Formular FLAG:
GIURGIU - TRADITIA PESCUITULUI DUNĂREAN
Ţara:
România
Regiunea: Sud
Zona:
Giurgiu
Fotografii:

Descrierea zonei şi a principalelor provocări :
FLAG-ul Giurgiu - Tradiţia Pescuitului Dunărean este situat în judeţul cu acelaşi nume, mai exact
reuneşte 17 localităţi aflate de-a lungul Dunării, 16 comune şi o parte a municipiului Giurgiu.
Vecinătatea sa cu cel de-al doilea fluviu european ca mărime şi ca importantă, precum şi prin
prezenţa suprafeţelor mari de apă prezente atestă importanţa pe care o are pescuitul.
Populaţia: 50.969 locuitori
Suprafaţa: 1314,61 km²
Densitatea populaţiei: 38,77 loc/ km²

Forţa de muncă implicată în sectorul pescăresc: 312
Zonă de coastă sau zonă interioară: zonă interioară
Arii protejate: 3 situri NATURA 2000

Principalele obiective ale strategiei FLAG-ului:
Principalul obiectiv al Planului de dezvoltare locală al FLAG este dezvoltarea durabilă a zonelor
pescăreşti pentru a minimaliza declinul sectorului pescăresc şi de a sprijini reconversia zonelor
afectate de schimbările din acest sector.
Managementul Mediului (1-5, unde 5 reprezintă prioritate maximă iar 1 prioritate minimă): 3
Creşterea competitivităţii sectorului pescăresc (1-5): 4
Diversificarea în alte activităţi (1-5): 3
Altele: -

Exemple de proiecte şi idei:
- Construirea unei fabrici de procesare
- Construirea de pensiuni agroturistice cu ferme piscicole
Parteneriat
Conducător sau Responsabil Legal: IONUT CIOACĂ – Preşedinte FLAG
Alţi actori cheie/organizaţii din cadrul parteneriatului:
Consiliul Judeţean Giurgiu, Direcţia Judeţeană de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului Giurgiu,
Centru de Afaceri Transfrontalier Danubius, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură, Asociaţia
Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi , Asociaţia Pescarilor Profesionişti ABRAMIS 2003,
Asociaţia pentru Promovarea Societăţii Democratice, Societatea Comercială Blue Travel SRL
Conexiuni cu LEADER: Nu sunt
Procentajul actorilor din sectorul public (în cadrul comitetului de luare a deciziilor): 33%
Procentajul actorilor din sectorul pescăresc: 22%
Procentajul altor actori din sectorul privat (care nu au legătură cu sectorul pescăresc)/ONGuri: 44%
Procentajul actorilor din sectorul de mediu:11%
Numărul persoanelor fizice/organizaţiilor din parteneriat: 1
Numărul persoanelor fizice din cadrul organismului principal de luare a deciziilor: 1
Numărul personalului contractat în cadrul FLAG-ului: 0 personal contractat
Totalul fondurilor publice ale FLAG-ului pentru 2007 – 2013: 666.246,77 lei
FEP: 499.685,08 lei
Alte fonduri publice (naţional/ regional): 166.561,69 lei
Privat: Contacte
Preşedinte: Cioacă Ionuț
Manager FLAG: Adresă: Str. Mihai Viteazu , nr.4 bl. Bl. B1, et.4, camera 12
E-mail: glgiurgiu@gmail.com
Telefon:
+4 0722 143 087
Limbi vorbite: Română, Engleză

Site web: Fax: -

