
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 

 

•Achizitionarea unor utilaje agricole pentru
viticultura de catre Dealurile Halmeului
Cooperativa Agricola din judetul Satu Mare

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect beneficiarul a propus
achizitionarea de utilaje agricole necesare
interetinerii plantatilor viticole, utilaje cu
ajutorul carora sa sprijine activitatea de
exploatarea vitei de vie a membrilor
cooperatori. Membrii cooperatori lucreaza o
suprafata de aproape 15 ha de vita de vie cu
masinile agricole proprii invechite, in
consecinta este necesara achizitia de
echipamente noi, performante. Din dorinta de
a avea in fiecare an recolte de struguri
normale si de calitate parteneri au ales sa
depuna proiect de finantare la GAL Zona
Satmarului.

Descrierea 
proiectului 

•crearea a doua locuri de munca pentru
persoanele din teritoriul GAL Zona
Satmaruluia

• achizitionarea de echipamente moderne in
vederea cresterii performantelor economice
ale Cooperativei Agricole

•imbunatatirea conditiilor de mediu prin
folosirea unor utilaje moderne in tehnologiile
de lucru

Obiective

• In urma finalizarii proiectului a fost
achizitionate echipamentele/dotarile
propuse. Deasemenea au fost create 2
locuri de munca, angajatii respectivi avand
domiciliul in teritoriul acoperit de GAL Zona
Satmarului. Valoarea nerambursabila
incasata de catre beneficiar fiind de 144.667
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 intr-o singura transa de plata.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
localitatea Halmeu, comuna 
Halmeu 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

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

674.654,55 lei/144.667 euro

Valoarea contribuției 
private

289.141,66 lei /62.001 euro

Perioada de implementare a 
proiectului

27/03/2019-15/10/2019

Beneficiarul proiectului

Dealurile Halmeului 
Cooperativa Agricola

Date de contact
Mike Csaba Zoltan

tel. 0769247093


