncă ENI

-

Acțiuni de animare, de promovare și conștientizare a oportunităților de finanțare

-

Lansare apeluri de finanțare

-

Depunerea, evaluarea și selecția proiectelor de investiție

-

Contractarea proiectelor

-

Implementarea proiectelor de investiție propuse

-

Monitorizarea implementării și post-implementării proiectelor

În concluzie, implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare va conduce la
dezvoltarea economică durabilă a zonei, creșterea calității vieții locuitorilor din zonă,
creșterea locurilor și oportunităților de muncă, scăderea șomajului.
Dezvoltarea de activități conexe acvaculturii va contribui inclusiv la dezvoltarea acestui
domeniu.
Prin implementarea prezentei strategii de dezvoltare integrată se urmărește îmbunătățirea
calității vieții locuitorilor din zona pescărească și creșterea competitivității economice a
zonei pescărești în condițiile unei exploatări durabile.
Aşa cum rezultă din cele menţioante mai sus, implementarea strategiei va avea ca impact
semnificativ diminiuarea dezechilibrelor existente la nivelul FLAG Neamt, cu accent
pe stimularea dezvoltării echilibrate şi pe revitalizarea zonelor pescăreşti (inclusiv
prevenirea creării de dezechilibre la nivel local) precum şi stimularea cooperării
teritoriale în vederea dezvoltării economice sociale durabile.

2.4 Caracterul integrat– Maxim 3 pagini
Pentru obținerea rezultatelor propuse printr-o strategie este necesar ca aceasta să
răspundă cât mai bine la nevoile identificate, să înglobeze cele mai valoroase acțiuni și
măsuri, să fie adaptată optim la condițiile exogene. În acest context este necesar să treacă
prin cât mai multe filtre de calitate, viziuni diferite, armonizate în atingerea obiectivului
comun.
Astfel este necesară mobilizarea stakeholder-ilor (actorilor) principali în contextul strategiei,
cu inputuri care să acopere toate perspectivele importante.
Realizarea strategiei a presupus colectarea de informații științific dar și în mod direct, de la
toate categoriile vizate, mediul public, privat, societatea civilă, institute publice și statistice.
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Strategia se bazează pe mobilizarea principalilor actori pentru a contribui la efortul de
îmbunătățire teritorială din punct de vedere economic, social și de mediu, în baza unei
viziuni comune implicit prin asumarea rolului fiecăruia dintre aceștia în procesul
implementării. Astfel, această strategie susţine realizarea de intervenţii integrate la nivelul
FLAG-ului pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi nu intervenţii punctuale care ar putea
avea ca efect negativ fragmentarea socială şi economică a teritoriului.
Intervenţiile integrate vor fi realizate prin intermediul unor parteneriate stabilite între
membrii FLAG-ului şi solicitanţii eligibili. De asemenea, abordarea integrată a implementării
proiectelor va fi analizată în detaliu pentru stabilirea proiectelor finanţate în cadrul
strategiei.
Din punct de vedere al abordării integrate a intervenţiilor sprijinite de prezenta strategie,
menţionăm că la nivelul FLAG Neamt există capacitatea şi experienţa anterioară de
colaborare între UAT-uri. Inclusiv în cadrul FLAG se regăsesc membrii asociaţii
/parteneriate locale (de tip GAL).
Pentru implementarea strategiei în condiţii optime este necesară implicarea efectivă a
sectorului privat și parteneriatul durabil în realizarea obiectivelor comune convenite.
Prezenta strategie respectă următoarele caracteristici:
-

Abordarea teritorială: utilizarea eficientă a resurselor, activități integrate la nivel
local și construirea unei viziuni comune de dezvoltare a teritoriului.

-

Abordarea „de jos în sus”: participarea activă a reprezentanților comunității locale
la planificarea, luarea deciziilor și implementarea strategiei locale de dezvoltare.

-

Integrarea multi-sectorială: strategia se bazează pe interacțiunea partenerilor din
diversele sectoare ale economiei locale.

-

Sprijinirea parteneriatelor: crearea de parteneriate şi implementarea de iniţiative
integrate care vor sprijini dezvoltarea echilibrată a teritoriului aferent FLAG-ului.

Procesul de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată Neamt
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Grupuri de lucru
Colectare informații surse oficiale
Consultări publice
Identificare nevoi

Priorități
Măsuri
Strategia de Dezvoltare Locală Integrată

Implementarea iniţiativelor pe baza parteneriatelor precum şi consultarea permanentă a
factorilor de interes sunt aspecte care asigură dezvoltarea integrată a teritoriului acoperit
de FLAG Neamt, asigurându-se astfel îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor
aşteptate.
Caracterul integrat al strategiei propuse face și obiectul secțiunii D – Complementaritatea și
demarcarea operațională față de alte programe. Strategia prevede măsuri de finanțare
complementare altor programe de finanțare în desfășurare, abordând nevoi diferite,
beneficiari diferiți, cheltuieli și proiecte eligibile diferite decât programele existente însă
deservind în același timp aceleași categorii de obiective generale precum bunăstarea
populației

zonei,

dezvoltarea

economică

durabilă,

protecția

mediului,

stimularea

antreprenoriatului sau creșterea numărului de locuri de muncă.
Strategia propune finanțarea mai multor domenii de activitate, similar dar nu identic cu alte
programe de finanțare sau măsuri de finanțare propuse prin POPAM.
Principalul argument care dă caracterul integrat al strategiei rezultă din obiectivele propuse,
care corespund cu obiectivele altor programe sau strategii:
-

Încurajarea dezvoltării de activități economice diversificate prin valorificarea resurselor
locale în vederea dezvoltării durabile a zonei

-

Crearea și menținerea de locuri de munca
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-

Protejarea și promovarea mediului, a patrimoniului natural, cultural și istoric

În același timp, un argument care dă particularitate strategiei de dezvoltare locală a FLAGului este faptul că prioritățile, obiectivele și măsurile de finanțare sunt rezultatul analizei
detaliate a teritoriului, sunt identificate pornind de la nevoile, oportunitățile, punctele forte și
slabe identificate ale zonei de dezvoltare. Prioritizarea necesităților a fost realizată în urma
consultărilor publice realizate și a studiilor statistice privind zona.
Prezentăm prioritățile rezultate în urma analizei teritoriale:
-

Crearea de condiții favorabile pentru dezvoltarea durabilă, creșterea competitivității și
atractivității economice a zonei pescărești

-

Valorificarea durabilă a potențialului zonal și promovarea specificului zonei

-

Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural al zonei pescărești

Caracterul integrat al SDL rezultă din accentul pus pe teritoriul zonei de pescuit și
acvacultură, prin integrarea necesităților identificate la nivelul comunității pe termen lung în
acțiunile prevăzute de strategie. Direcțiile urmărite ca urmare a coeziunii teritoriale sunt
următoarele: valorificarea elementelor de potențial teritorial, culturale sau geografice,
dezvoltarea armonioasă a teritoriului, cooperarea reală în domenii conexe acvaculturii
pentru a genera dezvoltarea durabilă a domeniului.
Inclusiv structura grupului de acțiune locală presupune cooperarea între actori din zone
diferite de acțiune: organisme de interes public respectiv entități private.
Alt aspect relevant ce denotă caracterul integrat este reprezentat de aria de cuprindere a
măsurilor de finanțare, de la investiții private în domenii variate conexe acvaculturii (turism,
servicii, producție, depozitare sau transport, meșteșugărit, etc), la investiții în infrastructură
publică, în servicii sau evenimente publice, în dezvoltarea resurselor umane prin instruire,
educație sau reconversie profesională.

2.5 Caracterul inovator - Maxim 2 pagini
Inovația este considerată, în general, ca motor principal al creșterii economice în economia
globală de astăzi. Prin introducerea în practică a inovațiilor se pot obține produse cu
caracteristici de calitate îmbunătățite, servicii de calitate superioară, procese de producție
noi, mai eficiente și mai curate (ecologice), modele îmbunătățite ale sistemului de
management al afacerilor, metode moderne de management al forței de muncă etc. Există
multiple motivații ale întreprinderilor și organizațiilor pentru a inova, între care: creșterea
cotei de piață, cucerirea de noi piețe, ameliorarea calității produselor, lărgirea gamei de
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produse, înlocuirea produselor învechite, reducerea impactului asupra mediului etc.
Inovarea este un proces (acțiunea de a inova), iar inovația este rezultatul unui proces de
inovare.
Literatura de specialitate face distincţie între 4 categorii de inovare, după cum urmează:
1. Inovația de produs. Acest tip de inovaţie presupune introducerea unui bun sau
serviciu care sunt noi sau îmbunătățite semnificativ în ceea ce privește
caracteristicile

lor

sau

utilizările

intenționate".

