DGP AMPOPAM

Asociația Grup Local Dobrogea Sud – „Strategia de dezvoltare locală a zonei
pescărești Dobrogea Sud 2017-2023 plasată sub responsabilitatea comunității”
ANUNȚ LANSARE SESIUNE DEPUNERE CERERI DE FINANȚARE
REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE ŞI A GUVERNULUI ROMÂNIEI
ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD anunță lansarea sesiunii numărul 8 pentru
depunerea cererilor de finanțare din cadrul „Strategiei de dezvoltare locală a zonei pescărești
Dobrogea Sud 2017-2023 plasată sub responsabilitatea comunității”, finanțată prin Programul
Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene
nr. 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Contract
de finanțare nr. 54/28.03.2017 pentru:
Măsura 1 - Sprijinirea activităților de pescuit și diversificarea acestora-cod 107, cu o
alocare financiară de 1.330.057,52 lei / 268.899,49 euro;

Tipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere.
Data și ora de la care pot fi depuse cererile de finanțare: 01.11.2022, orele 08.00.
Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare 07.11.2022, orele 20,00.
Cod apel: POPAM__1090/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de
dezvoltare- Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare); Titlu
apel: ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD – APEL 8 - MĂSURA 1-SPRIJINIREA
ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT ȘI DIVERSIFICAREA ACESTORA, COD 107. Depunerea
Cererilor de Finanțare și a documentelor aferente se face electronic, în aplicația informatică
MySmis2014, https://2014.mysmis.ro/ . Cererea de finanțare și anexele se semnează electronic
de către reprezentantul legal al solicitantului. Beneficiarul are obligația de a încărca electronic
toate formularele și anexele solicitate și de a completa toate câmpurile din cererea de finanțare,
chiar și cu sintagma „NU SE APLICĂ”.
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 24.731,50 lei (echivalentul în lei
a sumei de 5000 euro).
Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 1.978.520,00 lei (400.000,00
EURO).
Cursul de schimb euro/ron este de 4,9463 lei/euro, conform Deciziei Directorului DGP
AMPOPAM nr. 14/22.03.2022, în vigoare la data publicării anunțului.
Solicitantul finanțării nerambursabile trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și
eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 1 - Sprijinirea activităților de
pescuit și diversificarea acestora. Ghidul solicitantului, anexele și Procedurile Operaționale
ale Asociației Grup Local Dobrogea Sud, precum și datele de contact sunt disponibile pe pagina
web www.flagsud.ro.
ATENȚIE:
1. Ordinul MADR privind schema de minimis în vigoare la data deschiderii apelului este
OMADR nr. 148/06.06.2022 privind aprobarea schemei de ajjutor de minimis „Sprijin
pentru punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala palsate sub

responsabilitatea comunitatii”, aferenta Programului Operational pentru Pescuit si
Afaceri Maritime 2014-2020;
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2. Având în vedere termenul de depunere proiecte de către Asociația Grup Local
Dobrogea Sud la DGP AM POPAM, în această sesiune de depunere proiecte pot fi depuse
REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE ŞI A GUVERNULUI ROMÂNIEI
DOAR proiecte fără investiții (fără construcții-montaj) și cu termen de implementare de
maxim 12 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2023, celelalte prevederi ale ghidului
solicitantului rămânând neschimbate.
3. Consultați Nota DGP AM POPAM nr. 318945/24.06.2021 privind încadrarea
solicitanților din categoria ONG ca beneficiari eligibili în cadrul POPAM PU4-„Dezvoltare
locală”
https://ampeste.ro/informari/1124-nota-privind-incadrarea-solicitantilor-dincategoria-ong-ca-beneficiari-eligibili-in-cadrul-popam-pu4-dezvoltare-locala.html
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