ANUNȚ
Asociația FLAG Prahova are plăcerea să vă invite la evenimentul de animare (promovare şi informare) a teritoriului eligibil pentru zona
de pescuit și acvacultură din cadrul programului “Strategia de dezvoltare locală integrată a zonei de pescuit și acvacultură a județului
Prahova” program finanțat prin POPAM 2014-2020, pentru măsurile:
M1. Consolidarea zonei de pescuit și acvacultură prin dezvoltarea sectoarelor M2. Conservarea mediului, identității locale şi promovarea potențialului turistic al
complementare, care urmărește:
zone, care urmărește:
 Diversificarea activităților economice și valorificarea resurselor locale, din
 Conservarea identitatii locale și promovarea potețialului turistic al zonei;
teritoriul FLAG;
 Protejarea și promovarea mediului;
 Crearea și menținerea de locuri de muncă;
 Dezvoltarea și valorificarea potențialului zonei.
 Dezvoltarea și valorificarea potențialului turistic;
 Dezvoltarea sectoarelor complementare pescuitului și acvaculturii;
 Formare profesională, educație și reconversia profesională a populației din
teritoriul eligibil FLAG;
Potenţiali beneficiari: Persoană juridică (PFA, Ȋntreprindere Individuală, Societate Potenţiali beneficiari: Autoritate publică, Persoană juridică (PFA, Ȋntreprindere
comercială), Organizaţie de pescari, Organizatii de producători, Asociații / ONG, Individuală, Societate comercială), Asociații / ONG.
Centru de cercetare / universitate.
La acestă întâlnire sunt invitați să participe potențiali beneficiari din zona eligibilă FLAG Prahova pentru perioada 2014-2020, formată din localitățile: Azuga, Bușteni, Sinaia,
Slănic, Aricești Rahtivani, Bănești, Boldești-Grădiștea, Brebu, Ceptura, Cocorăștii Colț, Colceag, Drăgănești, Dumbrava, Florești, Fulga, Măneciu, Mănești, Păulești, Puchenii
Mari, Rîfov, Sălciile, Șirna, Ștefănești, Telega, Tinosu, Tomșani, Comuna Valea Doftanei.
În cadrul întâlnirii vor fi prezentate alocările aferente fiecărei măsuri, beneficiarii eligibili și condițiile minime pentru depunerea unui proiect. De asemenea, acest eveniment
are rolul de a informa potențialii beneficiari asupra modului în care FLAG Prahova contribuie în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei de Pescuit și
Acvacultură a Județului Prahova.
Ȋntâlnirea va avea loc, la sediul primăriei din comuna Râfov, în data de 28.03.2018, ora 14:00.

Pentru mai multe detalii puteti vizita pagina noastra de internet: www.flagprahova.ro

DATE DE CONTACT:
E-mail: flagprahova@gmail.com
Tel. : 0732248884