Acestea

includ

îmbunătățiri

semnificative ale specificațiilor tehnice, componentelor și materialelor, ale softwareului încorporat, ale atitudinii prietenoase față de utilizatori sau ale altor caracteristici
funcționale. Inovațiile de produs pot utiliza noi cunoștințe sau tehnologii, sau se pot
baza pe noi utilizări sau combinații ale cunoștințelor și tehnologiilor existente.
2. Inovaţia de proces. Acest tip inovaţie este concretizată prin implementarea unei
metode noi sau îmbunătățite semnificativ de producție (de exemplu noi procedee de
fabricație sau fluxuri tehnologice) sau unei metode noi de livrare. Aceasta include
schimbări semnificative în tehnici, echipamente tehnologice și/ sau ale software-ului.
Rezultatul inovării de proces trebuie să fie semnificativ în ceea ce privește: nivelul
producției, calitatea produselor sau reducerea costurilor de producție și distribuție.
3. Inovaţia de marketing. Acest tip inovaţie este concretizată prin implementarea unei
noi metode de marketing care implică schimbări semnificative ale designului
produsului sau ale ambalajului, noi metode de vânzare, de plasare a produsului, de
promovare a produsului sau în privința politicii de prețuri. Inovațiile de marketing au
scopul de a satisface mai bine necesitățile clienților, urmăresc deschiderea de noi
piețe sau o poziționare nouă a produselor firmei pe piață, cu obiectivul de a crește
vânzările firmei.
4. Inovaţia organizaţională. Acest tip inovaţie este concretizată prin implementarea
unei noi metode de organizare în practicile de afaceri ale firmei, în organizarea
locurilor de muncă sau în relațiile externe ale firmei. O astfel de inovație urmărește
creșterea performanțelor firmei prin reducerea costurilor administrative sau ale
tranzacțiilor, îmbunătățirea satisfacției la locurile de muncă (și astfel a productivității
forței de muncă) sau reducerea costurilor de aprovizionare. Acest tip de inovare
pare acum să ofere soluții pentru o dezvoltare organizațională mai durabilă și mai
greu de imitat de către competitori.
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Realizarea tuturor tipurilor de inovaţie detaliate anterior vor fi sprijinite prin proiectele
implementate în cadrul strategiei, caracterul inovator al acestora fiind criteriu de selecţie a
proiectelor.
În plan operațional, inovarea va fi promovată în cadrul Strategiei prin realizarea
următoarelor activități de către membrii FLAG Neamt:
1. În vederea selecției proiectelor, membrii FLAG Neamt vor aproba o serie de criterii
calitative, printre care se numără și cel referitor la aplicarea de către beneficiarul
proiectului a unor noi tehnologii, a unor metode inovative în domeniul producției/serviciilor
sau utilizarea TIC (criteriul de selecţie cu privire la aspectul inovator al proiectelor este
detaliat în secţiunea 3.4 a prezentei startegii);
2. FLAG Neamt va participa la diferite rețele de cooperare cu alte FLAG-uri, în cadrul unor
proiecte de cooperare transnațională şi interteritorială pentru promovarea exemplelor de
bună practică în domeniul inovării;
3. În cadrul Strategiei, la nivelul fiecărei Măsuri se are în vedere promovarea unor
abordări inovative, care să sprijine dezvoltarea integrată a zonei țintă.
Inovarea se poate obține prin relații de colaborare între diferiți actori și sectoare, poate să
implice universități sau activități de cercetare și dezvoltare sofisticate, poate fi o platformă
pentru inovații sociale, care pot fi ulterior extinse și aplicate pe scară mai largă prin schimb,
cooperare și colaborare în rețea.
Strategia de dezvoltare locală integrată a zonei de pescuit și acvacultură a judetului Neamt,
are un caracter inovator prin conținutul măsurilor și direcțiilor sprijinite și finanțate de
aceasta. Astfel, proiectele cu un nivel semnificativ de inovare sunt recomandate și în
același timp preferate la selecție, prin metodologia de evaluare și punctare care va
prevedea acest aspect. Proiectele cu caracter inovator fac obiectul ambelor măsuri de
finanțare, oferind sprijin financiar de până la 90% pentru investitorii privați, acolo unde este
cazul. Așa cum s-a punctat și în fișele de măsură, caracterul inovator a fi un aspect urmărit,
evaluat și punctat în cadrul cererilor de finanțare primite. Caracterul inovator este
recomandat să se regăsească în orice fază a unui proiect.
.
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CAP. III PLANUL DE ACȚIUNE – Maxim 9 pagini
3.1Transpunerea obiectivelor în acţiuni - Maxim 3 pagini
În urma consultărilor factorilor locali de decizie a fost înfiinţat FLAG Neamt, dobândind
personalitate juridică prin Hotărârea Judecătorească de înființare nr. 1414 din data
25.11.2016. Statutul FLAG Neamt a fost aprobat prin Hotărârea Judecătorească nr. 1414
din data de 25.11.2016. FLAG Neamt este constituit pe o perioadă nedeterminată, conform
dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare.
Principalul scop al FLAG Neamt este de a promova şi sprijini participarea reprezentanţilor
locali la procesul decizional şi de planificare a dezvoltării pentru sporirea capacităţii de a
acţiona în vederea minimizării declinului zonei de pescuit şi acvacultură.
Scopul FLAG Neamt va fi îndeplinit doar ca urmare a realizării obiectivelor generale
stabilite prin statutul asociaţie, după cum urmează:
 Elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii
 Constituirea şi animarea unor reţele de experţi pentru a facilita schimburile de cunoştinţe
şi pentru a susţine punerea în aplicare şi evaluarea politicii de dezvoltare în domeniul
pescuitului
 Stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, putând
participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu
În conformitate cu prevederile statutare, principala activitate a FLAG Neamt este
reprezentată de elaborarea şi punerea în practică, individual, în parteneriat cu alte autorităţi
publice, instituţii şi organizaţii de drept public şi privat sau prin intermediul beneficiarilor
eligibili selectaţi, a strategiilor, programelor şi proiectelor referitoare la activităţile descrise
conform codului CAEN din România în sectorul piscicol şi agricol.
FLAG Neamt are următoarea structură organizatorică:
a) Adunarea Generală cu următoarele atribuţii:
-

Aprobarea strategiei și a obiectivelor Asociației;

-

Aprobarea procedurii pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare depuse în
cadrul apelurilor de selecție lansate;

-

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

-

Aprobarea bugetului initial și a modificărilor acestuia în cadrul Contractelor de finanțare;

-

Alegerea şi revocarea Consiliului director;
44

-

Alegerea şi revocarea cenzorului, sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

-

Infiinţarea de filiale, sucursale, puncte de lucru în ţară şi în străinătate;

-

Modificarea actului constitutiv şi a statutului;

-

Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi stabilirea bunurilor rămase după lichidare;

-

Aprobarea cotizaţiei anuale datorată de către membrii Asociaţiei la propunerea
Consiliului director;

-

Primirea de noi membri asociaţi sau excluderea de membri, în condiţiile prezentului
Statut.

b) Consiliul director cu următoarele atribuţii:
-

Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;

-

Reprezintă Asociaţia în faţa autorităţilor şi a oricăror persoane fizice sau juridice,
încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, cu excepţia contractelor a căror
valoare depăşeşte echivalentul in lei al sumei de 1.000.000 Euro;

-

Aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei, dacă prin statut nu se
prevede altfel;

-

Aplică în caz de indisciplină sancţiuni în cadrul asociaţiei conform reglementărilor;

-

Poartă răspunderea legată de starea patrimoniului Asociaţiei;

-

Aprobă primirile, renunţările şi excluderile membrilor ori ale colaboratorilor;

-

Hotăreşte, la nevoie, schimbarea sediului Asociaţiei;

-

Imputerniceşte, în caz de nevoie şi în condiţiile legii, una sau mai multe persoane pentru
a îndeplini anumite atribuţii cu caracter special în numele şi în favoarea Asociaţiei;

-

Deleagă competenţe mangerului de proiect care va reprezenta Asociaţia în toate
formele şi în faţa tuturor organelor statului; va duce la îndeplinire obiectivele pentru care
a fost iniţiat proiectul, va implementa şi va acorda asistenţa specializată pe tot parcursul
derulării proiectului;

-

Aplica în caz de indisciplină sancţiuni în cadrul Asociaţiei;

-

Membrii Consiliului director pot primi sarcini individuale;

-

Indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;

-

Organizarea si coordonarea activității Comitetului de Selecție a proiectelor și a Comisiei
de soluționare a contestațiilor;

-

Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației;
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-

Aprobă modificări ale Procedurii pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare
depuse;

-

În cadrul apelurilor de selecție lansate de Asociația Grupul Local Pescaresc Neamț;

-

Aprobă modificări ale Strategiei de dezvoltare locală;

-

Consiliul Director decide angajarea persoanelor cu funcţii executive, în conformitate cu
prevederile legale și cerințele posturilor asumate prin strategia de dezvoltare locală
selectată de Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe criterii de competență,
pregătire, experiență, expertiză;

-

Consiliul Director decide angajarea persoanelor în cadrul altor proiecte cu finantare
neramburabilă în funcție de cerințele finanțatorului, cu respectarea prevedrilor legale.

c) Cenzorul având următoarele atribuţii:
-

Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

-

Intocmeşte pe baza verificării efectuate şi prezintă Adunării Generale rapoarte asupra
activităţii sale şi asupra gestiunii Asociaţiei;

-

Participă la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot;

