ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul
Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Tulcea
Proiect finanțat prin FEADR
C1920061V103923802928/ 05.10.2019
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”
Perioada de programare
2014-2020

Denumirea
proiectului

Descrierea
proiectului

Beneficiarul proiectului
GRIGOREAN ANA MARIA
P.F.A.
Județul Tulcea.

Rezultate

•Bunuri achiziţionate - nucleu 25 buc , cântar apicol
1 buc, familii de albine 25 buc, faguri artificiali 25
kg, gratie HANNEMAN 100 buc, sublimox pt
tratamente varooa 1 buc, banc inox descăpăcit ,
centrifugă apicolă, ladă stup 70 uc , roinițe 50 buc.
•Comercializare producției agricole obținute în
procent de minimum 20% din valoarea primei
tranșe de plată (valoarea calculată fără TVA):
41.464 lei.

Lecții
învățate/
recomandări

•Realizările propuse în Planul de Afaceri au
respectat graficul de timp, beneficiarul reușind să
obțină rezultate financiare pozitive și continue.

Domeniul de intervenție
2B. facilitarea intrării în
sectorul agricol a unor fermieri
calificați corespunzătoir, și în
special, a reînnoirii generațiilor

Valoarea finanțării
nerambursabile
186.340 lei/ 40.000 euro

Valoarea contribuției
private nu este cazul

05.10.2019-05.10.2022
Date de contact
Ana Maria GRIGOREAN ,
comuna Văcăreni, str.
Principală nr. 68, județul
Tulcea, tel. 0754 880665,
stupinaaneimari@yahoo.com

•Beneficiarul se ocupă de creșterea albinelor din anul
2015 la nivlel de hobby întreținând 5 familii de
albine pentru consumul familiei. Contactul cu
apicultorii este de o perioadă îndelungată familia
soțului având o tradiție de 3 generații de apicultori
unde merge în perioadele cu activitate intensă în
stupină să ajute la extracția mierii, la deplasarea
stupilor în pastoral, controlul de primăvară etc.
Crește numărul de stupi până la un efectiv de 35 de
familii și se hotărăște să transforme activitatea
ocazională într-o
afacere de familie. Astfel
achizitionează întreaga exploatație formată din 100
familii de albine de la dnul PAIU IONEL, atingând
pragul minim pentru a putea accesa măsura M6/2B .

Obiective

județul Tulceaa

Perioada de implementare a
proiectului

GRIGOREAN

•Pentru atingerea obiectivului proiectului,
solicitantul își propune:
•Obiective obligatorii:
•OO1 - Producție estimată a fi comercializată până
la acordarea tranșei a doua de sprijin (minim
20%)= 6.300 euro (21%)
•OO2. – nu este cazul
•OO3. – îndeplinit
•OO4. – UAT – ul în care este stabilit sau se va
stabili solicitantul-stabilirea domiciliului în UAT
Văcăreni
•Obiective suplimentare(minim 3):
•OS1. Comercializarea producției proprii în
procent de peste 4% din valoarea primei tranșe
de sprijin – peste 1200 euro;
•OS2. Creșterea randamentului și a productivității
muncii prin achiziția de unelte/ echipamente:
nucleu imperechere, lăzi roi, centrifugă inox,
descăpăcitor, familii albine
•OS3. Adaptarea la standardele sanitarveterinare, sanitare, fitosanitare ale UE: aparat
tratamente uz veterinar (1 buc), faguri artificiali
(200 kg), ladă stup (50 buc).

Localizarea proiectului:
comuna Văcăreni,

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 Art.5

•DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE
ANA MARIA P.F.A.

Finalizat octombrie 2019

