ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a
Asociației Grup de Acțiune Locală RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI
Proiect finanțat prin FEADR

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

Denumirea
proiectului

•CONSTITUIRE
PARTENERIAT
MĂSURA M7 DIN SDL AL GAL RTF

PENTRU

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
ASOCIAȚIA S.O.S. ȚARA
FĂGĂRAȘULUI

Descrierea
proiectului

Localizarea proiectului: Totalitatea
teritoriului GAL RTF, județ Brașov

• Prin implementarea proiectului se dorește
ușurarea accesului pentru fermele mici la
activități de cercetare-dezvoltare, fapt care va
conduce la obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților
rurale. Proiectul, prin activitățile propuse
sprijină înființarea de cooperative, grupuri de
producători, clustere, grupuri operaționale și
rețele în scopul cooperării între micii operatori
privind organizarea de procese de lucru,
diversificarea activităților agricole, cercetarea,
promovarea și exploatarea în comun a
resurselor naturale insuficient cunoscute sau
exploatate în zonă.

Domeniul de intervenție
3A

Articolul corespondent din Reg.
(UE) nr. 1305, art.35, alin.1 și alin. 2
Obiective

Valoarea finanțării nerambursabile
7.906,74 euro

Valoarea contribuției private
0 euro

Rezultate

Perioada de implementare a
proiectului conform contract de
finanțare 28.01.2019- 28.01.2020
Date de contact
tel 0740131561
e-mail
contact@sostarafagarasului.ro

Lecții
învățate/
recomandări

• Obiectivele acestui proiect sunt: - Cooperarea
între micii operatori cu privire la cercetarea,
promovarea și exploatarea în comun a
resurselor naturale insuficient cunoscute sau
exploatate în zonă- Realizarea de spații de
depozitare/condiționare
produse
agroalimentare alimentate cu energie solarăFolosirea energiei solare în domeniul agroalimentar pe teritoriul GAL RTF.

•7 întâlniri cu fermieri din GAL RTF
•Întâlnire cu specialiști în domeniul energiei
solare pentru stabilirea planului de cercetare
•Constituirea unui grup operațional
•Este dificil de a realiza activități de cercetare
fără un suport financiar, reprezentat în cazul
nostru de fondurile europene. Rezultă ca fiind
oportună o finanțare mai susținută a
cercetării unor echipamente/tehnologii în
domeniul agricol, ținând cont de importanța
acestuia.