-

Indeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
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3.2 Organizarea sesiunilor pentru depunerea operațiunilor in cadrul SDL - Maxim 1
pagină
Potrivit prezentului document programatic, se vor lansa apeluri de depunere a proiectelor,
conform Măsurilor descrise anterior. Înainte de lansarea sesiunilor de depunere se va
înainta organismelor de monitorizare și control ale FLAG-ului procedura și documentația
aferentă în vederea avizării.
Organizarea sesiunilor de depunere proiecte cuprinde:
 Perioada de lansare a sesiunilor de depunere precum și modalitatea de lansare/
amânare/ prelungire a acestora;
 Alocarea bugetara aferentă sesiunii de lansare;
 Activităţile de elaborare şi actualizare a ghidurilor solicitantului pentru participarea la
sesiunea de depunere şi selecţie a propunerilor de cereri de Proiecte;
 Întocmirea şi actualizarea fişelor de conformitate, eligibilitate şi evaluare a criteriilor
de selecție;
 Modul de anunțare a rezultatelor sesiunii de depunere a proiectelor
În urma avizului favorabil, se vor lansa sesiunile de depunere cereri de propuneri
proiecte.
Fluxul procedural va fi următorul:
Fluxul procedural va fi următorul:
 Lansarea apelului de selecţie a proiectelor, prin mass media, site FLAG etc.,
 Depunerea proiectului de către beneficiar la secretariatul FLAG;
 Verificarea conformităţii şi eligibilităţii proiectului;
 Evaluarea tehnică şi economico-financiară a proiectelor;
 Selectarea proiectelor în vederea propunerii spre finanţare;
 Depunerea proiectelor selectate de către FLAG la DGP AMPOPAM în vederea
verificării finale şi contractării acestora.
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3.3 Evaluarea si selectia proiectelor - Maxim 3 pagini
În procesul de selecție al proiectelor finanțate în cadrul Strategiei, se va asigura separarea
adecvată a responsabilităţilor, pentru a garanta transparenţa în luarea deciziilor şi pentru a
evita orice potenţial conflict de interese.
Procesul de aprobare al proiectelor selectate printr-un apel deschis de proiecte se va face
în două etape:
 prima etapă este evaluarea conformităţii şi eligibilităţii proiectului precum şi a
documentelor suport depuse de solicitanţi;
 a doua etapă este evaluarea tehnică şi economico-financiară a proiectelor.
Evaluarea proiectelor depuse se va realiza la nivelul personalului/colaboratorilor din cadrul
structurii executive a FLAG.
Membrii Comitetului de Selecţie a Proiectelor ai FLAG vor fi responsabili pentru avizarea
proiectelor depuse, urmând ca aprobarea acestora să se facă în cadrul ședințelor ordinare
ale CSP, aprobarea proiectelor fiind posibilă cu majoritatea a 2/3 din numărul total de
membri.
Scopul acestui proces este de a asigura un cadru transparent al procesului de verificare,
evaluare și selecție a proiectelor care vor fi finanţate prin FLAG, vizându-se promovarea
unor proiecte de calitate, ca premisă a absorbţiei eficiente a fondurilor Uniunii Europene.
Flux procedural:
Activităţile fluxului procedural cu privire la selectarea proiectelor finanţate se vor desfășura
în conformitate cu Procedurile de implementare care urmează a fi elaborate de către
structura executivă a FLAG, după aprobarea de către AMPOP a Strategiei.
Structura executivă (aparatul tehnic) al FLAG va elabora ghidurile aplicanților, în funcție de
tipologia Masurilor respective, in baza unei Metodologii elaborate de către AM POP.
 Lansarea apelului de selectie a proiectelor, prin mass media, site FLAG etc.,
Lansarea apelurilor de selecţie a proiectelor va fi mediatizată la nivelul FLAG prin site-ul
acestuia precum şi în cadrul evenimentelor periodice de consultare sau de informare. La
nivelul FLAG va fi o persoană responsabilă cu realizarea activităţilor de informare şi
publicitate care vor fi realizate în cadrul acestei strategii, potrivit Fişei de Post.
Apelurile de proiecte vor avea depunere continuă sau termen limită de depunere, după caz,
în funcţie de calendarul de activităţi agreat cu reprezentanţii autorităţii de management.
Apelurile de proiecte cu depunere continuă vor rămâne deschise până la momentul
depunerii de proiecte în procent de 120% din alocarea financiară disponibilă. Rezerva de
20% faţă de plafonul de fonduri disponibile va fi utilizată pentru crearea unei liste cu
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proiecte de rezervă care vor fi finanţate în situaţia în care proiecte declarate eligibile iniţial
sunt retrase de la finanţare. Rezerva va fi asigurată fie din realocări între bugetele
măsurilor (în situaţia înregistrării de economii) fie din rezerva de performanţă alocată
FLAG-ului de către DGP AMPOPAM, după caz.
De asemenea, în funcţie de economiile înregistrate în cadrul altor apeluri de proiecte,
FLAG Neamt va realiza realocarea acestor fonduri către măsuri de finanţare unde cererea
este mai mare raportat la fondurile disponibile.
 Depunerea proiectului de către beneficiar la secretariatul FLAG;
Depunerea proiectelor în cadrul apelurilor de proiecte se va realiza la registratura FLAGului, în termenul limită indicat în apelul de proiecte. Pentru a se asigura perioada necesară
pentru implementarea proiectelor, depunerea acestora, dacă este posibil, se va realiza
până cel mai târziu la 30 iunie 2018, astfel încât încheierea contractelor de finanţare să se
realizeze până la data de 31 decembrie 2018.
 Verificarea conformităţii şi eligibilităţii proiectului;
Verificarea conformităţii economico-financiară a proiectelor va fi realizată în baza
metodologiei de evaluare care va fi elaborată ulterior precum şi în baza criteriilor de
conformitate şi eligibilitate menţionate în ghidul solicitantului. Această verificare va fi
realizată de un expert evaluator numit la nivelul FLAG-ului. Pentru fiecare proiect evaluat
se va întocmi o listă de verificare.
 Evaluarea tehnică şi economico-financiară a proiectelor;
Evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor va fi realizată în baza metodologiei de
evaluare care va fi elaborată ulterior precum şi în baza criteriilor de calitate/performanţă
tehnică şi economico-financiară menţionate în ghidul solicitantului. Această verificare va fi
realizată de experții evaluatori de la nivelul FLAG-ului. Pentru fiecare proiecte evaluat se va
întocmi o listă de evaluare.
 Selectarea proiectelor in vederea propunerii spre finantare;
Selectarea proiectelor în vederea propunerii de finanţare se va realiza în baza rezultatelor
celor două etape de evaluare. Selectarea acestor proiecte se va realiza de un Comitet de
selecţie a proiectelor. Comitetul va fi format dintr-un număr impar de membri ai FLAGului, reprezentați proporțional (sector public şi privat), fapt care va asigura
obiectivitatea deciziilor luate. Aprobarea proiectelor spre finanţare va fi posibilă doar în
condiţiile în care se obţine o majoritate de voturi de 2/3 din numărul total de membri.
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După caz, parteneriatul FLAG Neamt este informat de aparatul tehnic cu privire la
contestaţiile primite pentru etapele de verificare a conformității, eligibilității, evaluării tehnico
- financiare, a selecţiei proiectelor, dar şi despre modul în care acestea au fost soluţionate.
În vederea analizării contestaţiilor se constituie, la nivelul FLAG Neamt, o comisie de
soluţionare a contestaţiilor formată din trei membri.
 Depunerea proiectelor selectate de către FLAG la DGP AMPOPAM în vederea
verificării finale şi contractării acestora.
După finalizarea procesului de evaluare şi selecţie a proiectelor în cadrul FLAG Neamt,
acestea vor fi înaintate către DGP AM POPAM pentru evaluare finală şi încheierea
contractelor de finanţare. Orice clarificări sau solicitări de informaţii suplimentare transmise
de către DGP AM POPAM vor fi soluţionate cu celeritate de către FLAG.
FLAG Neamt are întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte selectarea proiectelor ce
vor fi implementate în teritoriul FLAG şi va stabili inclusiv cuantumul contribuţiei pentru
fiecare operaţiune, aşa cum prevede art. 34 al Regulamentului UE nr. 1303/ 2013,
respectiv art. 95 al Regulamentului UE nr. 508/ 2014.
3.4 Criterii de selecție a proiectelor– Maxim 2 pagini
Selectarea proiectelor va avea la bază o procedură specifică şi un set de criterii
specifice, care vor asigura transparenţa procesului de selecţie şi vor garanta respectarea
principiului egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile.
Criteriile de selecție pentru fiecare dintre măsurile şi acţiunile prevăzute în prezentul Plan
de Dezvoltare Locală vor fi adoptate şi validate prin vot de către membrii Consiliului
Director ai FLAG Neamt.
După aprobare, criteriile de selecție vor fi incluse în ghidurile pentru aplicanți care vor fi
elaborate pentru apelurile de propuneri de proiecte.
Principiile de bază pe care se vor fundamenta criteriile de selecţie, fără ca acestea să
fie exhaustive, definitive sau exclusive, sunt următoarele:
 criteriile de selecţie vor fi obiective şi imparţiale
 criteriile de selecţie vor urmări respectarea principiului transparenţei
 criteriile de selecţie vor urmări respectarea principiului egalităţii de şanse şi de
tratament
 criteriile de selecţie vor urmări respectarea principiului accesului liber la informaţie
 criteriile de selecţie vor fi aplicate pentru toate proiectele în mod similar şi
nediscriminatoriu
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 criteriile de selecţie vor favoriza măsurile ce includ componente referitoare la
protecţia mediului, dezvoltare durabilă şi inovare;
 criteriile de selecţie vor fi comunicate, împreună cu criteriile de departajare înainte
de lansarea apelurilor pentru proiecte.
Menţionăm în cele ce urmează criterii orientative de evaluare a proiectelor:
Proiecte materiale:


Viabilitate economică şi tehnică



Impact teritorial



Şanse/oportunităţi egale



Utilizarea de noi tehnologii



Crearea/menţinerea de locuri de muncă



Activităţi de informare şi publicitate a proiectului



Solvenţa/bonitatea economico-financiară a solicitantului/beneficiarului



Protecția mediului

Proiecte non-materiale (achiziţie echipamente sau organizarea de cursuri de calificare,
recalificare, organizarea de festivaluri de promovare a tradițiilor piscicole din zonă).


