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

Perioada de programare
2014-2020
Beneficiarul proiectului
Duțu GH. Gheorghe P.F.A.

Descrierea
proiectului

Localizarea proiectului:
Județul Brașov, Comuna
Feldioara, sat Rotbav
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
Valoarea finanțării
nerambursabile
40.000 euro

Rezultate

Valoarea contribuției
private

• ,,Sprijinirea fermei Duțu Gh. Gheorghe
P.F.A. din Comuna Feldioara”

• Titularul Duțu Gheorghe deține în folosintă 53,23 ha
teren agricol iar în proprietate un efectiv de 27 capete
bovine ce au fost introduse în patrimoniul de afectatiune
al Duțu Gh. Gheorghe P.F.A. precum și folosinta prin
comodat pentru 10 ani ,pe baza contractului nr.80 /
30.07.2018, a unui grajd de bovine în suprafata de 150 mp
și un fânar de 100 mp. Ferma Duțu Gh. Gheorghe P.F.A.
nu detine salariati și se axează în special pe cresterea
bovinelor exploatate atât pentru productia de lapte cât si
de carne, într-un sistem extensiv. Din anul 1 al planului de
afaceri intreprinderea va comercializa direct si va pune pe
piată în principal lapte crud predat la procesatori dar și
animale pentru carne ( vitei ) în secundar , ce vor fi
predate achizitorilor autorizati pentru sacrificare sau
comercializate către alti crescători de animale.

•Comercializarea producţiei proprii în procent de cel puţin
20%
•Îndeplinirea condiţiei de fermier activ în maximum 18
luni din valoarea primei tranşe de sprijin
•Respectarea condiţiei privind gestionarea gunoiului de
grajd pe toată durata de implementare a proiectului
•Dezvoltarea bazei de productie vegetală prin arendarea
de teren agricol si achizitie tanc racire lapte
•Profesionalizarea managerului fermei în domeniul
agriculturii ecologice

•S-a comercializat producția în procent de cel puțin 20%,
s-a respectat condiția privind gestionarea gunoiului de
grajd, s-a achiziționat un tanc de răcire lapte și s-a
arendat un teren agricol în vederea dezvoltării bazei de
producție vegetale.

0
Perioada de
implementare a
proiectului
33 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
Feldioara, Sat Rotbav, nr.
116
Grupul de Acțiune locală ȚINUTUL BÂRSEI
Comuna Hălchiu, Str Feldioarei nr 1, Jud Brașov

