Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Ținutul Bârsei
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

• ,,Dotare Taus Bogdan PFA cu utilaje și
echipamente agricole performante”

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
TAUS BOGDAN P.F.A.

Descrierea
proiectului

•Dezvoltarea exploatației agricole a TAUS
BOGDAN PFA pentru asigurarea
competitivității acesteia pe piața producției și
comercializării de cereale, plante oleaginoase,
sfeclă de zahăr și furaje

Localizarea proiectului:
Județul Brașov, Comuna
Feldioara, Sat Feldioara
Domeniul de intervenție
2A ,,Îmbunătățirea
performanței economice a
tuturor exploatațiilor
agricole și facilitarea
restructurării și
modernizării
exploatațiilor”

Obiective

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 , art.17
Valoarea finanțării
nerambursabile
126,531 euro

Rezultate

Valoarea contribuției
private
54,228 euro
Perioada de
implementare a
proiectului
24 luni
Date de contact
Județ Brașov, Localitate
Feldioara, Sat Feldioara,
Str. Octavian Goga, nr.
111

Lecții
învățate/
recomandări

•Achiziția unui set de 10 utilaje și
echipamente agricole noi, performante care
să asigure respectarea fluxului tehnologic
pentru fiecare cultură în parte. De asemenea,
investiția vizează achiziționarea unui FNC
mobil în vederea producției de furaje
combinate ce vor fi comercializate ca atare
pe piața locală
•Realizarea investiției va conduce la
creșterea cu peste 26% a dimensiunii
exploatației agricole a solicitantului de la
69,1 ha în prezent la 89,1 ha la finalul anului
1 și va permite exploatarea acesteia în
condiții de productivitate sporită a muncii și
cu respectarea standardelor naționale și
comunitare;
• Proiectele care propun doar achiziție
publică sunt mai ușor de implementat din
punctul de vedere al obținerii autorizațiilor
și avizelor
• Ajutorul public nerambursabil finanțat prin
PNDR reprezintă un plus pentru dezvoltarea
comunitățiilor rurale
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