Viabilitate tehnică



Impact teritorial



Caracter inovativ



Şanse/oportunităţi egale



Utilizarea de noi tehnologii

Menţionăm că lista criteriilor de calificare şi selecţie menţionate mai sus nu este limitativă,
aceasta urmând a fi completată având în vedere realitatea economico-socială existentă la
nivelul FLAG Neamt la momentul implementării strategiei, precum şi eventualele
instrucţiuni primite din partea DGP AMPOPAM.
FLAG Neamt va fi pe deplin responsabil pentru selecţia proiectelor care vor fi
implementate.
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CAP. IV GESTIONAREA ȘI MONITORIZAREA STRATEGIEI –Maxim 9 pagini
4.1 Capacitatea operaţionala a FLAG-ului - Maxim 3 pagini
În urma semnării contractului de finanţare pentru elaborarea strategiei, vor fi iniţiate
demersurile pentru completarea organigramei Asociaţiei FLAG Neamt, prin angajarea de
personal specializat. Persoanele ce urmează a fi angajate trebuie să fie capabile să susţină
împreună cu organismele de conducere existente la nivelul Asociaţiei FLAG Neamt
procesul de implementare a Strategiei.
Pentru implementarea strategiei vor fi create în cadrul FLAG-ului următoarele poziţii:
1. Manager FLAG - coordonează întreaga activitate tehnică și financiară, cu atribuţii în
asigurarea reprezentării, conducerii, organizării şi funcţionării FLAG.
2. Responsabil activități monitorizare și coordonare – asigură monitorizarea
activităților FLAG și îndeplinirea obiectivelor din Strategia de Dezvoltare Locală a
Asociației Grupul Local Pescăresc Neamț.
3. Evaluatori proiecte – responsabil cu realizarea verificării și selecției proiectelor care
se vor implementa în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul
Local Pescăresc Neamț.
4. Responsabil cu animarea – responsabil cu promovarea acțiunilor de animare la
nivelul teritoriului în vederea îndeplinirii obiectivelor din Strategia de Dezvoltare
Locală a Asociației Grupul Local Pescăresc Neamț.
5. Responsabil secretariat și comunicare – responsabil cu realizarea activităților de
secretariat, cele de promovare a acțiunilor de animare în teritoriu pentru
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020.
6. Expert financiar contabil (serviciu externalizat) – cu atribuţii în asigurarea
evidenţei contabile şi a înregistrărilor financiare: contabilitatea analitică a proiectului,
realizarea de înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării
proiectului, contabilitatea cheltuielilor realizate
7. Auditor (serviciu externalizat) – cu atribuţii în verificarea Cererii de plată, verificarea
evidenţelor contabile ale Beneficiarului, realizarea unei revizuiri analitice a rubricilor
cheltuielilor din CP
8. Consultanți externi (serviciu externalizat) – cu atribuții in evaluare, monitorizare,
selectare, în funcție de necesitățile identificate la momentul implementării strategiei.
Cerințele minime precum și atribuțiile și activitățile pe care le va îndeplini fiecare angajat
sunt detaliate în fișele de post.
Resursele umane vor fi asigurate în mod transparent prin promovarea egalității dintre femei
și bărbați, a integrării de gen, cât și prin prevenirea oricăror discriminări pe criterii de sex,
origine rasială, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.
Menţionăm că lista prezentată mai sus nu este limitativă şi va fi completată pe parcursul
implementării strategiei în funcţie de necesităţi. Numărul de persoane care vor fi angajate pe
fiecare poziţie va fi stabilit după semnarea contractului de finanţare. Persoanele necesare
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pentru implementarea strategiei vor fi: fie angajate în mod direct de FLAG (personal propriu),
fie atrase prin încheierea unuia sau mai multor contracte de management cu o societate
comercială cu experienţă în implementarea de strategii de dezvoltare locală.
Monitorizarea şi controlul procesului de implementare a strategiei va fi realizată de angajaţii
FLAG-ului.
Monitorizarea şi controlul procesului de implementare a strategiei implică realizarea
următoarelor activităţi:
 Activitatea de monitorizare a proiectelor urmărește progresul înregistrat în
implementarea proiectelor. Se vor identifica măsurile de îmbunătățire care trebuie adoptate
pe parcurs pentru eliminarea punctelor slabe, riscurilor sau neregulilor identificate în timpul
operării proiectului, în special în ceea ce priveşte managementul financiar. Experții tehnici
ai FLAG vor analiza solicitările de acte adiționale la contractul de finanțare, care vor fi
înaintate spre aprobare către DGP AMPOPAM. De asemenea, se vor efectua verificări ale
procedurilor de achiziție și cu privire la eligibilitatea cheltuielilor.
 Stadiul monitorizării Strategiei, în fapt stadiul implementării, precum și situația la nivel
de măsură/ prioritate, se va oferi membrilor CD. În funcție de evoluția implementării
Strategiei, membrii CD ai FLAG pot propune DGP AMPOPAM măsurile de îmbunătățire a
procesului de implementare a proiectelor. În cazul în care se înregistrează întârzieri în
implementarea măsurilor/priorităților aprobate în cadrul Strategiei, pentru a creşte gradul de
absorbție al fondurilor, membrii CD pot propune DGP AMPOPAM modificarea alocării
financiare.
Procedurile de monitorizare şi raportare privind implementarea strategiei şi verificările de
respectare asociate vor fi stabilite prin procedurile specifice elaborate de FLAG după
semnarea contractului de finanţare. Aceste proceduri vor fi aliniate cu activitatea specifică
şi responsabilităţile DGP AMPOPAM şi FLAG cu privire la implementarea acestei strategii.
Sediul Asociaţiei FLAG Neamt este în localitatea Savinesti, str Aleea Parcului nr. 1, judeţul
Neamt.
Spațiul va asigura o suprafață corespunzătoare pentru desfășurarea activității personalului
FLAG Neamt.
La momentul elaborării prezentei strategii FLAG Neamt a realizat o estimare a necesarului
de bunuri IT, a consumabilelor şi a altor cheltuieli similare care sunt necesare pentru a
asigura buna funcţionare a acestuia. Aceste costuri vor fi incluse în bugetul cererii de
finanţare aferentă prezentei strategii, urmând ca achiziţiile să fie realizate după aprobarea
bugetului de către DGP AMPOPAM.
Aşa cum am menţionat şi în secţiunile anterioare ale strategiei, conform statutului asociaţiei
FLAG Neamț, atribuţiile membrilor şi mecanismele de luare a deciziilor în cadrul FLAG-ului
asigură luarea acestora în condiţii de transparenţă şi imparţialitate, fiind eliminată astfel
posibilitatea unor potenţiali beneficiari de a influenţa procesul de luare a deciziilor privind
selectarea proiectelor.
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În conformitate cu prevederile statutului FLAG Neamț, acesta are atribuţii în elaborarea şi
punerea în practică, individual şi în parteneriat cu autorităţi publice, instituţii şi organizaţii de
drept public şi privat sau prin intermediul beneficiarilor eligibili selectaţi, a strategiilor,
programelor şi proiectelor referitoare la activităţile specifice sectorului de pescuit.
În acest sens, FLAG Neamț are atribuţii relevante pentru realizarea următoarelor activităţi
specifice:
 Elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii;
 Asigurarea compartimentului administrativ în vederea implementării Strategiei de
Dezvoltare Locală pentru zona de pescuit și de acvacultură;
 Instruirea personalului în vederea elaborării şi implementării strategiei de dezvoltare
locală
 Constituirea şi animarea unor reţele de experţi pentru a facilita schimburile de
cunoştinţe şi pentru a susţine punerea în aplicare şi evaluarea politicii de dezvoltare în
domeniul pescuitului;
 Organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de lucru;
 Organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor şi
strategiilor elaborate;
 Organizarea de schimburi de experienţă şi stagii de formare;
 Participare la întrunirile reţelelor interne şi europene;
 Stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, putând
participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu;
 Consultanţă în întocmirea şi implementarea de proiecte pentru accesare de credite,
fonduri rambursabile şi nerambursabile pentru autorităţi publice, instituţii, agenţi
economici, alte persoane juridice;
 Realizarea şi implementarea de proiecte de investiţii, fundamentate prin studii de
fezabilitate, studii de piaţă, proiecte tehnice şi audit financiar;
 Editare şi actualizare pagina web a Asociaţiei;
 Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice;
 Servicii de publicitate;
 Activităţi de pregătire prin cursuri de calificare şi recalificare, instruiri practice în meserii
şi ocupaţii profesionale;
 Servicii sociale;
 Organizarea de expoziţii interne şi internaţionale;
 Editarea şi imprimarea de pliante, afişe, ziare, cărţi şi reviste;
 Activităţi de tipografie;
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4.2 Structura FLAG şi modul de funcționare- Maxim 3 pagini
În conformitate cu prevederile stabilite în Statutul Asociației, scopul Asociației este de a
sprijini dezvoltarea durabilă a comunităților locale prin accesarea de fonduri europene și
implementarea proiectelor din diverse surse de finanțare. De asemenea, Asociația are
drept scop și implementarea strategiei de dezvoltare locală în domeniul pescuitului și
acvaculturii.
In acest sens, Asociația va iniția și va dezvolta relații de cooperare cu alte organizații cu
scopuri similare sau cu autorități publice din România sau din străinătate.
Schema organizatorică a FLAG Neamț a fost creată astfel încât să asigure următoarele
avantaje pentru derularea activităţilor specifice:
evidenţiază diviziunea muncii pe verticală şi pe orizontală;
evidenţiază scopurile asocieţiei din perspectiva managerială prin:
-

identificarea clară a compartimentelor de execuţie

-

clarificarea posturilor şi sarcinilor pentru fiecare post

-

stabilirea responsabilităţilor

-

stabilirea canalelor de comunicare între compartimente.

Având în vedere cele menţionate mai sus, în FLAG Neamț funcţionează trei sisteme
distincte:
Sistemul

operaţional

reprezentat

de

ansamblul

compartimentelor/persoanelor

implicate în mod direct în realizarea obiectivelor FLAG-ului enunţate în prezenta
strategie, după cum urmează:
-

Evaluator proiecte cu rol în evaluarea proiectelor depuse de potențialii
beneficiari în cadrul apelurilor de proiecte lansate în perioada de implementare a
prezentei strategii;

-

Comitetul de selecție al proiectelor cu rol în selectarea proiectelor eligibile,
depuse de beneficiari spre finanțare, în urma derulării etapelor de evaluare;

-

Responsabil secretariat și comunicare cu rol în coordonarea documentației
primită la sediul FLAG; înregistrarea, îndosarierea și transmiterea spre avizare a
documentelor recepționate; asigura circuitul informațional adecvat.

-

Responsabil cu animarea teritoriului cu rol în gestionarea calendarului de
desfășurare a acțiunilor de animare în teritoriu; elaborează planul de activitate
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anual; asigura comunicarea cu teritoriu prin întocmirea și distribuirea materialelor
informative.
-

Responsabil cu activități de monitorizare și coordonare cu rol în
monitorizarea implementării proiectelor și la elaborarea unui sistem riguros și
transparent de urmărire și vizualizare a modului de implementare a proiectelor;
întocmește rapoartele periodice cu privire la proiectele realizate în teritoriu.

-

Manager FLAG cu rol în coordonarea și organizarea activității FLAG.

-

Expert financiar – contabil (serviciu externalizat) cu rol în asigurarea serviciilor
financiar-contabile ale FLAG; menținerea evidenței documentației necesare
activității biroului privind salarizarea, asigurările sociale, fluctuația de personal,
angajări, promovări; coordonarea activității de întocmire a cererilor de
prefinanțare și a cererilor de rambursare.

-

Consultanti externi (serviciu externalizat) cu rol în evaluarea proiectelor,
monitorizarea acestora sau alte activități similare FLAG. Contractarea si numărul
acesta se va stabilii în funcție de necesitatea de la momentul implementării
strategiei.

Sistemul executiv reprezentat de ansamblul persoanelor și compartimentelor
funcționale care conduc, gestionează și reglează activitatea compartimentelor
operaționale, astfel:
-

Adunarea Generală;

-

Consiliul director;

-

Cenzorul;

Sistemul reprezentativ include ansamblul persoanelor și compartimentelor prin care se
realizează consultarea și negocierea cu membriii FLAG Neamț și a factorilor de interes
locali, după cum urmează:
-

Președintele FLAG;

-

Președintele consiliului director;

-

Manager FLAG;

Vor fi create 6 locuri de muncă și vor fi angajate persoane cu experiență și/sau aptitudini
profesionale relevante care să contribuie la împlementarea conformă a strategiei. În cazul
în care pe parcursul implementării strategiei se va constatat necesitatea suplimentării sau
reducerii de personal, în cadrul compartimentelor stabilite conform organigramei, acestea
vor suferi modificari cu aprobarea Consiliului Director.
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Personalul necesar pentru funcționarea FLAG-ului va fi angajat cu normă parțială (1/2).
Numărul persoanelor angajate în cadrul FLAG Neamț va varia în funcție de momentele de
efort maxim preconizat în perioada de implementare, în scopul eficientizării folosirii
resurselor umane și materiale.
Resursele umane necesare vor fi asigurate de atât ca urmare a creării de noi locuri de
muncă și angajării personalului necesar funcționării compartimentelor specifice cât și ca
urmare a

contractării unor consultanți cu experiență în prestarea de servicii de

implementare de strategii.
Aptitudinile și experiența minimă pe care trebuie să le dețină persoanele care doresc să fie
angajate în cadrul FLAG Neamț, pentru principalele poziții care se vor crea pentru
implementarea strategiei sunt detaliate la punctul 4.1 Capacitatea Operațională a FLAGului.

4.3 Monitorizarea implementarii strategiei/proiectelor- Maxim 3 pagini
Rolul principal în procesul de evaluare va reveni Adunării Generale. Evaluarea SDL va
comporta o etapă de evaluare ex-ante, una sau mai multe etape de evaluare
intermediare și o etapă de evaluare ex-post. În cazul evaluărilor intermediare se va
analiza măsura în care SDL își atinge obiectivele de dezvoltare propuse și măsura în care
progresul înregistrat este conform cu cel propus pentru perioada de analiză. În situația în
care se constată abateri, acestea vor constitui obiectul unor măsuri corective, dispuse de
către Adunarea Generală și implementate de către structurile operative de conducere. În
situația în care în urma evaluărilor intermediare nu se constată abateri, însă sunt identificați
o serie de factori de risc ce pot cauza abateri până la următorul termen de evaluare, atunci
vor fi adoptate măsuri preventive, dispuse de către Adunarea Generală și implementate de
către structurile operative de conducere.
Monitorizarea se va realiza prin prisma urmăririi și raportării gradului de îndeplinire a
indicatorilor de rezultat asumați prin SDL. Totodată, procesul de monitorizare a SDL va viza
respectarea termenelor asumate pentru lansarea apelurilor de selecție, primirea
proiectelor, verificarea conformității și eligibilității acestora, selecția proiectelor și
implementarea lor în conformitate cu prevederile contractuale.
Procesul de monitorizare se bazează pe un sistem coerent de culegere de informaţii
(rapoarte, analize şi indicatori).
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Monitorizarea constituie un mecanism de analiza sistematică ce prezintă evaluarea
analitică a implementării proiectului şi constă în colectarea, analiza datelor, comunicarea şi
utilizarea informaţiilor obţinute despre progresul proiectului.
În vederea asigurării implementării și monitorizării cu succes a acestei strategii este
necesară implicarea efectivă a sectorului privat și parteneriatul durabil în realizarea
obiectivelor comune convenite cu aceştia.
În conformitate cu prevederile statutare, membrii FLAG Neamț implementează și
monitorizează Strategia, sprijină promovarea acesteia, prin activitatea de diseminare a
ghidurilor pentru aplicanți, pentru diferitele măsuri cuprinse în Strategie. Activitatea de
monitorizare va fi realizată de angajaţii FLAG Neamț.
Persoanele responsabile cu realizarea acestei activităţi vor realiza rapoarte de monitorizare
anuale pe care le vor prezenta Adunării Generale pentru aprobare. Rapoartele de
monitorizare vor include cel puţin următoarele informaţii:
-

stadiul în care se află diversele acţiuni programate pentru implementarea strategiei
pentru perioada pe care se face raportarea;

-

stadiul de implementare a proiectelor finanţate în cadrul strategiei;

-

problemele/ piedicile întâmpinate;

-

revizuirea acţiunilor, acolo unde este cazul

-

timpul estimat până la îndeplinirea acţiunilor;

-

actualizarea graficului de realizare a activităţilor;

-

plan de acţiune pentru următoarea perioadă de raportare; alte aspecte.

