
Idei de proiecte ce se pot finanța prin POPAM 2014-2020 

 

1. Achiziționare mijloace de transport pește 

2. Reabilitare spații depozitare pește 

3. Activităţi de agrement la bordul ambarcaţiunii de pescuit comercial 

4. Modernizare infrastructură pescuit comercial - locuri de debarcare/acostare 

5. Modernizare centre de primă vânzare a peștelui 

6. Înființare/ modernizare/ reabilitare adăposturilor pescărești 

7. Înființare/ modernizare/ reabilitare ferme de acvacultură 

8. Înființare/ modernizare/ reabilitare unități procesare pește 

9. Puncte de desfacere pește- magazin/hală 

10. Piață de pește 

11. Magazin mobil pește 

12. Diversificare producție acvacultură 

13. Centre de servicii (ex. service construcție/reparație bărci) 

14. Construcție ponton stație alimentare carburant 

15. Pensiuni 

16. Cazare bungalow 

17. Campinguri 

18. Glamping resort 

19. Amenajare hotel 

20. Restaurant cu specific pescăresc 

21. Ponton-restaurant 

22. Restaurant debarcader 

23. Cherhana 

24. Papa mobil 

25. Realizare spatii de agrement cu specific pescaresc 

26. Parc tematic 

27. Amenajare centru de producere/comercializare/închiriere unelte și accesorii pentru pescuit de 

agrement 



28. Dezvoltare ecoturism/turism educațional/turism pentru pescuit recreativ-sportiv 

29. Modernizare/ reabilitare ambarcațiuni în scop turistic 

30. Construirea de observatoare în vederea studierii păsărilor acvatice 

31. Fotosafari 

32. Water taxi 

33. Festivaluri, târguri cu specific pescăresc și local 

34. Expoziții cu specific pescăresc și locar 

35. Ateliere de creație 

36. Muzeu cu specific pescăresc și local 

37. Sat pescăresc 

38. Punct de informare 

39. Punct de informare mobil 

40. Centru cultural/centru de expoziții 

41. Hruba cu povești pescărești 

42. Biblioteca urbană 

43. Promovarea produselor din pește prin realizarea/participarea la evenimente specifice 

44. Realizarea de lucrări de specialitate/promovare - ghiduri, pliante, hărți, filme 

45. Monografii 

46. Cărți rețete culinare pește 

47. Portal integrare oferta turistica locala 

48. Campanii de informare, conștientizare privind protejarea mediului și atenuarea schimbărilor 

climatice 

49. Campanii de ecologizare în zona pescărească 

50. Investiții ce vizează colectarea de deșeuri pe ape interioare 

51. Investiții ce vizează servicii de întreținere și igienizare a zonelor riverane Dunării 

52. Cursuri specializare, instruiri, formare profesională pescari și soțiile acestora 

53. Tabere tematice 

54. Activități educative care privesc pescuitul 

55. Activităţi de agrement la bordul ambarcaţiunii de pescuit comercial 

56. Protejarea şi refacerea biodiversităţii 



57. Înlocuirea sau modernizarea motoarelor 

58. Modernizarea şi extinderea cheiurilor 

59. Dezvoltarea şi modernizarea danelor specializate pentru navele şi/sau ambarcaţiunile de pescuit 

60. Spaţii de depozitare a ambarcaţiunilor de pescuit 

61. Spaţii de depozitare a uneltelor de pescuit 

62. Realizarea de drumuri şi platforme tehnologice din interiorul fermelor de acvacultură 

63. Construirea şi/sau modernizarea depozitelor de furaje în cadrul fermelor de acvacultură 

64. Achiziţionarea de echipamente în scopul de a proteja fermele de acvacultură împotriva animalelor 

sălbatice de pradă 

65. Achiziţionarea de echipamente şi instalaţii pentru colectarea şi gestionarea deşeurilor din unităţile 

de acvacultură 

66. Achiziţionarea de maşini şi echipamente folosite la distribuirea furajelor, manipularea materiilor 

prime sau la întreţinerea unităţilor de acvacultură 

67. Identificarea şi cartografierea zonelor cu potenţial pentru dezvoltarea acvaculturii 

68. Elaborarea de ghiduri de bune practici în domeniul acvaculturii 

 

 

 


