
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Razim 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

• ANTREPRENORIAT RURAL PRIN MESTESUG IN 
TERITORIUL GAL RAZIM 

Denumirea 
proiectului

• Proiectul are ca scop infiinatarea, dotarea si 
echiparea unui atelier de impletituri din papura 
in comuna Frecatei, judetul Tulcea. 

Descrierea 
proiectului 

•OS 1 - Valorizarea potentialului 
antreprenorial al fermierilor din mediul 
rural, prin revitalizarea mestesugurilor 
traditionale si respectiv dotarea si echiparea 
unui atelier de impletituri din papura

•OS 2 - Dezvoltrea sustenabila pe termen 
lung a activitatii mestesugaresti, prin crearea 
unui loc de munca si formarea de abiitati si 
competente-cheie a resursei umane

•OS 3  - Promovarea si mentinerea unei 
traditii locale autentice, prin crearea unui 
website dedicat de promovare si 
participarea la targuri de profil

Obiective

• 1 atelier mestesugaresc de impletituri din 
papura infiintat si dotat cu echipamente de 
prelucrare a papurei, mobilier pentru 
spatiul de lucru si zona de depozitare a 
papurei, ustensile si unelte de lucru, 
mobilier si echipamente pentru zona de 
administrare a activitatii economica

•1 persoana angajata cu norma intreaga de 
lucru

•2 Certificate de absolvire curs de formare 
profesionala in domeniul mestesugurilor -
impletitor papura obtinute

•1 website de promovare creat: 
www.papuresti.ro 

•100 flyere, 1 roll up, 1 logo/sigla, 1 stand 
modular/vitrina/display customizata de 
prezentare 

•promovarea atelierului in cadrul a 2 targuri 
nationale de profil

Rezultate

•Sprijinul financiar nerambursabil acordat 
prin intermediul SDL GAL RAZIM  a 
contribuit in mod direct la dezvoltarea 
teritoriala echilibrata, inclusiv crearea și 
menținerea de locuri de muncă. 
Implementarea proiectului a dovedit 
eficienta abordarii LEADER si a impactului 
pozitiv pe care aceasta abordare o are in 
vederea dezvoltarii comunitatilor rurale.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: 

SAT FRECATEI, COMUNA 
FRECATEI, JUDETUL TULCEA

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305

ART.19, AL.(1), lit.a), pct. (ii)

Domeniul de intervenție  

6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

70.000 EURO / 317.730 lei

Valoarea contribuției 
private  

0 EURO

Perioada de implementare a 
proiectului 

29.12.2017 - 06.04.2020

Beneficiarul proiectului 
PATRSCU I. GHERGHINA PFA

Date de contact

PATRASCU GHERGHINA

0745.558.426