Acest document se va raporta strict la modalitatea de îndeplinire a obiectivelor formulate în
prezenta strategie.
Monitorizarea implementării proiectelor va fi realizată şi de beneficiarii proiectelor care vor
elabora rapoarte tehnice perioadice de progres care vor fi înaintate spre analiză către
FLAG Neamț.
Parte din procesul de monitorizare a proiectelor este şi realizarea vizitelor în teritoriu la
locul/ locurile de implementare a proiectelor (după caz).
Scopul acestor vizite este verificarea conformităţii între situaţia descrisă în rapoartele
tehnice de progres elaborate de beneficiari şi în documentele justificative aferente acestora
şi situaţia reală de la locul implementării proiectului, în vederea prevenirii erorilor de
implementare.
Vizitele de monitorizare în teritoriu vor fi realizate de responsabilii de monitorizare. Vizitele
vor fi planificate şi efectuate în teritoriu la locaţiile Beneficiarilor, pentru a urmări stadiul de
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desfăşurare al activităţilor descrise în cererea de finanţare. De asemenea, prin vizitele la
sediul Beneficiarului, echipa de monitorizare se va asigura că proiectul există “fizic”, va
culege mai multe detalii decât cele prevăzute în rapoartele de progres, va monitoriza
evoluţia activităţilor conform ţintelor propuse şi va verifica dacă Beneficiarul furnizează
Autorităţii de management informaţii reale. Cu ocazia vizitelor de monitorizare se va verifica
dacă dosarul proiectului existent la sediul Beneficiarului conţine toate documentele, de la
depunerea proiectului la sediul FLAG-ului până la contractare, precum şi cele provenite din
procesul de implementare a proiectului.
Astfel, raportul de monitorizare a strategiei va fi elaborat pe baza informaţiilor obţinute din
următoarele surse:
-

De la beneficiarul proiectelor (inclusiv prin realizarea de interviuri);

-

Ca urmare a realizării vizitelor în teritoriu;

-

Rapoarte tehnice de progres periodice transmise de beneficiari;

-

Orice alte surse de informare.
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CAP. V PLANUL FINANCIAR - Maxim 5 pagini
5.1 Tabelele financiare
Tabelele financiare detaliate, care prevăd toate sursele de finanțare pe perioada programului. Costurile generale cu personalul,
administrarea și funcționarea vor trebui alocate pe an, ținând cont de sursele din care urmează să provină
Nr.
crt.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

(Cap I=1.1+1.2+1.3)

102,692.00

205,524.00

221,915.48

221,915.50

325,927.66

325,927.67

1.1

Cheltuieli cu Salarii (pentru personalul propriu- venitul net)

58,302.00

117,588.00

127,156.48

127,156.50

186,721.26

186,721.27

1.2

Contribuții salarii (pentru personalul propriu-angajat/angajator)

44,390.00

87,936.00

94,759.00

94,759.00

139,206.40

139,206.40

1.3

Diurne deplasare (interne si externe)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAP
I

Denumirea capitolelor de cheltuieli
CHELTUIELI DE PERSONAL

BUNURI SI SERVICII

CAP
II

(Cap II=2.1+2.2+…2.13)

62,048.70

51,822.17

47,211.58

47,048.90

73,805.53

73,806.67

2.1

Furnituri de birou (rechizite, tonere)

0.00

5,247.90

2,060.00

2,059.59

274.58

274.59

2.2

Materiale pentru curatenie

0.00

0.00

0.00

0.00

1,190.00

1,190.00

2.3

Utilitati (energie, canal, apa, utilitati pentru spatiile utilizate in scopul proiectului)

559.07

2,300.00

1,020.65

1,020.65

5,483.14

5,483.15

2.4

Carburanti si lubrifianti (pentru autoturismul propriu din dotare 100l/luna)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.5

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale prestari servicii cu caracter functional (contracte prestari servicii, materiale necesare
proiectului)

782.90

1,500.00

2,104.51

1,942.25

1,942.25

1,942.25

47,917.67

28,955.00

28,833.05

28,833.04

32,700.00

32,701.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,994.06

3,505.94

2,880.04

2,880.04

11,805.04

11,805.04

0.00

0.00

8,647.32

8,647.34

2.6
2.7
2.8

Obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferuri interne (deplasare cu alte mijloace de transport decât autoturismul
FLAG, cazare, etc)
Deplasari in strainatate

2.9

(transport, cazare)

0.00

0.00

2.1

Carti, publicatii si materiale documentare (necesare derularii proiectului)

0.00

0.00

2.11

Pregatire profesionala pentru personalul propriu

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.12

Reclama si publicitate

500.00

833.33

833.33

833.33

2,283.20

2,283.22

2.13

Chirie

8,295.00

9,480.00

9,480.00

9,480.00

9,480.00

9,480.00
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CHELTUIELI DE CAPITAL

CAP
III

(Cap III- 3.1+3.2+3.3)

30,432.26

0.00

0.00

0.00

892.50

892.50

3.1

Mobilier, aparatura birotica si alte active

10,103.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Alte active fixe (IT - programe, licente, etc)

20,329.16

0.00

0.00

0.00

892.50

892.50

3.3

Autoturism si echipamente/consumabile aferente autoturismului propriu FLAG

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Inclusiv TVA

195,172.96

257,346.17

269,127.06

268,964.40

400,625.69

400,626.84

Venituri din subvenții POPAM

195,172.96

257,346.17

269,127.06

268,964.40

400,625.69

400,626.84

TOTAL cheltuieli

Total pe perioada de funcționare

1,791,863.12

5.2 Planul de finanțare
In elaborarea Planul de finanțare a strategiei pentru un calcul corect al contribuțiilor publice/private, s-au avut în vedere categoriile de beneficiari pentru fiecare
măsura cu intensitatea sprijinului financiar aferentă (art. 95 din Reg. 508/2014) .

PLAN DE FINANTARE TOTAL, LEI si EURO
moneda:
Denumirea
măsurilor cuprinse
in cadrul strategiei

Măsura 1

Masura 2

Total măsuri

RON / EURO

Contribuţii publice POPAM

Cost total

Cofinantare beneficiari

Suma

%

Suma

%

Suma

%

(1)= (3)/ total
plan %

(2)=(5)/ total contrib.
POPAM%

(3)=(5)+(7)

(4)=(6)+(8)

-5

(6)=(5)/(3)%

-7

(8)=(7)/(3)%

RON

19.93%

20.65%

2,761,201.75

100,00%

2,096,326.02

75.92%

664,875.73

24.08%

EURO

19.93%

20.65%

558,235.80

100,00%

423,817.00

75.92%

134,418.80

24.08%

RON

67.14%

61.70%

9,303,562.25

100,00%

6,263,173.98

67.32%

3,040,388.27

32.68%

EURO

67.14%

61.70%

1,880,913.46

100,00%

1,266,234.14

67.32%

614,679.31

32.68%

RON

86.61%

82.35%

12,064,764.00

100,00%

8,359,500.00

64,00%

3,705,264.00

30.71%

EURO

86.61%

82.35%

2,439,149.26

100,00%

1,690,051.15

64,00%

749,098.11

30.71%

12.93%

17.65%

1,791,863.12

100,00%

1,791,863.12

100,00%

0.00

0,00%

EURO

13.39%

17.65%

362,263.33

100,00%

362,263.33

100,00%

0.00

0,00%

RON

100,00%

100,00%

13,856,627.12

100,00%

10,151,363.12

73.26%

3,705,264.00

26.74%

EURO

100,00%

100,00%

2,801,412.59

100,00%

2,052,314.48

73.26%

749,098.11

26.74%

Costuri de functionare
RON
și animare

Total valoare
strategie

Ponderea măsurii în planul de finanţare
% din costul
% de contribuţie
total
POPAM
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Planurile de finantare anuale:
Plan de finanțare ANUAL in lei:

Masura
Masura 1
cost total
Contribuții publice POPAM
Cofinanțare beneficiari
Masura 2
cost total
Contribuții publice POPAM
Cofinanțare beneficiari
Masura 3
cost total
TOTAL strategie LEI
cost total
Contribuții publice TOTALE
POPAM
Cofinanțare TOTALA
beneficiari

anul anul
2016 2017

anul 2018
x

anul 2019
x
1,085,704.50
886,779.99
198,924.51
x
2,219,043.57
1,729,423.62
489,619.95
x
x
201,214.46
250,000.00

anul 2020
x
1,675,497.25
1,209,546.03
465,951.22
x
438,459.59
438,459.59

anul 2021

anul 2022

anul 2023

x

x
285,125.06

1,794,133.57 4,851,925.52
1,794,133.57 2,301,157.20
2,550,768.32
x
x
285,125.04
385,199.28

x
385,199.28

201,214.46 3,554,748.07

2,399,081.90

2,079,258.61 5,237,124.80

385,199.28 13,856,627.12

201,214.46 2,866,203.61

1,933,130.68

2,079,258.61 2,686,356.48

385,199.28 10,151,363.12

465,951.22

0.00 2,550,768.32

0.00

688,544.46

0.00

1,791,863.12

3,705,264.00
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Plan de finanțare ANUAL in Euo:

Masura

anul anul
2016 2017

cost total
Contribuții publice POPAM
Cofinanțare beneficiari
Masura 2
cost total
Contribuții publice POPAM
Cofinanțare beneficiari
Masura 3
cost total
TOTAL strategie EURO
cost total

x
40,679.79

anul 2019
x
219,498.31
179,281.48
40,216.83
x
448,626.97
349,639.86
98,987.11
x
50,542.83

