Grupul Local Pentru Promovarea Dezvoltării
Integrate a Zonei Pescăreşti a Judeţului Brăila
Ţara:
România
Regiunea: Sud - Est
Zona:
Brăila

Descrierea zonei şi a principalelor provocări :
Din punct de vedere al așezării geografice zona pescărească a Grupului Local pentru Promovarea Dezvoltării
Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila este poziționată în partea de sud-est și nord-est a județului.
Teritoriul se învecinează cu județul Galați la nord, județul Tulcea la est si județul Ialomița la sud și este situat
în administrația bazinală de apă Buzău-Ialomița. Teritoriul vizat cuprinde 10 unități administrativ - teritoriale cu
hotare comune la care s-a adăugat pentru continuitatea zonei, arealul riveran Dunării aferent municipiului
Brăila cuprinzând parțial sau total 5 cartiere (Comorofca, Brăilița, Pisc, Centrul Istoric, Călărași IV), zona
faleza Dunării și Zona liberă.
Caracteristicile cheie distinctive ale zonei pescărești vizate de Grupul Local sunt:
•
Dunărea este resursă economică importantă ce oferă oportunități de dezvoltare în domeniul
pescuitului, transportului de mărfuri și persoane, agrementului;
•
Zona pescărească este amplasată strategic în apropierea Deltei Dunării, Mării Negre, zonei montane
a Dobrogei, stațiunii Lacu Sărat, având acces la principalele căi de comunicație, ceea ce facilitează
dezvoltarea turismului;
•
Existența unui potențial turistic puțin valorificat al zonei Balta Mică a Brăilei, similar celui din Delta
Dunării prin diversitate și frumusețe naturală, cu un bogat potențial acvatic și cinegetic neafectat de intervenția
umana;
•
Existența portului Brăila;
•
Potențial uman ridicat a cărui ocupație tradițională este pescuitul;
Populaţia: 87.054 locuitori
Suprafaţa/km²: 1860,8 km2

Forţa de muncă implicată în sectorul pescăresc:….
Zonă de coastă sau zonă interioară: zona interioară

Densitatea populaţiei: 46,78 loc/km2

Arii protejate: Parcul Natural Balta Mică a Brăilei

Principalele obiective ale strategiei FLAG-ului :
- Consolidarea si diversificarea activitatilor economice in zona pescareasca fara a creste efortul de pescuit
- Conservarea identitatii locale si promovarea potentialului touristic al zonei
- Cresterea adaptabilitatii locuitorilor din zona pescareasca
Managementul Mediului (1-5, unde 5 reprezintă prioritate maximă iar 1 prioritate minimă): 5
Creşterea competitivităţii sectorului pescăresc (1-5): 5
Diversificarea în alte activităţi (1-5): 1
Altele: -

Exemple de proiecte şi idei:
- reabiltare spatii de depozitare peste/cherhanale sau echipamente pescaresti
- reabilitare pontoane dedebarcare/acostare si adaposturi pescaresti
- Organizare de festivaluri si targuri cu specific pescaresc
- actiuni de mntinere si conservare a habitatelor
- calificarea persoanelor angajate in sectorul pescaresc

Parteneriat - Conducător sau Responsabil Legal: Gheorghe Bunea Stancu
Alţi actori cheie/organizaţii din cadrul parteneriatului:
• Consiliul Județean Brăila;
• Primăria Municipiului Brăila;
• Asociația Comunelor din România - filiala Brăila;
• Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Est;
• Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila;
• Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Brăila;
• Societatea Cooperativă de Gradul I Nufărul Chiscani;
• Asociația Pescarilor Stăncuța;
• Asociaţia Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud - Est
Conexiuni cu LEADER: Procentajul actorilor din sectorul public (în cadrul comitetului de luare a deciziilor) : 33%
Procentajul actorilor din sectorul pescăresc: 33%
Procentajul altor actori din sectorul privat (care nu au legătură cu sectorul pescăresc)/ONG-uri: 33%
Procentajul actorilor din sectorul de mediu: Numărul persoanelor fizice/organizaţiilor din parteneriat: 9
Numărul persoanelor fizice din cadrul organismului principal de luare a deciziilor: 9
Numărul personalului contractat în cadrul FLAG-ului: 4

Totalul fondurilor publice ale FLAG-ului pentru 2007 – 2013: 1.497.464,33 lei/ 355.650 Euro
FEP: 1.123.098,25 lei/ 266.737,50 euro
Alte fonduri publice (naţional/ regional): 374.366,08 lei
Privat: -

Preşedinte: Gheorghe Bunea Stancu
Manager FLAG: Neagu Florica
Adresă: Brăila, Str. Anghel Saligny,nr.24
E-mail: florica.neagu@adrse.ro
Telefon: 0339401018 / 0339401107
Limbi vorbite: romana,engleza,franceza,italiana

Site web: www.pescuitbraila.ro
Fax: 0339401018 / 0339401107

