Formular FLAG
Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Ţara:
România
Regiunea: Sud – Muntenia
Zona:
Teleorman

Fotografii

Descrierea zonei şi a principalelor provocări:
Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud este situat în sudul judeţului Teleorman de-a lungul
fluviului Dunărea pe distanţă de 65 km.
Proximititatea zonei cu acest important fluviu european, precum şi abundenţa apelor interioare, îi conferă
teritoriului un real potenţial pescăresc şi de acvacultură.
Populaţia: 31.630 locuitori
Suprafaţa/km²: 643,83 km2
Densitatea populaţiei: 49,13 loc/km2

Forţa de muncă implicată în sectorul pescăresc: 33
Zonă de coastă sau zonă interioară: zonă interioară
Arii protejate:
1. Balta Suhaia – Sit NATURAROSPA 0102
2. Vedea – Dunărea – Sit NATURA 2000 ROSPA 0108
3. Gura Vedei – Şaica – Slobozia – Sit NATURA 2000 ROSCI
0088
4. Ostrovul Gâsca – arie naturală protejată

Principalele obiective ale strategiei FLAG-ului:
Dezvoltarea economică, socială şi de mediu a zonei pescăreşti Dunărea de Sud cu scopul obţinerii unui
sector pescăresc competitiv, modern şi dinamic bazat pe activităţi durabile relaţionate cu pescuitul.
Creşterea nivelului de trai în rândul comunităţilor locale prin valorificarea sectorului pescăresc din zonă şi a
activităţilor conexe acestuia.

Managementul Mediului (1-5, unde 5 reprezintă prioritate maximă iar 1 prioritate minimă): 4
Creşterea competitivităţii sectorului pescăresc (1-5): 5
Diversificarea în alte activităţi (1-5): 3
Altele: Exemple de proiecte şi idei:
- Realizarea unui traseu turistic şi a unui centru de informare turistică
- Realizarea unui târg anual pentru promovarea produselor pescăreşti locale
- Realizarea unei investiţii pentru semi-procesarea produselor pescăreşti
Parteneriat - Conducător sau Responsabil Legal: Dorina Antonescu
Alţi actori cheie/organizaţii din cadrul parteneriatului: Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Teleorman
Conexiuni cu LEADER: teritoriul FLAG se suprapune pe teritoriul GAL Dunărea de Sud şi 10 parteneri din
FLAG fac pare din parteneriatul GAL-ului
Procentajul actorilor din sectorul public (în cadrul comitetului de luare a deciziilor): 40
Procentajul actorilor din sectorul pescăresc: 33%
Procentajul altor actori din sectorul privat (care nu au legătură cu sectorul pescăresc)/ONG-uri: 22%
Procentajul actorilor din sectorul de mediu: 5%
Numărul persoanelor fizice/organizaţiilor din parteneriat: 18
Numărul persoanelor fizice din cadrul organismului principal de luare a deciziilor: 5
Numărul personalului contractat în cadrul FLAG-ului: 3
Totalul fondurilor publice ale FLAG-ului pentru 2007 – 2013:
FEP: 1.480.000 Euro
Alte fonduri publice (naţional/ regional):
Privat: 365.000 Euro
Preşedinte: Petre Pîrvu
Manager FLAG: Dorina Antonescu
Adresă: Şoseaua Dunării, nr. 220, Comuna Suhaia, Jud. Teleorman
E-mail: dorinaantonescu@yahoo.com
Site web: Telefon: + 040744912992
Fax: + 040247451474
Limbi vorbite: engleză, franceză