40,679.79

718,668.11

485,025.55

420,366.46 1,058,796.43

77,876.25 2,801,412.59

Contribuții publice TOTALE
POPAM

40,679.79

579,464.17

390,823.58

420,366.46

543,104.24

77,876.25 2,052,314.48

Cofinanțare TOTALA
beneficiari

0.00

139,203.94

94,201.97

0.00

515,692.20

Masura 1

anul 2018
x

anul 2020

anul 2021

anul 2022

x
338,737.49
244,535.52
94,201.97
x
88,643.95
88,643.95

362,722.35
362,722.35

x
57,644.11

x
57,644.11

anul 2023

x

980,920.19
465,227.99
515,692.20
x
77,876.25

x
77,876.25

0.00

362,263.33

749,098.11
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Grafic de implementare al strategiei revizuit – mai 2022
In SDL s-a considerat ipoteza realistă ca implementarea strategiei nu va demara în
anul 2016, activitățile amintite începând cu 2018.
In contextul actual si in contextul solicitarii, refacem graficul de implementare pe o
perioada de 72 luni, astfel:
Măsura

anul 2016

anul 2017

anul 2018

anul 2019

anul 2020

anul 2021

anul 2022

anul
2023

Măsura 1

-

-

x

x

x

-

-

-

Măsura 2

-

-

x

x

x

x

x

-

Măsura 3

-

-

x

x

x

x

x

x

5.3Surse de finanțare a proiectului
Bugetul indicativ al costurilor de funcționare și animare
Valorile mentionate in buget sunt in lei calculate la 2 zecimale.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PESCARESC NEAMT
Anexa nr. III la contractul de finantare nr.
95/29.12.2017
Buget Indicativ pentru costuri de functionare AA9
Nr.
Crt
CAP
.I
1.1
1.2

Denumirea Capitolelor de Cheltuieli

Cheltuieli de personal (Capitolul I
+1.1 + 1.2 + 1.3)
Cheltuieli cu salarii (pentru personalul
propriu venitul net)
Contributii salarii(pentru personalul
propriu angajat /angajator)

1.3
CAP
. II

Diurne deplasare (interne/externe)
Bunuri si Servicii (Cap II =
2.1+2.2+...+2.13)

2.1

Furnituri de birou (rechizite, tonere)

2.2

Materiale pentru curatenie

2.3

Utilitati (energie, canal, apa, utilitati
pentru spatiile utilizate in scopul
proiectului)

2.4
2.5

Cheltuieli
eligibile fara
TVA (lei)

TVA***
aferent
cheltuielilor
eligibile
(lei)

1,403,902.31

0.00

1,403,902.3
1

803,645.51

0.00

803,645.51

0.00

600,256.80

0.00
0.00

600,256.80
0.00

0.00
0.00

307,836.65
8,333.33
2,000.00

0.00
0.00
0.00

307,836.65
8,333.33
2,000.00

47,906.90
1,583.33
380.00

13,333.33

0.00

13,333.33

2,533.33

0.00

0.00

0.00

8,583.33

Carburanti si lubrifianti (pentru
autoturismul propriu din dotare 300l /
luna)
Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet)

Cheltuieli
neeligibile

Total
cheltuieli
(lei)

8,583.33

0.00

1,630.83
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2.6
2.7
2.8

2.9
2.10
2.11

Materiale si prestari servicii cu
caracter functional (contracte prestari
servicii, materiale necesare
proiectului)
Obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferuri interne
(deplasare cu alte mijloace de
transport decat autoturismul FLAG,
cazare, etc.)
Deplasari in strainatate (transport,
cazare)
Carti, publicatii si materiale
documentare (necesare derularii
proiectului)
Pregatire profesionala pentru
personalul propriu

2.12

Reclama si publicitate

2.13

Chirie

CAP
. III

Celtuieli de Capital (Cap III.
3.1+3.2+3.3)
Mobilier, aparatura birotica si alte
active
Alte active fixe (IT - programe, licente,
etc.)
Autoturism si echipamente /
consumabile aferente autoturismului
propriu FLAG
TOTAL Valoare (fara TVA) (Total
valoare + CAPI + CAP II + CAP III)

3.1
3.2
3.3

168,016.67
0.00

0.00
0.00

168,016.67
0.00

31,923.17
0.00

30,983.33

0.00

30,983.33

5,886.83

14,533.33

0.00

14,533.33

2,761.33

0.00

0.00

6,358.33
55,695.00

0.00
0.00
0.00

0.00
6,358.33
55,695.00

1,208.08

27,073.33

0.00

27,073.33

5,143.93

8,490.00

0.00

8,490.00

1,613.10

18,583.33

0.00

18,583.33

3,530.83

0.00

0.00

0.00

1,738,812.29

0.00

1,738,812.29

53,050.83

0.00

1,791,863.12

0.00

Valoare TVA
TOTAL Valoare (inclusiv TVA)

53,050.83

** TVA aferent chel. eligibile pentru neplătitorii de TVA, conf. Reg. 1303/2013, art. 69

Sursele de finanțare ale proiectului
Nr.crt

Surse de finantare

I.
II.
a.
b.
III.

Valoarea totala a proiectului ( I + II + III)
Valoarea proiectului fara TVA din care
Valoarea eligibila a proiectului
Valoarea neeligibila a proiectului
TVA din care:

a.
b.

TVA aferent cheltuielilor eligibile
TVA aferent cheltuielilor neeligibile

IV
a.
b.

Asistenta financiara nerambursabila solicitata
Finantare din FEPAM
Finantare nationala (Buget national - BNI)

Valoare (lei)
1,791,863.12
1,738,812.29
1,738,812.29
0.00
53,050.83
53,050.83
0.00
1,791,863.12
1,343,897.34
447,965.78
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Valoarea bugetului solicitat corespunde nevoilor de finanțare identificate în zona de pescuit
și acvacultură și este de asemenea corelată și cu dimensiunea zonei.
Facem observația că alocarea costurilor de funcționare pe liniile bugetare specifice, este în
concordanță cu parametrii de stare prezenți și sunt niște estimări. În funcție de
evenimentele specifice și acțiunile viitoare, precum și in funcție de evoluția factorilor de
fond, valorile estimate pot suferi sensibile modificări atât în ce privește valoare fiecărei linii
precum și în ce privește eșalonarea în timp a cheltuielilor. Cu toate acestea, va fi
respectată valoare totală a alocări și vor fi respectate pragurile impuse prin contractul de
finanțare. Cu alte cuvinte, indiferent de modul în care vor fi redistribuite sumele pe categorii
sau pe perioada de funcționare, costurile de funcționare nu vor depăși alocare de
1.975.455,26 lei.
Similar, și alocările pe axe pot fi obiectul unor sensibile redistribuiri, cu condiția respectării
tuturor obiectivelor cantitative și calitative propuse prin strategie.

CAP. VI PRIORITĂȚI ORIZONTALE- Maxim 5 pagini
6.1 Egalitatea de șanse- Maxim 2 pagini
Egalitatea de şanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei
persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau
etnică, religie sau convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală. Egalitatea de șanse
și de tratament reprezintă un drept fundamental și o valoare de bază a Uniunii Europene,
stipulată în articolul 8 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene.
Integrarea obiectivului egalității de șanse și de tratament în cadrul Strategiei exprimă
angajamentul de a pune în practică prevederile legale, ținând cont de impactul pozitiv pe
care implementarea acesteia îl poate avea asupra egalității de gen, nediscriminării,
accesibilității și schimbărilor demografice. În vederea stabilirii principiilor şi acţiunilor pentru
asigurarea egalităţii de şanse se au în vedere următoarele documente relevante:
a)

Strategia cadru – Nediscriminare și șanse egale pentru toți stabileşte acţiuni

care trebuie implementate la nivel naţional pentru a reduce disparităţile între femei şi
bărbaţi în toate sectoarele economiei precum şi eliminarea situaţiilor de discriminare între
femei şi bărbaţi.
o

Strategia privind egalitatea între bărbați și femei 2010-2015 prin care Comisia

Europeană rezintă noile sale priorităţi în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi. Această
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strategie
contribuie
la îmbunătăţirea poziţiei femeilor pe piaţa muncii, în societate şi în posturile decizionale,
atât în Uniunea Europeană, cât şi în lume. Principalele acţiuni dispuse această strategie
vor adresa următoarele aspecte de egalitate de şanse şi de tratament: Independenţa
economică a femeilor; Remuneraţia egală între femei şi bărbaţi; Egalitatea în luarea de
decizii, inclusiv reducerea disparităţii procentului de reprezentativitate a femeilor în
procesele de luare a deciziilor; Demnitate, integritate şi încetarea violenţei bazate pe gen;
Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul acţiunilor de politică externă.
b)

Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament

reînnoit pentru o Europă fără bariere (COM/2010/0636 final), document care stabileşte
acţiuni specifice cu scopul de a oferi persoanelor cu handicap capacitatea de a se bucura
de drepturi depline și de a beneficia complet de participarea la viața socială și economică
europeană, mai ales prin intermediul pieței unice.
c)

Strategia Europa 2020 care a stabilit ca şi obiectiv specific creşterea ratei de

ocupare a forţei de muncă până la 75%, sprijinind astfel implementarea de acţiuni de
ocupare adresate categoriilor de femei pentru care ratele de ocupare sunt cele mai
scăzute.
În vederea atingerii obiectivelor propuse în cadrul strategiei, este necesară obținerea în
mod egal de beneficii pentru diversele categorii de persoane şi prevenirea oricărei forme
de discriminare.Prin abordarea integratoare se are în vedere includerea perspectivei
egalității de șanse și de tratament, chiar dacă nu există o situație de dezechilibru evident.
Pentru aplicarea principiului egalităţii de şanse, pe parcursul implementării strategiei, va fi
necesar: anunțurile de angajare să ofere șanse egale tuturor categoriilor de persoane,
inclusiv asigurarea accesibilității la informație; asigurarea echilibrului de gen în cadrul
echipei de management și implementare a Strategiei;folosirea experienței și cunoștințelor
persoanelor mai în vârstă pentru activitățile strategiei pentru a răspunde provocărilor
generate de schimbările demografice;instruirea personalul implicat, pe teme de egalitate de
şanse şi de tratament şi dobândirea de cunoştinţe cu privire la inegalităţi;elaborarea unor
proceduri operaţionale care să asigure abordarea integratoare;asigurarea că accesul la
produsele

achiziționate

nu

va

fi

restricționat

pentru

anumite

categorii

de

persoane;asigurarea că pe parcursul implementării nu apar situații care să contravină
prevederilor legale în domeniul egalității de gen și nediscriminării;asigurarea că toate
categoriile de persoane pot să participe în mod egal la activitățile strategiei, astfel încât să
nu existe bariere care limitează egalitatea de șanse (program flexibil, spaţii şi dotări
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accesibile
inclusiv persoanelor cu dizabilități, resurse echilibrate în funcție de nevoile diverselor
categorii de persoane etc.);asigurarea în grupul ţintă a unei structuri echilibrate între femei
și bărbați, dar și pe grupe de vârstă, în funcție de situație; utilizarea unui limbaj adecvat la
elaborarea documentelor în cadrul proiectului, care să evite stereotipurile de gen și cele
asociate altor vulnerabilități;introducerea în materialele elaborate în cadrul proiectului a
unor mesaje de informare și conștientizare cu privire la egalitatea de șanse și tratament;
FLAG Neamț va asigura prin acţiunile implementate egalitatea de şanse şi de tratament,
între femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de
dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, apartenenţă la grupuri
minoritare, rasă, religie, dizabilităţi etc, în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în
regulamentele interne. Aceste acţiuni şi principii vor fi respectate şi în cadrul proiectelor
aprobate spre finanţare, respectarea acestui principiu fiind un criteriu de calificare şi
selecţie calitativ.
6.2 Dezvoltare durabila - Maxim 3 pagini
Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de
dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru
între aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural.
În conformitate cu Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi
2013-2020-2030 elaborată de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice obiectivele
strategice ale României pe termen scurt, mediu şi lung în ceea ce priveşte dezvoltarea
durabilă, sunt următoarele:
-

Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în
ansamblul programelor şi politicilor publice ale României ca stat membru al UE.

