ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul
Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Tulcea
Proiect finanțat prin FEADR
C1920061V103923802886/ 11.10.2018
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
PALADE D.MARCEL P.F.A.
Județul Tulcea.

•DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE
MARCEL P.F.A.

PALADE D.

•Solicitantul se ocupă de apicultură încă din anul
2005 când achiziționează 5 familii de albine și
se dezvoltă treptat prin înmulțire și cumpărare
de familii sau de roiuri de la apicultorii din
zonă. După înregistrarea la Registrul comerțului
ca PFA, PALADE MARCEL a preluat întreaga
exploatație de la PALADE VASILE formată din 60
familii de albine și împreună cu stupii pe care îi
deținea a ajuns la un efectiv de 140 familii de
albine, ajungând astfel la pragul 8,346.8 SO
pentru accesarea masurii M6/2B.

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%)= 6.300 euro (21%)
•OO2. – nu este cazul
•OO3. – îndeplinit
•OO4. – îndeplinit
•Obiective suplimentare(minim 3):
•OS1. Comercializarea producției proprii în
procent de peste 7% din valoarea primei tranșe
de sprijin=2400 euro;
•OS2. Dezvoltarea exploatației si orientarea
către producția eco : creșterea exploatației de la
140 la 150 familii albine
•OS3. Achiziții unelte/ echipamente in vederea
dezvoltării exploatației: lăzi stup-100 buc/
Centrifugă inox 1 buc, Topitor ceară 1 buc, Aparat
tratament uz veterinar 1 buc, Descăpăcitor 1 buc,
Generator electric 1 buc, Diverse unelte electrice
necesare în exploatația apicolă: circular, rândea
electrică, autofiletantă, motocoasă.

Rezultate

•Bunuri achiziţionate - centrifugă, aparat
tratamente, lăzi de stup - 100 buc, sârmă inox,
costum apicol, diverse scule electrice, pistol vopsit
etc.
•Comercializare producției agricole obținute în
procent de minimum 20% din valoarea primei
tranșe de plată (valoarea calculată fără TVA):
41.843 lei.

Lecții
învățate/
recomandări

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

Localizarea proiectului:
oraș Isaccea,
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
11.10.2018-11.10.2021
Date de contact
Marcel PALADE , oraș Isaccea,
județul Tulcea, str. Traian nr.20
tel. 0757 787594,
palademarcel82@gmail.com

Finalizat septembrie 2019

