ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL BANAT-VEST
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•INSTALAREA
TINEREI
CONISCEAC
ANAMARIA CA ȘEFĂ A UNEI EXPLOATAȚII
VEGETALE ÎN COMUNA SĂCĂLAZ, JUDEȚUL
TIMIȘ

Descrierea
proiectului

• Prezentul proiect a presupus pe de-o parte
prevenirea migrației tinerilor din teritoriul
GAL prin menținerea domiciliului și a sediului
social în Comuna Săcălaz și stabilirea locului
de mună în teritoriu și pe de altă parte
dezvoltarea unei exploatații agricole vegetale
de 12 541,395 SO prin cultivarea a 1,7 ha cu
legume proaspete și 0,7 ha cu cereale în
comuna Săcălaz, județul Timiș. Totodată,
proiectul a prevăzut scăderea costurilor de
producție prin achiziționarea a 0,5 ha de teren
arabil. Pe lângă cele de mai sus proiectul a
presupus înscrierea solicitantului într-o formă
asociativă în domeniul agricol legumicol.

Obiective

• Comercializarea producției proprii în procent
de minimum 20% din valoarea primei tranșe
de plată, respectiv minim 4.500 Euro;
• Îmbunătățirea managementului exploatației
agricole prin frecventarea unui curs de
utilizate TIC și a unui curs de
formare/perfecționare

Rezultate

•Comercializarea productiei proprii in procent
de minimum 20% din valoarea primei transe
de sprijin
•Mentinerea domiciliului si a sediului social
solicitantului in UAT in care este amplasata
exploatatia

Lecții
învățate/
recomandări

•Prin implementarea proiectelor din SDL se
va consolida responsabilizarea și eficacitatea
organizațională și se va asigura creșterea
încrederii
beneficiarilor,
potențialilor
beneficiari și a partenerilor noștri în ceea ce
privește accesarea fondurilor europene

Perioada de programare
2014-2020
Beneficiarul proiectului
CONISCEAC ANAMARIA
INTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
Localizarea proiectului:
COMUNA SĂCĂLAZ,
JUDEȚUL TIMIȘ
Domeniul de intervenție 2B
Facilitarea intrării în sectorul
agricol a unor fermieri calificați
corespunzător și în special a
reînnoirii generațiilor

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305: 19

Valoarea finanțării
nerambursabile
30.000 Euro

Valoarea contribuției
private: 0 Euro

Perioada de implementare a
proiectului: 33 luni

Date de contact
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Nr. 9, Tel: 0764788987

Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală
Informaţiile din prezentul Ghid nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid se va realiza în mod gratuit
şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
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