
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Munții Măcinului – Dunărea Veche  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• GESTIONAREA GUNOIULUI DE GRAJD DIN
FERMELE ZOOTEHNICE ȘI INFLUENȚA LUI ÎN
PONDEREA PRODUCȚIILOR AGRICOLE
PENTRU PARTENERIAT STEJARU - TOPOLOG

Denumirea 
proiectului

• Liderul de parteneriat Uda Iota PFA a strâns în
jurul lui 8 agricultori de dimensiuni mici pe care
îi implică în acțiuni de cooperare, de
conștientizare a aplicării de bune practici în
agricultură, realizarea unor tehnici inovative de
clima si mediu in activitatea agricola prin
realizarea unei investiții "pe care o vor folosi în
comun", realizând producții superioare din
punct de vedere calitativ și cantitativ.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivele proiectului sunt: promovarea
asocierii și cooperării între actorii locali, în
scopul realizării de investiții comune;
schimbarea mentalității actorilor locali în
sensul aprecierii lucrului în comun; creșterea
productivității prin folosirea gunoiului de grajd
ca îngrăsământ organic; aplicarea bunelor
practici agricole - reducerea poluării.

Obiective

• Au fost achizitionate utilaje și echipamente
agricole: 1 tractor, 1 plug reversibil, 1 presă
de balotat, 1 grapă cu discuri, 1 semănătoare
mecanică pentru cereale, 1 cupă materiale,
1 cupă gunoi cu furci, 1 furcă, 1 incărcător
frontal, 1 remorcă de împrăștiat gunoi;

• Au fost achiziționate echipamente IT: 1
laptop și 1 imultifuncțională;

• Au fost realizate 2 campanii de promovare
în cadrul cărora au fost diseminate
materialele de promovare realizate: pliante,
broșuri, flyere;

• A fost realizat un site de promovare;
• A fost înființată forma asociativă:
ASOCIAȚIA FERMIERILOR DIN STEJARU a
cărei membri fondatori sunt cei 9 fermieri
care au semnat acordul de parteneriat la
depunerea proiectului .

Rezultate

• Accesarea fondurilor europene PNDR -
Masura 19 - LEADER, mai facilă prin
intermediul GAL, datorită simplificării
procedurilor de implementare și susținerii din
partea echipei GAL și mult mai adaptată
nevoilor fermierilor.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  

Sat Stejaru, Comuna Stejaru, 
Județul Tulcea

Perioada de programare   
2014-2020

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

art. 35, alin.1, pct.(a)

Domeniul de intervenție:  
3A

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

599.333,33 lei/ 125.304,89 
euro

Valoarea contribuției 
private: 

63.038,46  lei/13.179,69 
euro

Perioada de implementare a 
proiectului: 

16.04.2020 - 18.05.2021

Beneficiarul proiectului: 

UDA IOTA PFA

Date de contact: UDA IOTA, 
tel: 0723246806, e-mail: 
yota_uda@yahoo.com


