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

• ,,Instalarea tânărului fermier Vlad Claudiu
Marcian I.I. în satul Rotbav, com. Feldioara,
jud. Brașov”

Descrierea
proiectului

•Prin proiect se propune extinderea fermei prin
achizitionarea unui numar de 4 capete ovine
masculi din specia Turcana, extinderea
suprafetei de teren cultivata prin preluarea in
arenda a 20.000 mp in vederea cultivarii
plantelor de nutret si altor plante care sa
asigure furajele necesare pentru hranirea
animalelor, certificarea fermei in domeniul
agriculturii ecologice urmand a obtine
certificarea productiei obtinute conform
standardelor impuse de Regulamentul C.E. nr.
834/2007 privind productia ecologica.

Obiective

•Comercializarea producției proprii în procent de
minimum 20% din valoarea primei tranșe de sprijin,
îndeplinirea condiției de fermier activ în maximum 18
luni de la momentul instalării , asigurarea bazei de
producție furaje prin achiziționarea/arendarea a 2 ha de
teren agricol, realizarea investițiilor în dotarea și
modernizarea fermei, creșterea standardului de calitate
a producției realizate în fermă.

Rezultate

•Modernizarea fermei și creșterea
standardului de calitate al acesteia.

Perioada de programare
2014-2020
Beneficiarul proiectului
Vlad Claudiu Marcian
Întreprindere Individuală
Localizarea proiectului:
Județul Brașov, Comuna
Feldioara, Sat Rotbav
Domeniul de intervenție
2A ,,Îmbunătățirea
performanței economice a
tuturor exploatațiilor
agricole și facilitarea
restructurării și
modernizării exploatațiilor
Articolul corespondent
din Reg. (UE) nr. 1305 ,
art.19
Valoarea finanțării
nerambursabile
40 000 euro
Valoarea contribuției
private
0 euro
Perioada de
implementare a
proiectului
33 luni
Date de contact
Județ Brașov, Localitate
Feldioara, Sat Rotbav,

Lecții
învățate/
recomandări

• 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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