ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PENTRU
PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE
A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA

PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ
SINTEZA STRATEGIEI

Strategia de dezvoltare locală integrată a Zonei pescărești a Județului Brăila se dorește a fi cadrul
pentru o dezvoltare durabilă prin valorificarea potențialului economic, natural și uman existent, 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.
Oportunitatea oferită de Fondul European pentru Pescuit a mobilizat autoritățile publice, entitățile
private, asociațiile pescărești și reprezentanți ai tinerilor, să se asocieze într-un Grup de Acțiune Locală pentru
Pescuit la nivelul județului Brăila.
Inființarea Asociației „Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a
județului Brăila” și elaborarea Strategiei de Dezvoltare aferente zonei reprezintă rezultate ale unui larg proces
de consultare bazat pe principiul abordării „de jos în sus”, în urma căruia au fost conturate viziunea, și
obiectivul general al strategiei și au fost propuse prioritățile, obiectivele specifice și măsurile menite să
genereze o dezvoltare durabilă.
Zona pescărească constituită este coerentă din punct de vedere geographic, întinzându-se pe o arie mai
mică decât echivalentul unui județ și ocupând o suprafață de 1860,8 km2. Populația din zonă este de 87.054
locuitori, iar densitatea este de 46,78 loc/km2.
Din punct de vedere demografic, zona analizată, amenințată de depopulare, se caracterizează printr-un
indice crescut de îmbătrânire a populației, o rată de înlocuire a forței de muncă în scădere și o capacitate
redusă de a se regenera demografic.
Teritoriul aferent Zonei Pescărești se distinge prin potențialul turistic autentic datorat existenței în zonă
a unui patrimoniu natural și antropic bogat, de mare valoare si atractivitate turistică. Varietatea formelor de
turism ce pot fi dezvoltate in zonă (agroturism, ecoturism, cicloturism, turism balnear, religios, educațional,
nautic, ecvestru, pedestru) reprezintă o premisă a dezvoltării socio-economice.
Lipsa de diversificare a activităţilor economice, numărul de salariați în scădere în toate sectoarele de
activitate și potenţialul predominant agricol generează practicarea agriculturii de subzistență. Aceasta,
combinată cu rata mare de dependență demografică și consecințele negative asupra sistemelor sociale
(sistemul de sănătate, bugetului asigurărilor sociale, sistemul de protecție sociala), pot avea un puternic
impact negativ asupra dezvoltării economice și pot determina decuplarea zonei analizate de la creșterea
economică și încurajarea migrării populației active spre marile centre urbane.
Accesibilitatea dificilă la serviciile de îngrijire medicală, numărul redus al unităţilor din sistemul sanitar,
slaba dotare a acestora și insuficienta dezvoltare a infrastructurii socio-culturale, necesită intervenții pentru
îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor și creșterea atractivității zonei.

În ceea ce privește evoluția sectorului pescăresc, datele statistice la nivel european, național și local
indică scăderea tuturor activităților în domeniu.
Creșterea nivelului de trai al populației din zona pescărească și sporirea atractivității zonei pentru
investiții reprezintă o necesitate. Prezenta strategie este orientată astfel, în primul rând către perspectiva
socială, economică și de mediu, fără a se neglija dezvoltarea sectorului pescăresc.
Conform criteriilor de eligibilitate din cadrul POP 2007-2013 și a Ghidului solicitantului, zona de
intervenție a fost stabilită în urma cercetării bazate pe informații geografice, folclorice, privind ecosistemul,
fondul piscicol, pe date statistice obținute de la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură – Filiala
Moldova, Direcția Regională de Statistică Brăila și Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila
dar și prin consultare locală. În acest sens, zona selectată se află de-a lungul Fluviului Dunărea, una din
ocupațiile de bază ale populației fiind pescuitul și activitățile conexe acestuia. Dar, având în vedere traditia
locuitorilor urbei în piscicultură și acvacultură și la nivelul lacurilor din interiorul județului, teritoriul Grupului
Local de Pescuit a fost extins, păstrând integritatea teritorială, și până la localitatea Măxineni, care apare încă
din perioada postbelica în registrele agricole unde există evidentieri ale ”bălților care se reîmprospătau cu apa
și peste anual”.
Teritoriul cuprins în cadrul Grupului Local de Pescuit se află pe raza localităților Berteștii de Jos,
Stăncuța, Gropeni, Tichilești, Chiscani, Municipiul Brăila, Vădeni, Siliștea, Măxineni, Mărașu, Frecăței, și
cartierele Brăilița, Pisc, Comorofca, Călărași 4, Centrul Istoric, zona Faleza Dunării și Zona Liberă din municipiul
Brăila, teritoriu compact, unde populația are între preocupările de bază și activități în sectorul piscicol.

Măsurile propuse vizează creșterea atractivității și competitivității zonei, crearea premiselor pentru conservarea identității comunitare și valorificarea
resurselor naturale și antropice, consolidarea sectorului pescăresc concomitent cu contracararea fenomenului de epuizare a stocurilor de pește, dezvoltarea
activităților economice alternative sectorului pescăresc, valorificarea potențialului turistic al zonei.
MASURI SI PRIORITATI PENTRU DEZVOLTAREA ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA
PRIORITATI

OBIECTIVE

MASURI

M1.1.1

P1

CRESTEREA
COMPETITIVITATII si
ATRACTIVITATII
ECONOMICE ZONEI
PESCARESTI

O1.1

CONSOLIDAREA SI
DIVERSIFICAREA
ACTIVITATILOR
ECONOMICE IN ZONA
PESCAREASCA fara a
creste efortul de pescuit

