
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală  Asociatia de Dezvoltare Microregionala a Comunitatilor din Zona Satmarului 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•Dotarea cooperativei agricole Nord Vest
Botiz Cooperativa Agricola cu utilaje
tehnologice necesare prelucrarii terenului

Denumirea 
proiectului

• Cooperativa Agricola Nord Vest Botiz prin
proiect s-a propus achizitionarea de
echipamente agricole moderne necesare
practicarii unei agriculturi moderne si
eficiente. Cooperativa este constituita din 6
fermieri. Suprafata exploatatiilor agricole
lucrate de catre membrii cooperativei de
186.84 ha. Investiile preconizate a fi realizate
in cadrul proiectului vor deservi in mod direct
membrii cooperativei agricole fiind o investitie
colectiva. Prin implementarea proiectului se
vor asigura conditiile necesare pentru
obtinerea avantajelor economice de catre toti
membrii cooperativei.

Descrierea 
proiectului 

• Cresterea competitivitati Cooperativei
Agricole Nord Vest Botiz prin achizitia de
masini si echipamente agricole

• cresterea veniturilor cooperativei si a
membrilor acesteia

• stimularea inovarii prin achizitionarea unor
echipamente cu un grad tehnologic ridicat si
eficienta sporita, implicit reducerea gazelor
cu efect de sera.

• crearea unui loc de munca prin angajarea
unei persoane din teritoriul GAL Zona
Satmarului

Obiective

• In urma finalizarii proiectului a fost
achizitionate echipamentele propuse,
respectiv: tractor si disc cultivator. Odata cu
achizitionarea acestor echipamenete, se vor
realiza lucrarile agricole prin folosirea unor
tehnologii adecvate, ceea ce va contribui la
cresterea productivitatii munci si la
obtinerea unor productii mai mari. Valoarea
nerambursabila incasata de catre beneficiar
fiind de 65.119 euro

Rezultate

•Perioada de implementare a proiectului a
fost respectata, beneficiarul a achizitionat
echipamentele din echipamentele din baza
de date AFIR nefiind necesara derularea
unei proceduri de achizitie. Toate
echipamentele au fost identificate in baza
de date, astfel ca, beneficiarul a reusit
finalizarea proiectul prin decontarea
cheltuielilor in doua transe de plata.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
localitatea Botiz, comuna 
Botiz, judetul Satu Mare, 

Romania

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 _articolul 
17- Investitii in active fizice

Domeniul de intervenție
2A

Domeniul de intervenţie 
secundar 3A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

311.464,17 lei/65.119 euro

Valoarea contribuției 
private

133.488,75 lei /27.909 euro

Perioada de implementare a 
proiectului

13/02/2020-02/07/2020

Beneficiarul proiectului

Nord Vest Botiz 
Cooperativa Agricola 

Date de contact
Pop David-presedinte 

cooperativa

tel. 0768230622


