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ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

• Construire pensiune agroturistica in 
comuna NUCȘOARA, județul Argeș

Denumirea 
proiectului

• Beneficiarul își desfășoară activitatea
principală in domeniul agricol, gestionând pe
raza comunei Nucșoara o exploatație agricola
formata din livezi, pășuni și animale. Pentru
diversificarea activitații, a decis înfiinșarea
unei pensiuni agroturistice.
•Agroturismul pe care beneficiarul
intentionează să-l practice este o îmbinare a
activităților agricole cu serviciile turistice, în
interiorul unei gospodării agricole, ce
constituie o soluție complementarăde
suplimentare a venirurilor din agricultura, cu
efecte pozitive atât de natură economică cât și
socială.
•Prin proiect s-a propus înființarea și dotarea
unei structuri de cazare clasificata la nivelul de
trei margarete, cu o capacitate de 10 locuri în
patru camere cu grup sanitar propriu.

Descrierea 
proiectului 

• Construire și dotare pensiune agroturisticăObiective

•A fost edificată o structura de cazare cu 
funcțiune de pensiune agroturistică avand 
capacitatea 10 locuri in 4 camere cu grupuri 
sanitare proprii. Structura de cazare a fost 
clasificata la nivelul de 3 margarete.
•A fost creat un loc de munca
• Crearea de noi spatii de cazare a  dus la 
cresterea numarului de turisti prezenti in 
zona

Rezultate

• Beneficiarul a avut o experienta noua si 
inedita in ceea ce priveste accesarea 
proiectelor pe fonduri europene si nu a 
întâmpinat greutăți în derularea proiectului.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Com. Nucșoara, Sat. 

Nucșoara, punct Acasă, 
judetul Arges

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305, art. 

19,1,b

Domeniul de intervenție  
M1/1A/6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

99.916 Euro

Valoarea contribuției 
private 11 102 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului 45 luni

Beneficiarul proiectului 
Dimian Isabela-Magdalena 

PFA 

Date de contact 

Tel 0748946878 
isabela_dimian@@yahoo.com


