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ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT                                                     Proiect finanțat prin FEADR 
 

 Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a                                             

Grupului de Acțiune  Locală ”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu” 

 

 

 

• Dezvoltarea fermei mixte     
Antoniu -2018

Denumirea 
proiectului

•Prezentul proiect a presupus pe de o parte
prevenirea migrației tinerilor din teritoriul
GAL prin menținerea domiciliului/a sediului
social în Comuna Gurahont și stabilirea 
locului de muncă în teritoriul GAL ,iar pe de 
altă parte dezvoltarea unei exploatații 
mixte(vegetal+zootehnic) de 9348 SO si 
dezvoltarea in cadrul acesteia a raselor si 
soiurilor  autohtone  . Pe lângă cele de mai 
sus proiectul a presupus si amenajarea 
sistemului de gestionare a gunoiului de 
grajd,cu respectarea normelor de mediu.

Descrierea 
proiectului 

•Comercializarea producției proprii în procent
de minimum 5% din valoarea primei tranșe
de plată, respectiv minim 1500 Euro;

•Amenajarea sistemului de gestionare a 
gunoiului de grajd,cu respectarea normelor 
de mediu,prin construirea unei platforme de 
gunoi conforme,in suprafata de 22 mp si a 
unui bazin pentru dejectii.

Obiective

•Comercializarea producției proprii în procent
de minimum 5% din valoarea primei tranșe de 
sprijin;

•Construirea unei platforme de gunoi 
conforme,in suprafata de 22 mp. si a unui 
bazin pentru dejectii de 1 mc.;

Rezultate

•Scopul accesării fondurilor europene
nerambursabile nu trebuie să fie acela de a
lua cât mai mulţi bani, succesul venind din
atenţia acordată proiectului, realizarea
activităţilor conform graficului stabilit şi
fixarea unor indicatori realizabili,posibil de 
indeplinit

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul Strategiilor 
de Dezvoltare Locală”

Localizarea 
proiectului:comuna 

Gurahont,str.Garii nr.28, 
județul Arad

Perioada de programare   
2014-2020

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

Domeniul de intervenție:2B

Facilitarea intrarii in sectorul 
agricol a unor fermieri 

calificati corespunzator si in 
special a reinnoirii generatiilor 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

40.000,00 euro

Valoarea contribuției private 
=0 euro

Perioada de implementare a 
proiectului :33 luni

Beneficiarul proiectului

Antoniu Rafael-Andrei  II

Date de contact: comuna 
Gurahont,str.Garii nr.28,

jud. Arad

Telefon:0754506848


