ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL
Proiect finanțat prin FEADR
SubSub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•Instalarea
Instalarea tanarului fermier Dumitrescu
Daniel Aurelian Intreprindere Individuala ca
sef de exploatatie in ferma agricola situata in
comuna Pui, sat Serel, judetul Hunedoara

Perioada de programare
20142014-2020

Beneficiarul proiectului
Dumitrescu Daniel Aurelian
I.I.

Localizarea proiectului:
Comuna Pui, sat Serel, nr. 61,
judetul Hunedoara

Descrierea
proiectului

Domeniul de intervenție 2B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art. 19,
aliniatul 1a(i)
Obiective
Valoarea finanțării
nerambursabile
93.270,00 lei
20.000 euro
Valoarea contribuției private
0,00 lei
Rezultate
Perioada de implementare a
proiectului,
proiectului, 11.03.201911.03.201901.09.2020
Date de contact tel.
0724361815, ee-mail:
danieldumitrescu61@yahoo.r
o

Lecții
învățate/
recomandări

• Proiectul isi propune dezvoltarea si
modernizarea exploatatiei Dumitrescu Daniel
Aurelian I.I. prin creterea calitativa a productiei
obtinute in cadrul fermei, pe care doreste sa o
comercializeze. In acest scop, se doreste
investirea in utilaje agricole noi (un tractor
agricol), necesare la realizarea eficienta a
lucrarilor agricole din cadrul exploatatiei agricole
si implicit la cresterea calitativa si cantitativa a
productiei de furaje.
•Solicitantul
Solicitantul isi propune sa indeplineasca toate
obiectivele prevazute in Planul de afaceri si sa
devina viabil economic.
•productia
productia estimata a fi comercializata in
proportie de 21,5 % din valoarea primei transe
de sprijin;
•stabilirea/mentinerea
stabilirea/mentinerea domiciliului, sediului
social si locului de munca de solicitant in UATUATul in care este inregistrata exploatatia vizata
pentru sprijin;
•imbunatatirea
imbunatatirea managementului exploatatiei
agricole prin participarea la un curs de
calificare in domeniul agricol;
•cresterea
cresterea randamentului si a productivitatii
muncii prin achizitia unui tractor;
•locuri
locuri de munca nou infiintate: 1.
• achizitia unui tractor KONIG 504;
•cresterea
cresterea veniturilor si a orientarii catre piata;
•dezvoltarea
dezvoltarea si modernizarea fermei.

• Proiectul va avea impact pozitiv pe termen
lung, conducand la eficientizarea activitatii,
orientarea catre piata, cresterea productivitatii
si nu in ultimul rand dezvoltarea mediului rural.

