
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 

 

•Instalarea tinerului fermier Varga Jennifer
Tiffany, ca sef al exploatatiei agricole Varga
Garden Fruct SRL, Judetul Satu Mare

Denumirea 
proiectului

• Proiectul vizeaza instalarea tanarului ferimier
Varga Jenifer Tifany in vederea eficientizarii
activitatilor agricole ale exploatatiei detinute
de catre Varga Garden Fruct SRL prin
achizitionarea de utilaje agricole respectiv :,
tractor agricol, tocator, masina de stropit,
incarcator frontal.

Descrierea 
proiectului 

•Comercializarea productiei proprii in valoare
de peste 30% din valoarea primei transe de
plata

•cresterea randamentului si a productivitatii
muncii precum si al productiei agricole

•dezvoltarea tehnologica a exploatatiei
pentru a creste gradul de inovare si de
generare a veniturilor

•Actiuni/activitati propuse : achizitie
echipamente si utilaje agricole, folosirea
pesticidelor si ingrasamintelor in mod
eficient

Obiective

• In urma finalizarii proiectului au fost
indeplinite obiectivele propuse in planul de
afacerii aferent contractului de finantare.
Valoarea nerambursabila incasata de catre
beneficiar fiind de 40.000 euro insumand
cele 2 transe de plata acordate prin sprijinul
forfetar.

Rezultate

•Datorita derularii in conditii optime si la
timp a activitatilor necesare pentru
indeplinirea obiectivor propuse in planul de
afaceri beneficiarul a resusit implementarea
proiectului intr-o perioada mai scurta decat
cea prevazuta in contractul de finantare

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul Strategiilor 
de Dezvoltare Locală”

Localizarea proiectului:  
localitatea Pelisor, comuna 
Lazuri judetul Satu Mare, 

Romania

Perioada de programare   2014-
2020

Articolul corespondent din Reg. 
(UE) nr. 1305 _articolul art.19, 
„Dezvoltarea exploataţiilor și a 

întreprinderilor”

Domeniul de intervenție 2B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

186340 lei/40.000 euro

Valoarea contribuției private
nu este cazul-sprijin forfetar

Perioada de implementare a 
proiectului 21/02/2018-

18/07/2019

Beneficiarul proiectului

Varga Garden Fruct SRL

Date de contact
Varga Garden Fruct SRL- Varga 

Jennifer Tiffany -
tel.07485168839


