Mеморандум подносиоцa пријаве

ОБРАЗАЦ 4

ПРОГРАМ УЛАГАЊА У РИБАРСКО ПОДРУЧЈЕ: _________________, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ КОЈЕ УЧЕСНИК НА КОНКУРСУ ПЛАНИРА ДА
ПРЕДУЗМЕ
У
ПЕРИОДУ
КОРИШЋЕЊА
РИБАРСКОГ
ПОДРУЧЈА
ЗА
ДЕО
РИБАРСКОГ
ПОДРУЧЈА:
_________________________________________________________________________.
Ред.
МЕРЕ
ОПИС МЕРЕ
ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
НАПОМЕНА
број
РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА
1.
Мере за заштиту и одрживо коришћење
рибљег фонда
(навести мере које ће корисник
предузимати у циљу заштите и одрживог
коришћења рибљег фонда)
2. Могућност и начин повећања рибљег фонда
(навести могућност и начине повећања
рибљег фонда)

3.

Мере за заштиту посебних станишта риба
(навести мере које ће корисник да
предузима у циљу заштите рибљег фонда)

4.

Услове обављања риболовних активности
на риболовним водама и мере за њихово
унапређење
(описати тренутне услове за обављање
риболовних активности na риболовним
водама и мере које ће бити предузете за
њихово унапређење)
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Мере за унапређење риболовног туризма
на рибарском подручју
(навести и описати мере које корисник
планира да предузме на рибарском подручју
у циљу унапређења риболовног туризма)
5.

Опис уочених недостатака у досадашњем
коришћењу рибарског подручја
(кратак опис уочених недостатака и њихов
утицај на тренитно стање рибљег фонда
на рибарском подручју)

6. Остале мере са становишта заштите рибљег
фонда, станишта и врста
(описати индиректне мере које корисник
планира да предузме, а које могу бити од
утицаја на зaштиту рибљег фонда,
станишта риба и врста риба са посебним
освртом на заштићене и строго
заштићене врсте- сарадња са невладиним
организацијама, научним установама,
друштвено одговорним организацијама и
другим државним органима и
организацијама који директно или
индиректно раде или могу да утичу на
очување и заштиту природе)
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7.

Планирана вредност улагања сопствених
средстава
(сопствена новчана средства која корисник
планира да уложи у рибарско подручје , а
која је остварио или ће остварити мимо
прихода од издавања дозвола - навести по
години коришћења рибарског подручја износ
новчаних средтава, динамику улагања и
начин утрошка средстава)
8.
Број рибочувара које планира да
запосли/распореди
(навести територијални распоред, број
рибочувара и временски оквир њиховог
ангажовања за део рибарског подручја за
које учесник конкурише)
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