
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
Locală Valea Dunării Sudolt  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• INSTALAREA TINEREI FERMIERE POTCOVARU 
IONELA PFA 

Denumirea 
proiectului 

•Prin proiect se propune instalarea tinerei fermiere 
Potcovaru Ionela PFA, ca sefa de exploatatie 
legumicola in comuna Sadova, satul Piscul Sadovei, 
judetul Dolj, ducand la cresterea numarului de 
exploatatii de dimensiuni medii conduse de tineri in 
zona Valea Dunarii Sudolt. Prezenta in zona si 
dezvoltarea exploatatiei tinerei fermiere duce la 
incurajarea crearii si aderarii la parteneriate de tip 
cooperativa si va diminua migrarea fortei de munca 
spre mediul urban. 

Descrierea 
proiectului  

•   

• Solicitantul isi propune sa comercializeze productie 
in procent de minim 30% din valoarea primei transe 
de plata; 
• Un alt obiectiv va fi achizitia urmatoarelor 

echipamente: pompa de apa, coloana de irigat, 
sistem de irigare prin picurare; 
• Solicitantul va participa la un curs in domeniu 

managementului exploatatiei agricole;  
• Un alt obiectiv va fi campania de promovare a 

produselor pe piata prin crearea unui site web, 
realizarea a 100 buc flyere si 100 buc pliante;  

Obiective 

•   

• Potcovaru Ionela PFA , si-a propus prin accesarea 
masurii 3/2B din SDL GAL VDS sa dezvolte si sa 
desfasoare activitati agricole in mediul rural, in 
teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt prin 
indeplinirea obiectivelor enumerate in Planul de 
Afaceri.  

Rezultate 

• Respectarea obiectivelor prevazute in Planul de 
Afaceri. 
• Implementarea proiectului intr-un timp relativ 

scurt il recomanda pe beneficiar ca un exemplu de 
buna practica. 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului: 
Comuna Sadova 

Perioada de programare   
2014-2020 

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

Domeniul de intervenție: 
  2B 

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

30.000 Euro, echivalent a  
136.170,00  Lei.  

Valoarea contribuției 
private: 

0 Lei 

Perioada de 
implementare a 

proiectului: decembrie 
2017 - octombrie 2020 

Beneficiarul proiectului 
POTCOVARU IONELA PFA 

Date de contact: 
Tel GAL VDS: 
0251.356.654 


