ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul
Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Tulcea
Proiect finanțat prin FEADR
C1920061V103923802929/ 24.09.2018
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•REIINOIREA GENERATIILOR DE FERMIERI
SAT NICULIȚEL, COMUNA NICULIȚEL

Descrierea
proiectului

•Proiectul are ca scop dotarea fermei cu cele
necesare desfășurării activității de viticultură.
Este vorba de achiziție de utilaje agricole,
materiale fitosanitare, teren agricol, salarii,
consumabile, etc. necesare diverselor faze ale
fluxului tehnologic și fluxului afacerii.
•Aceste achiziții vor contribui în mare măsură la
succesul fermei care este înființată de solicitant
și va duce la rezultatul scontat, adică înnoirea
generațiilor de fermieri. Îi va oferi solicitantului
posibilitatea să dezvolte o afacere performantă
și desfașurată la cele mai înalte standarde.

Perioada de programare
2014-2020
Beneficiarul proiectului
S.C. IN EXTENSION FARM
S.R.L.,
Județul Tulcea.
Localizarea proiectului:
comuna Niculițel,

Obiective

•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%)= valoare estimată (euro) = 7.047 –
valorificare
producție
vegetală-struguri-in
cuantum de 6.000 euro (20%)
•OO2. – nu este cazul
•OO3. – indeplinit
•OO4. UAT-ul în care este stabilit sau se va stabili
solicitantul: domiciliul, sediul social și locul de
muncă (în cazul în care este salariat) (20%)
•Obiective suplimentare (minim 3):
•OS.1 Comercializarea producției proprii în procent
de peste 23,49% din valoarea primei tranșe de
sprijin (20%)
•OS.2 Creșterea randamentului și a productivității
muncii prin achiziție de tractor (20%)
•OS.3 Crearea unui loc de munca (20%)

Rezultate

•Bunuri achiziţionate - Tractor LS XR50, substanțe
fito-sanitare, combustibili, etc
•Comercializare producției agricole obținute în
procent de minimum 23,49 % din valoarea primei
tranșe de plată (valoarea calculată fără TVA):
33.030 lei.

Lecții
învățate/
recomandări

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

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

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

Valoarea finanțării
nerambursabile
186.340 lei/ 40.000 euro

Valoarea contribuției
private nu este cazul

Perioada de implementare a
proiectului
24.09.2018-24.09.2021
Date de contact
Ionuț ANDREI, comuna
Niculițel, județul Tulcea, str.
Ocolului nr.1, tel. 0799049440,
ionut_andrei_1987@yahoo.com

Finalizat iunie 2019