-

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii
indicatori ai dezvoltării durabile.

-

Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al
ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.

Direcţiile principale de acţiune care vor contribui la îndeplinirea obiectivelor strategice
enunţate mai sus, detaliate pe sectoare şi orizonturi de timp sunt:
-

Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale în
profil inter-sectorial şi regional, cu potenţialul şi capacitatea de susţinere a capitalului
natural;
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-

Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională, sănătate
publică şi servicii sociale, ţinând seama de evoluţiile demografice şi de impactul
acestora pe piaţa muncii;

-

Folosirea generalizată a celor mai bune tehnologii existente, din punct de vedere
economic şi ecologic, în deciziile investiţionale; introducerea fermă a criteriilor de ecoeficienţă în toate activităţile de producţie şi servicii;

-

Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea din timp a unor planuri de
măsuri pentru situaţii de criză generate de fenomene naturale sau antropice;

-

Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor comparative
ale României, fără a face rabat de la exigenţele privind menţinerea fertilităţii solului,
conservarea biodiversităţii şi protejarea mediului;

-

Identificarea unor surse suplimentare de finanţare pentru realizarea unor proiecte şi
programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei
mediului, siguranţei alimentare, educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale;

-

Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural naţional; racordarea la
normele şi standardele europene privind calitatea vieţii.

Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu şi lung, o creştere
economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere semnificativă a decalajelor economicosociale dintre România şi celelalte state membre ale UE.
Strategia de dezvoltare locală integrată a FLAG Neamț se dorește a fi cadrul pentru o
dezvoltare durabilă prin valorificarea potențialul economic, natural și uman existent la
nivelul teritoriului, asigurând echilibrul între sistemele socio-economice și potențialul
natural, diversificând, dezvoltând și eficientizând sectoarele economiei zonale, pentru a
îmbunătăți calitatea vieții oamenilor, pentru creșterea implicării cetățenilor în identificarea
de direcții de dezvoltare locală clare și posibil de realizat.
Prioritățile majore care vor fi realizate prin intermediul proiectelor finanțate din POPAM,
respectiv prin intermediul prezentei strategii: susținerea dezvoltării durabile și îmbunătățirea
calității vieții în această zonă, crearea oportunităților pentru realizarea veniturilor alternative
pentru locuitorii din aceste zone, dezvoltarea infrastructurii specifice, pregătirea
personalului calificat, asigurarea dotării cu echipamente de exploatare și prelucrare
specifice, diversificarea sectoarelor şi a activităţilor economice practicate la momentul
elaborării strategiei în teritoriu, precum și încurajarea constituirii parteneriatelor publiceprivate. Zona pescărească FLAG Neamț se află în faţa unei importante oportunităţi de
dezvoltare, în contextul oferit de Uniunea Europeană şi al tendințelor generale care
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converg către o economie tot mai globalizată. Viitorul zonei pescărești este acela al unei
economii dinamice, competitive şi inovative, funcţionând în structurile economice, sociale şi
politice ale județului Neamț. Integrarea crescândă în fluxurile economice generale
reprezintă un proces dinamic, atât pentru zona pescăreasca cât şi pentru economia
județului, aflată la rândul său într-un proces de continuă schimbare. Strategia valorifică
toate atuurile economice şi sociale ale regiunii şi promovează realizarea de proiecte cu
impact favorabil în economia locală.
Dezvoltarea sustenabilă şi durabilă (în agricultură, silvicultură, piscicultură) care conservă
pământul, apa, plantele și resursele animale, si nu degradează mediul înconjurător, este
potrivită din punct de vedere tehnic, viabilă din punct de vedere economic și acceptabilă
social.
Acţiunile de dezvoltare durabilă vor fi puse în aplicare atât de membrii FLAG Neamț în
procesul de implementare a strategiei cât şi prin proiectele finanţate în cadrul acesteia,
aspectele cu privire la dezvoltarea durabilă fiind încadrate în categoria criteriilor calitative
din cadrul criteriilor de selecţie a proiectelor.
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CAP. VII COMUNICARE ȘI PUBLICITATE - Maxim 2 pagini
FLAG Neamț va face cunoscută acţiunea comună a Uniunii Europene şi a autorităţilor
publice naţionale privind sprijinul acordat în domeniul dezvoltării zonei pescăreşti. Pentru a
asigura o absorbţie cât mai eficientă a fondurilor europene este foarte important ca un
număr cât mai mare de potenţiali beneficiari să fie informaţi despre sprijinul financiar pe
care îl pot obţine.
Comunicarea şi publicitatea reprezintă elemente esenţiale în acţiunile de funcţionare a
FLAG-ului, instruire şi animarea teritoriului.
Acţiunile implementate prin prezenta strategie vor beneficia de publicitate la nivelul
teritoriului, în conformitate cu prevederile Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri
Maritime 2014-2020 și FEPAM. În acest sens, la nivelul Neamț vor fi realizate următoarele
acţiuni:
 Se va crea un web-site prin intermediul căruia vor fi mediatizate toate acţiunile
relevante, vor fi organizate sesiunile de depunere a proiectelor, vor fi publicate
documentele relevante, vor fi publicate comunicate de presă şi anunţuri etc.
 Atribuţiile de informare şi comunicare se vor atribui unui angajat care va realiza
toate acţiunile de informare şi publicitate.
 Vor fi incluse în ghidurile solitantului cerinţe specifice cu privire la informarea şi
publicitatea proiectului.
 Vor fi organizate sesiuni periodice de consultare şi informare a factorilor de
interes şi a posibililor beneficari.
 Se vor realiza acţiuni de animare a teritoriului.
 Vor fi realizate materiale de informare şi publicitate care vor fi distribuite în
teritoriu.
 Vor fi realizate discuţii cu posibilii beneficari.
FLAG Neamț va pune la dispoziţia potenţialilor beneficiari informaţiile privind fluxul
accesării fondurilor de dezvoltare locală, ce vor include:
-

Tipurile de investiţii eligibile

-

Categoriile de beneficiari

-

Plafoanele maxime alocate

-

Condiţiile de eligibilitate

-

Proceduri administrative legate de accesul la finanţare

-

Procedura de examinare a cererilor de finanţare
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-

Criteriile de selecţie a proiectelor

Scopul acţiunilor de comunicare şi publicitate constă în asigurarea transparenţei în ceea
ce priveşte finanţarea europeană şi înţelegerea contribuţiei europene oferite.
Metodologia privind informarea potențialilor beneficiari direcți și indirecți ai activităților
desfășurate prin intermediul FLAG va avea la bază abordarea “top - down”, procesul de
informare urmând a se desfășura după următoarele niveluri:
 nivelul endogen (informări între membrii parteneriatului), prin ședințe, note interne,
comunicări scrise
 nivelul local (informări între membrii parteneriatului și comunitatea locală deservită),
prin intermediul ședințelor publice, întâlnirilor, conferințelor cu impact local, poștei
electronice, metodei feed-back-ului
 nivelul regional (informări între membrii parteneriatului și actorii existenți la nivel
regional), prin intermediul conferințelor, pliantelor, broșurilor, cataloagelor de
prezentare
 nivelul național (informări față de factorii de interes la nivel național), prin intermediul
mass-media sau prin intermediul activităților de cooperare cu alte FLAG-uri
Evenimentele se vor succeda de aşa natură încât să existe o activitate cvasi-permanentă
de informare şi comunicare cu cetăţenii şi cu actorii implicaţi în dezvoltarea teritoriului.
În plus, acţiuni de informare şi publicitate vor fi realizate la nivelul fiecărui proiect în parte.
În acest sens, în cadrul criteriilor de selecţie a proiectelor finanţate în cadrul aceste
strategii, au fost incluse criterii de calitate raportate la măsurile de informare şi publicitate.
Activitatea de comunicare şi publicitate este o activitate continuă pe întreaga durată de
funcţionare a FLAG-ului, fiind situată la baza procesului de funcţionare eficientă a acestuia
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ANEXE
Anexa A

Denumire UAT
Comuna Războieni
Comuna Ştefan cel Mare
Comuna Bîrgăuani
Comuna Ruginoasa
Comuna Costişa
Comuna Podoleni
Comuna Mărgineni
Comuna Dochia
Comuna Zăneşti
Comuna Savineşti
Comuna Borleşti
Comuna Tazlău
Comuna Făurei
Comuna Trifeşti
Comuna Dragomireşti
Total
Procent

Polulatia zona
pescareasca
2011

2015

2.351
3.258
4.055
1.956
3.644
5.885
4.059
2.448
6.192
6.817
9.557
2.913
2.244
5.173
2.347
62.899
100%

2.323
3.153
3.879
1.942
3.562
5.794
3.936
2.573
6.151
6.693
9.553
2.825
2.203
5.104
2.273
61.964
98%

Evoluție

-28
-105
-176
-14
-82
-91
-123
125
-41
-124
-4
-88
-41
-69
-74
-935
-2%

Soldul
migrării

Soldul
natural

Sub 20 ani
ultimii trei ani

Peste 60 ani
ultimii trei ani

2011

2011

2015

2014

2013

2015

2014

2013

0
0
-4
-1
0
1
-1
0
1
3
3
0
0
11
7
20

-64
-12
-30
4
-23
-23
-24
-36
-39
-30
-16
-47
-30
-48
-31
-449
-0.71%

489
591
758
323
715
1.227
912
624
1.194
1.364
2.235
556
484
1.051
544
13.067
21%

502
604
765
334
756
1.251
921
614
1.231
1.396
2.259
579
478
1.065
558
13.313

502
647
793
342
775
1.275
943
605
1.250
1.421
2.318
577
475
1.100
546
13.569

708
932
1.103
645
887
1.354
1.024
624
1.549
1.366
1.894
677
662
1.405
624
15.454
24%

725
956
1.126
629
912
1.362
1.035
621
1.539
1.309
1.890
690
679
1.434
640
15.547

742
972
1.171
641
924
1.361
1.045
610
1.538
1.286
1.881
685
703
1.455
657
15.671

Sursa: Institutul Naţional de Statistică
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Anexa B

Nr.
crt.

