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

• ,,Accesul și consolidarea poziției S.C.
ALDOMOTTO P.M. S.R.L. pe piața serviciilor
de agrement turistic”

Descrierea
proiectului

• S.C. ALDOMOTTO P.M. S.R.L. propune o afacere de nișă,
încă insuficient exploatată în mediul rural, respectiv în
sectorul serviciilor de închiriere de echipamente pentru
activități recreaționale și de agrement, care vin să
completeze în mod natural oferta de servicii turistice a
zonei în care se va realiza investiția și în special și a
teritoriului acoperit de G.A.L. Ținutul Bârsei.

Perioada de programare
2014-2020
Beneficiarul proiectului
Codreanu CătălinaRaluca
Localizarea proiectului:
Județul Brașov, Comuna
Poiana Mărului, sat Poiana
Mărului
Domeniul de intervenție
6A ,,Facilitarea
diversificării, a înființări și
a dezvoltării de
întreprinderi mici, precum
și crearea de locuri de
muncă”

Obiective

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 , art.19
Valoarea finanțării
nerambursabile
30.000 euro

Rezultate

Valoarea contribuției
private

•Planul de investiții prevede achiziționarea a 4 ATV-uri
care vor fi oferite spre închiriere clienților, împreună cu
echipamente de protecție pentru utilizatori
•Vor fi achiziționate de asemenea elemente de mobilier și
echipamente I.T. pentru activitățiile de management și
marketing
•Realizarea unui site WEB pentru asigurarea vizibilității
•Dezvoltarea resurselor umane aflate la dispoziția
Aldomotto
•Realizarea unor venituri de minin 65% din valoarea
primei tranșe de plată

•S-au achiziționat 4 ATV-uri împreună cu echipamentele
de protecție, s-a realizat un site WEB în vederea
asigurării vizibilității, s-au dezvoltat resursele umane
aflate la dispoziția Aldomotto, și s-au realizat venituri
de minim 65% din valoarea primei tranșe 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
Popiana Mărului, Sat
Poiana Mărului, nr. 18A
Grupul de Acțiune locală ȚINUTUL BÂRSEI
Comuna Hălchiu, Str Feldioarei nr 1, Jud Brașov

