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 ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI DOBÂNDIREA DE NOI COMPETENȚE ÎN SECTORUL ACVACULTURII ȘI 

AL COMERȚULUI CU PRODUSE DIN PEȘTE

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, împreună cu Federația Zonelor 
Pescărești, Asociația de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos”, 
Regiunea Macedoniei de Est și a Traciei, Universitatea Tehnică Karadeniz și Agenția de 
Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană “Euroregiunea Dunărea de Jos”, anunță 
lansarea proiectului “Îmbunătățirea competențelor existente și dezvoltarea de noi 
competențe în sectorul acvaculturii și al comerțului cu produse din pește” DACIAT BSB-461, 
proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării 
Negre 2014-2020, având o cofinanțare ENI de 628.252,87 Euro, însemnând 2.932.056,14 lei.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea capacităților actuale din domeniul 
acvaculturii prin creșterea cooperării transfrontaliere în regiunea Mării Negre și, mai ales, 
îmbunătățirea capacității de inovare a companiilor existente care activează în domeniul 
acvaculturii. DACIAT se bazează pe o expertiză consolidată în schimbul de experiență prin 
trecerea la un transfer concret de bune practici în 4 țări ale Mării Negre - România, Grecia, 
Turcia și Ucraina - care vizează îmbunătățirea competențele lor, mai ales în ceea ce 
privește sprijinul pentru întreprinderile care se ocupă cu acvacultura, în special IMM-urile.

În cadrul acestui proiect, Federația Zonelor Pescărești este partenerul responsabil pentru 
activitatea de creare a Centrului Virtual de Competențe în acvacultură. Centrul Virtual de 
Competențe în acvacultură va fi o platformă web care va fi folosită ca un sistem 
informațional de schimb de experiență pentru logistică și afaceri transfrontaliere. Acest 
sistem va fi creat în special pentru antreprenorii care doresc să își dezvolte competențele și 
cunoștințele în sectorul acvaculturii, plecând de la premisa că își doresc să dezvolte afaceri 
în acest domeniu, în oricare din cele patru țări partenere.
Conferința de deschidere a proiectului va fi organizată în Trabzon, Turcia, pe data de 
20.03.2019, ora 10, la adresa: Çamburnu, Sürmene, Trabzon, 61530, Turcia.
Pentru mai multe informații, persoana de contact este: D-nul Andrei HORJEA - Coordonator 
de proiect, tel:  0747111312, E-mail: office@fzp.ro
Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 este cofinanțat de către 
Uniunea Europeană prin Instrumentul Comunității Europene și prin participarea țărilor: 
Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina.
Acest document a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.
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