Partener

Companie

1

Lacul de Argint SRL

Lacul de Argint SRL

Cifra de afaceri
2014
41.695

2013
984

Profit
2012
9.139

2014
-35.018

2013
-91.637

Angajati
2012
-23.785

2011
1

2013
7

2014
7

Cod
CAEN
0322
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Anexa C

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

Populație zonă
COMUNA BIRGAUANI
COMUNA BORLESTI
COMUNA COSTISA
COMUNA DOCHIA
COMUNA DRAGOMIRESTI
COMUNA FAUREI
COMUNA MARGINENI
COMUNA PODOLENI
COMUNA RAZBOIENI
COMUNA RUGINOASA
COMUNA SAVINESTI
COMUNA STEFAN CEL MARE
COMUNA TAZLAU
COMUNA TRIFESTI
COMUNA ZANESTI
TOTAL

Populație
ocupată12
Număr
%
1733
42,74
2697
28,22
1033
28,35
964
39,38
852
36,30
763
34,00
1236
30,45
1547
26,29
921
39,17
931
47,60
1872
27,46
1042
31,98
913
31,34
1706
32,98
1938
31,30
20.148
32,03

Șomaj
Număr
68
225
120
44
56
43
68
119
63
21
285
62
66
130
173
1.543

%
1,68
2,35
3,29
1,80
2,39
1,92
1,68
2,02
2,68
1,07
4,18
1,90
2,27
2,51
2,79
2,45

Conform informatiilor INSSE Neamt
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D

Anexa

Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

Politici de dezvoltare/Proiecte
majore de investitii
Strategia de Dezvoltare Economico-Socială
Durabilă, comuna Bârgăuani, 2013 – 2020
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei
Podoleni, 2014 – 2020
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei
Dochia, 2014 – 2020
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei
Tazlău, 2014 – 2020
Strategia de dezvoltare locala a Comunei
Trifesti, 2014-2020
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei
Săvineşti, 2014 – 2020
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei
Ruginoasa, 2014 – 2020
Extindere Școala Generală clasele I-VIII,
comuna Costișa, județul Neamț
Modernizare drumuri comunale în comuna
Costișa
obiect 1: Modernizare DC 104 si drumuri
locale sat Costișa si
obiect 2: Modernizare DC 117 sat Mănoaia
Infiintare sistem de alimentare cu apa, in
satele Costisa, Manoaia si Dornesti, comuna
Costisa, judetul Neamt
Infiintare retea de canalizare si statie de
epurare ape uzate, in satele Costisa si
Manoaia, comuna Costisa, judetul Neamt
Modernizare drumuri, construire gradinita si
imprejmuire, achizitie utilaj pentru intretinere
drumuri, promovarea ansamblului de dans
Mugurasi Marginenilor si dotarea caminului
cultural din Comuna Margineni, judetul Neamt
Extindere a reţelei de apă şi canalizare şi în
comuna Săvineşti, judetul Neamt
Modernizare drumuri în comuna Zăneşti
Modernizare drumuri agricole de exploatatie,
comuna Podoleni
Modernizare strazi si ulite satesti in sat
Balanu, comuna Borlesti, judetul Neamt
Proiect integrat privind alimentarea cu apa,
retea de canalizare menajera si statie de
epurare in sat Hlapesti, modernizare drum
comunal DC41 Dragomiresti-Hlapesti km
0+000-1+735 si modernizare drum local km
0+000-0+975 in satul Unghi, infiintare centru
de asistenta dupa programul scolar de tip
after scool in sat Unghi, reabilitare si
modernizare camin cultural, conservarea si
promovarea culturii traditionale sat Vad, com
Dragomiresti judetul Neamt

Surse de finanţare
Bugetul Local
Bugetul Local
Bugetul Local
Bugetul Local
Bugetul Local
Bugetul Local
Bugetul Local
PNDR

PNDR

PNDR

PNDR

PNDR

PNDR
PNDR
PNDR
PNDR

PNDR

POR, Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea
Reabilitarea şi modernizarea DJ 156A, km infrastructurii de transport regionale şi
28+000 – 40+700, Tazlău - Roznov
locale, DMI 2.1 - Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri
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Nr.crt.

Politici de dezvoltare/Proiecte
majore de investitii

19.

Reabilitarea, modernizarea şi
Centrului de Recuperare şi
Neuropsihiatrică Războieni

20.

Reabilitare şi modernizare Centrul şcolar
pentru Educaţie Incluzivă Ştefan cel Mare

21.

Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi
(Dumbrava Roşie, Bodeşti, Gherăeşti, Costişa
şi Zăneşti)

extinderea
Reabilitare

Surse de finanţare
judeţene, străzi urbane - inclusiv
construcţia/reabilitarea şoselelor de
centură
POR, Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”, DMI 3.2 Reabilitarea/modernizarea/
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
serviciilor sociale
POR, Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale, DMI 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea
şi
echiparea
infrastructurii
preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii
pentru
formare
profesională continuă
Banca
Internaţională
pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD),
fonduri nerambursabile acordate de
Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi
fonduri locale de la Consiliile Judeţene
şi Consiliile Locale).
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Anexa E
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Anexa F
Măsuri propuse prin
Strategie

Complementaritatea cu alte programe de finanţare

Prezenta măsură contribuie și la atingerea obiectivelor O1
”Încurajarea dezvoltării de activități economice diversificate
prin valorificarea resurselor locale in vederea dezvoltării
durabile a zonei” și O2 ”Crearea și menținerea de locuri de
muncă” cuprinse în strategia FLAG și este complementară cu
următoarele măsuri de finanțare:
POPAM
- Măsura II.2 Investiții productive în acvacultură;
- Măsura IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de
acvacultură;
PNDR
- Măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole
în zone rurale;
- Măsura 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități
neagricole;
POR, Axa 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor
mici şi mijlocii;
Măsura nr. 1
- M 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin
Consolidarea competitivităţii facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin
zonei prin investiţii iî sectoare
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin
complementare pescuitului şi
incubatoare de afaceri;
acvaculturii
- M 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate
de producție și dezvoltarea serviciilor;
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabila a turismului
POCU 2014 – 2020
Delimitare: prin prezenta măsură sunt urmărite doar
activitățile și resursele umane implicate în domenii conexe /
complementare acvaculturii (turism cu specific pescăresc,
activități cu impact asupra domeniului pescuitului și
acvaculturii sau persoane din zona de pescuit / acvacultură).
De asemenea, subliniem ca în cadrul POPAM proiectele
complementare sunt eligibile doar în contextul unor
beneficiari care dețin sau propun prin proiect exploatații
piscicole, ceea ce nu este cazul în prezenta strategie.
Ghidul va prevedea delimitarile specifice fata de alte
programe de finantare, si nu va finanta proiecte destinate
altor programe (eligibile si finantabile prin alte surse)
Delimitare: Această măsură finanţează în special IMM-urile, proiecte cu valori mici,
destinate nevoilor locale din teritoriu.
Măsura nr.1 sprijină diversificarea activităţii economice a IMM-urilor care activează în afara
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sectorului de pescuit, prin investiţii în activități conexe acvaculturii – depozitare, transport,
marketing, turism, servicii, etc - care contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii în zona de pescuit
şi acvacultură (indiferent de localizarea acestora urban/rural). De asemenea se finanțează
dezvoltarea resurselor umane, în interesul colectiv social dar cu impact asupra obiectielor
propuse de strategie.
În complementaritate cu măsurile finanţate prin PNDR care vizează infrastructura de tip agroturistic de cazare numai în spaţiul rural, iar POR finanţează investiţii de mare anvergură cu valori
mari în infrastructura turistică din mediul urban. Măsurile se vor diferenția prin tipul beneficiarilor
eligibili, prin tipul de infrastructuri finantate, criteriile de eligibilitate stabilite prin ghidul măsurii de
finanțare.
De asemenea, POPAM sprijină dezvoltarea activităţilor complementare numai în interiorul
fermelor piscicole în timp ce prin prezenta strategie vor fi acceptate proiectele dezvoltate de
entități care nu desfășoară activități de acvacultură.
Măsura nr.1 este dedicată formării şi instruirii populaţiei din teritoriu în activităţi specific
domeniului pescuitului şi acvaculturii şi activităţi conexe acestora. POCU sprijină îmbunătăţirea
nivelului de cunoştinţe, competenţe, aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor
identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor.
Prezenta măsură contribuie și la atingerea obiectivelor O2
”Crearea şi menţinerea de locuri de muncă” și O3 ”Protejarea
și promovarea mediului” cuprinse în strategia FLAG și este
complementară cu următoarele măsuri de finanțare:
PNDR - Măsura 7.6 Conservarea protecția și valorificarea
Măsura nr. 2
durabilă a patrimoniului cultural,
Conservarea
și
protecția
POR, Axa 5,
mediului, promovarea zonei, a
POIM Axele 4,5,6.
patrimoniulu
cultural
si
Prin Măsura 2 ne propunem să finanțăm proiecte de
natural
dimensiuni mici, cu impact local, și nu dezvoltarea unor
planuri integrate, studii de specialitate sau activități CDI.
Ghidul va prevedea delimitarile specifice fata de alte
programe de finantare, si nu va finanta proiecte destinate
altor programe (eligibile si finantabile prin alte surse)
Delimitare:
Prin prezenta măsură se finanţeză proiecte de dimensiuni mici care contribuie la
dezvoltarea şi valorificarea potenţialului turistic al zonei, protejarea şi promovarea
mediului din cadrul teritoriului FLAG Neamt.
Prin POIM se finanţează planurile de management aferente ariilor naturale protejate
acvatic şi marin. POR şi PNDR contribuie la restaurarea, protecţia, conservarea şi
valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO si patrimoniu cultural national,
cultural local (proiecte majore de investiţii).
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Alte anexe conform ghidului solicitantului:

Statut
Actul constitutiv
Certificatul de inscriere in Registrul Asociaţiilor si Fundatiilor
Certificatul de inregistrare fiscala
Harta zonei în format A3, din care să reiasă delimitările UAT
Organigrama
ROF
ROI
Statul de funcții
Fișele de post, CV -uri
Documentele emise de către ANPA, în copie, în conformitate cu legislația în vigoare:
pentru unitățile de acvacultură se va face dovada prin depunerea licenței de
acvacultura valabilă la data depunerii cererii de finanțare;
pentru Asociațiile de pescari comerciali se va face dovada prin depunerea a
minim 20 de permise de pescuit comercial și adeziunile lor la asociație;
documente de recunoastere a organizațiilor de producători conform Regulamentului
UE nr. 1379/2013.
Aviz de conformitate emis de ADI ITI DD pentru parteneriatele care acoperă teritoriul
Deltei Dunării
Copia actului normativ prin care teritoriul respectiv este declarat zonă protejată, după
caz. (în conf. cu OUG 57/2007)
Copia actului normativ prin care teritoriul respectiv este declarat zonă defavorizată,
după caz. (în conf. cu legislaţia în vigoare)
Anexa Date de implementare
Documente justificative privind numărul de locuitori conform recensamantului 2011,
suprafețele teritoriale (UAT-uri), date privind zonele defavorizate puse la dispoziție de
către Institutul Național de Statistică și a altor instituții abilitate.
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