Sprijinirea dezvoltării
INFRASTRUCTURII si
SERVICIILOR IN SECTORUL
PESCARESC

M1.1.2
Sprijinirea dezvoltării
TURISMULUI SUSTENABIL in
beneficiul comunităților
pescărești

ACTIUNI/ ACTIVITATI/ PROIECTE






















Reabilitare pontoane debarcare/acostare
Adaposturi pescaresti
Reabilitare spatii depozitare peste / cherhanale
Reabilitare spatii pt depozitare echipamente pescaresti
Amenajare spatii de procesare a produselor pescaresti
Piețe de desfacere a produselor pescaresti
Centre de servicii pentru ambarcatiuni pescaresti Statii de
alimentare ambarcatiuni pescaresti
Sprijin pt valorificarea produselor pescaresti (produse
traditionale, bio, din peste)
Confectionare plase de pescuit
Eco-turism
Fotosafari in Insula Mica a Brăilei
Turism creativ cu specific pescaresc
Pescuit sportiv si de agrement
Confectionare si comercializare produse hand-made cu
specific pescaresc
Amenajare spatii cazare
Amenajare spatii de agrement cu specific pescaresc
Ponton restaurant
Restaurant cu specific pescaresc
Modernizare/ reabilitare ambarcatiuni in scop turistic
Centru de inchiriere unele pentru pescuit
Producere si comercializare unelte si accesorii de pescuit
pentru agrement

M2.1.1

O2.1

P2

CONSERVAREA
IDENTITATII LOCALE SI
PROMOVAREA
POTENTAILULUI
TURISTIC AL ZONEI

REVITALIZAREA SI
VALORIFICAREA IDENTITATII
COMUNITARE

M2.1.2
VALORIFICAREA
DURABILA A
POTENTIALULUI
LOCAL SI
PROMOVAREA
SPECIFICULUI ZONEI

CONSERVAREA BIODIVERSITATII

 Evenimente: festivaluri, targuri cu specific pescaresc si
local, ateliere pentru mestesuguri pescaresti
 Materiale de promovare (turism, gastronomie, traditii)
 Puncte de informare
 Campanii informare si publicitate cu privire la valorificarea
potentialului zonei pescaresti
 Brand local
 Muzeu cu specific pescaresc
 Monografia rusilor lipoveni – traditia in pescuit a etniei
rusilor lipoveni
 Trasee turistice
 Birdwatch – puncte de observare
 Campanie de constientizare privind conservarea resurselor
naturale si de mediu /
 Actiuni de mentinere si conservare a habitatelor (campanii
de ecologizare)

M2.2.2

O2.2
CRESTEREA
ADAPTABILITATII
LOCUITRILOR DIN ZONA
PESCAREASCA

FORMARE PROFESIONALA
CONTINUA a persoanelor din
sectorul pescaresc

 calificarea persoanelor angajate în sectorul pescaresc
(pescuit, colectare, comercializare, procesare)

M2.2.3
Incurajarea INITIATIVELOR DE
COOPERARE privind
dezvoltarea sectorului
pescaresc

 Schimb de experienta in vederea dezvoltarii comunitatilor
pescaresti
 Incurajare activitati de parteneriat/ infratire intre comunitati
pescaresti

Planul de finantare a Strategiei de dezvoltare locală integrată a Zonei pescărești a Județului Brăila aprobat ca urmare a finalizarii procedurii de selectie a
Dosarelor de candidature depuse la AM POP este prezentat mai jos.
Plan de finantare general pentru perioada 2012-2015
MĂSURI

Sume în €
EXECUȚIA ANUALĂ

TOTAL
Măsură

2012

2013

2014

2015

M111

1.678.000

150.000

900.000

500.000

128.000

M112

1.906.000

200.000

1.000.000

500.000

206.000

TOTAL Prioritatea 1

3.584.000

350.000

1.900.000

1.000.000

334.000

M211

651.000

0

351.000

300.000

0

M212

105.000

0

55.000

50.000

0

M222

120.000

0

70.000

50.000

0

M223

40.000

0

40.000

0

0

TOTAL Prioritatea 2

916.000

0

516.000

400.000

0

TOTAL GENERAL

4.500.000

350.000

2.416.000

1.400.000

334.000

Limitele intesităţii ajutorului
exprimate ca procentaj din valoarea totală a costurile eligibile, precum şi
plafonul sumei acordat pentru o operaţiune

Nr.
crt.

GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

100 % contribuţie publică
– 0 % contribuţie privată

75 % contribuţie publică –
25% contribuţie privată

60 % contribuţie publică –
40 % contribuţie privată

Dacă sunt indeplinite
simultan următoarele
condiţii:
- Este vizat interesul
colectiv faţă de cel
individual
- Beneficiarul este unul
colectiv nu un beneficiar
individual (organizaţii ale
producătorilor, organizaţii
profesionale)
- Accesul public la
rezultatele operaţiunii faţă
de prorietatea şi controlul
privat

Dacă sunt indeplinite simultan
următoarele condiţii:
- Este vizat interesul individual
faţă de cel colectiv
- Valoarea maximă eligibilă
nerambursabilă a aplicaţiei
(Cerere de finanţare) nu
depăşeşte 100.000 Euro

Dacă:
- Este vizat interesul
individual faţă de cel
colectiv
- valoarea maximă
eligibilă nerambursabilă a
aplicaţiei (Cerere de
finanţare) este mai mare
de 100.000 Euro

oae

1.

Notă* Când se acordă sprijin pentru operaţiunile ce corespund măsurilor prevăzute în cadrul axelor
prioritare 1, 2 şi 3, cu excepţia măsurilor pentru încetarea temporară şi permanentă a activităţilor de
pescuit, se aplică acele condiţii relevante şi nivelul contribuţiei pentru fiecare operaţiune stabilite în
cadrul acelor axe/măsuri.

