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
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•INSTALAREA TINEREI FERMIER IGNA
BIANCA EMANUELA CA ŞEF DE
EXPLOATAŢIE LA SC BIBI BUSINESS GROUP
SRL DIN LOC. BÃTRÂNA, JUDEŢUL
HUNEDOARA

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului BIBI
BUSINESS GROUP S.R.L.

Descrierea
proiectului

Localizarea proiectului:
Comuna Batrana, sat
Batrana, nr. 37, judetul
Hunedoara

Domeniul de intervenție 2B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art. 19,
aliniatul 1a(i)

Obiective

•Creşterea performanţelor economice ale
exploatației, prin comercializarea producției
proprii în procent de minimum 20% din
valoarea primei tranșe de plată.
•Investitii in amenajări de gestionare a
gunoiului de grajd.
•Creşterea randamentului și a productivității
muncii prin achizitie de utilaje si
echipamente specifice, precum si achizitia de
teren agricol.
•Crearea unui nou loc de munca in teritoriul
GAL.;

Rezultate

• achizitia de teren agricol;
•achizitia unui aparat de muls performant;
•amenajarea unei platforme de depozitare a
gunoiului de grajd.

Lecții
învățate/
recomandări

• 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.

Valoarea finanțării
nerambursabile
93.170,00 lei
20.000 euro
Valoarea contribuției
private 0,00 lei

Perioada de implementare a
proiectului, 10.10.201801.02.2021
Date de contact tel.
0749776185, e-mail:
igna_bianca@yahoo.com

• Promotoarea acestui proiect in persoana
tinerei fermier Igna Bianca Emanuela solicita
sprijin financiar pentru instalarea ca sef de
exploatatie pentru prima data in cadrul SC
BIBI BUSINESS GROUP SRL din loc. Batrana,
com. Batrana, apartinand de Asociatia
Microregiunea Tara Hategului-Tinutul
Padurenilor GAL. Exploatatia formata prin
preluare de animale de catre tanara fermier
are o dimensiune economica in anul 0,
conform STRUCTURII CULTURILOR ŞI
CALCULUL VALORII PRODUCTIEI STANDARD
(SO) de 8.165,58 SO-uri.

