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

• ,,Înființare fermă de prepeliță în
localitatea Hălchiu Județul Brașov”

Descrierea
proiectului

•CAMEN GEORGE ALEXANDRU INTREPRINDERE
INDIVIDUALA s-a autorizat la data de 21.07.2017 cu
Exploatatia comerciala de tip A, prepelite cu 900 capete.
Acesta și-a propus:
•Comercializarea producției proprii în procent de peste 21%
din valoarea primei tranșe de sprijin
•Creşterea randamentului și a productivității muncii
•Dezvoltarea soiuri autohtone
•Producţie estimată a fi comercializată până la acordarea
tranşei a doua de sprijin (minim 20%) si domiciliul
solicitantului se va stabili in acelasi UAT

Perioada de programare
2014-2020
Beneficiarul proiectului
Camen George Alexandru
I.I.
Localizarea proiectului:
Județul Brașov, Comuna
Hălchiu, sat Hălchiu
Domeniul de intervenție
2A ,,Îmbunătățirea
performanței economice a
tuturor exploatațiilor
agricole și facilitatea
restructurării și
modernizării
exploatațiilor”

Obiective

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 , art.19

•Solicitantul și-a propus prin proiect mărirea fermei la
1200 prepelițe, participarea și promovarea la un curs de
contabilitate și comercializarea producției proprii în
proporție mai mare de 21% din prima tranșă de plată.

Valoarea finanțării
nerambursabile
40.000 euro

Rezultate

Valoarea contribuției
private

•S-a mărit dimensiunea fermei de prepelițe, solicitantul a
participat la un curs de contabilitate și a comercializat
21% din prima tranșă de plată.

0
Perioada de
implementare a
proiectului
36 luni
Date de contact

• Proiectele care propun doar achiziție publică sunt mai
Lecții
învățate/
recomandări

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

Județ Brașov, Comuna
Hălchiu, Sat Hălchiu,
Strada Noului, nr. 210
Grupul de Acțiune locală ȚINUTUL BÂRSEI
Comuna Hălchiu, Str Feldioarei nr 1, Jud Brașov

