ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Dealurile Târnavelor
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•"MODERNIZARE EXPLOATATIE APICOLA"

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
LAPADAT GABRIEL IONUT
PFA

Descrierea
proiectului

• Prin proiect s-a dorit modernizarea
tehnologiilor utilizate în stupină, cu scopul de
a oferi produse cu o calitate și o siguranță
alimentară sporită. De asemenea, noile
tehnologii, au ușurat munca apicultorului și au
crescut randamentul și productivitatea muncii.

Obiective

•Creșterea performanțelor economice ale
exploatației, prin comercializarea producției
proprii în procent de cel puțin 20% din
valoarea primei tranșe de sprijin.
•Stabilirea domiciliului, sediului social și al
locului de muncă, în UAT-ul în care este
înregistrată exploatația.
•Creșterea randamentului și a productivității
muncii.

Localizarea proiectului: sat
Șoard, comuna Vanatori,
județul Mureș

Domeniul de intervenție
2A
Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305- art.19,
alin. 1, lit. )a), pct. (iii)
Dezvoltarea fermelor mici
Valoarea finanțării
nerambursabile
15.000 euro

Valoarea contribuției
private 0 euro

Rezultate

Perioada de implementare a
proiectului
33 luni
09.01.2018- 14.10.2020
Date de contact

•Au fost achiziționate următoarele:
•Centrifugă electrică tangențială
•Banc de descăpăcit
•Filtru miere cu încălzitor
•Topitor miere/ decristalizator
•Refractometru cu LED
•Chit împrejmuire cu panou solar
•Cărucior stupi cu lift
•Generator curent electric
•Suflător albine de pe rame
•Topitor de ceară
•Lampă UV
•Mască pentru substanțe toxice
•Dozator miere
•Cântar
•Standuri reglabile stupi
•Scară aluminiu

0746777316
gabriel.lapadat@yahoo.ro

Lecții
învățate/
recomandări

•"Acest proiect a fost un imens ajutor în
stupină. Cu ajutorul utilajelor achiziționate,
ramdamentul muncii este net superior, iar
producția a fost adusă la standardele
actuale. Îmi doresc să continui ce am
început și să accesez viitoare finanțări
oportune dezvoltării stupinei prin
intermediul GAL Dealurile Tarnavelor, care
este un real consilier în dezvoltarea micilor
fermieri. " - Lăpădat Gabriel-Ionut

