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Idei de afaceri
pentru micii
fermieri

Soluții pentru asocierea GAL-urilor Ce este necesar
Pentru a putea avea succesul garantat, agricultorii s-au asociat,
în ultimii ani, în diverse forme de colaborare. Una dintre metodele aplicate cu rezultate excepționale, din 2015 până astăzi,
este un parteneriat între GAL-uri și ONG-uri, care deja lucrează
împreună, oferă consiliere și soluții micilor întreprinzători din
mediul rural și dezvoltă o destinație de ecoturism, bazată, în
mare măsură, pe agricultură.
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pentru a avea
un punct
gastronomic
local
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Ghidul Agricultorului Român
SUPLIMENT AGRICULTURĂ

Fonduri europene pentru agricultori:

negocieri intense în CE

Indagra 2019 și-a
deschis porțile

Cel mai mare și important eveniment agricol din
România, Târgul INDAGRA, și-a deschis porțile, la
ROMEXPO, în București. Târgul internațional de
produse și echipamente în domeniul agriculturii,
horticulturii, viticulturii și zootehniei, transformat deja
într-o tradițională întâlnire anuală a celor mai importanți jucători de pe piața agricolă din țara noastră, este
organizat de ROMEXPO în parteneriat cu Camerele
de Comerț și Industrie din România și se desfășoară
în perioada 30 octombrie – 3 noiembrie 2019, atât în
interiorul spațiului expozițional, cât și pe platformele
exterioare. În aceeași perioadă cu INDAGRA 2019,
în cadrul Centrului Expozițional Romexpo se desfășoară și evenimentul INDAGRA FOOD & CARNEXPO
2019 – Târg internațional pentru industria alimentară,
EXPO DRINK 2019 – Târg de vinuri, bere și alte băuturi
alcoolice și nonalcoolice, precum și PACK SHOW 2019
– Expoziție pentru industria ambalajelor.

n Agricultura a adus cel mai
m a re g r a d d e a b s o r b ț i e a
fondurilor europene, în perioada
de programare 2014-2020, prin
AFIR n Se estimează că până la
finalul acestui an se va ajunge
aproape de 100%, iar plățile
pentru proiecte urmează să se
facă până la jumătatea lui 2020.
Pentru banii rămași din rectificări
se vor mai putea depune proiecte
în luna ianuarie n Actualul exercițiu
financiar s-a remarcat prin proiecte
foarte bune, depuse în număr
foarte mare, datorită maturizării
fermierilor care au cerut ajutorul
consultanților.
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n absorbție de până la 100%, la aFir n numărul proiectelor s-a dublat n Punctajul a crescut spre maximum

Ce mai pot face agricultorii cu fondurile europene
să se plătească în primele luni
ale anului viitor. În această
etapă de finanțare au fost
depuse foarte multe proiecte
și foarte bune. Spre deosebire
de alți ani, punctajul este
foarte mare acum, cel mai mic
fiind la 80 de puncte din 100,
în condițiile în care, în anii

dezvoltarea fermelor mici,
prin submăsura 6.3 din
Programul Național de
Dezvoltare Rurală 2014 –
2020 (PNDR 2020). Fermierii
pot depune solicitările on-line
pe pagina de internet a Agenției, www.afir.info, până la 31
decembrie 2019, ora 16:00,

În această perioadă se discută politica agrară comună și este
posibil ca pentru următoarea perioadă de finanțare, din 2021,
se vor reduce fondurile pentru toate țările membre UE, inclusiv pentru românia, după Brexit. Subvențiile se vor da, ca și până acum,
dar se vor reduce fondurile pentru investiții, astfel încât căutăm cele mai
eficiente variante pentru a veni în sprijinul fermierilor români.

Claudiu Popescu, director general adjunct AFIR, Centrul Regional 3 Sud Munteia

Până la finalul acestui an și în 2020, fermierii mai pot
depune proiecte, la Agentia pentru Finantarea Investitiilor
Rurale (AFIR), pe axele deschise până la finalul perioadei
de finanțare 2014-2020. rata de absorbție a fondurilor
europene pentru agricultură se apropie de 100%, dar vor
mai fi câteva posibilități de finanțare, după ultimele evaluări și rectificări.
Diana Scarlat

În perioada ianuarie 2017
– octombrie 2019, AFIR a
primit 42.304 cereri de finanțare, în valoare de aproximativ
6,05 miliarde de euro, din care
a selectat, până în prezent,
31.218 proiecte, în valoare de
peste 3,9 miliarde de euro. În
aceeași perioadă, AFIR a
încheiat 30.759 de contrate de
finanțare, în valoare de 3,6
miliarde de euro, și a efectuat
plăți de 4 miliarde de euro

către fermieri, procesatori,
antreprenori și autorități
publice din mediul rural. AFIR
și-a atins ținta propusă pentru
perioada 2017 – 2019, iar față
de perioada anterioară de
finanțare, a înregistrat o
dublare a numărului de
proiecte depuse și o triplare a
proiectelor contractate.

Proiecte în evaluare, la
final de an
Absorbția efectivă a fondurilor a crescut de la aproxi-

mativ 10%, cât era la sfârșitul
anului 2016, la aproximativ
53%, în prezent, însă estimarea
este că proiectele deja depuse
de agriculrori, care se află
acum în procedura de evaluare
și care vor intra până la finalul
acestui an la finanțare ajung
deja spre 100% rată de
absorbție, plățile urmând să se
facă până în 2022, conform
contractelor. „53% reprezintă
plățile efective, dar contractat
avem până la 95%. mai sunt și
proiecte în evaluare și probabil
că la sfârșitul anului se va da
raportul de selecție și urmează

precedenți intrau cu 50, chiar
cu 20 e puncte. I-au ajutat
foarte mult firmele de consultanță. Sunt firme care s-au
făcut pe lângă sindicatele care
funcționează bine”, a explicat,
pentru Jurnalul, Claudiu
Popescu, director general
adjunct AFIR, Centrul Regional 3 Sud Munteia. Consultanța este eligibilă la decontare
pe proiectele finanțate prin
AFIR.

15.000 de euro pentru
micile ferme
Una dintre axele de finanțare pe care încă se pot
depune proiecte, până la
finalul anului, este cea pentru

Digitalizarea a
ajutat fermierii

Creșterile spectaculoase înregistrate de
AFIR s-au datorat și soluțiilor de inteligență
artificială, care au optimizat procesul de
solicitare a finanțării, de derulare a achizițiilor sau de plată către beneficiari. Reprezentanții AFIR au avut mai multe întrevederi
cu reprezentanții companiei Microsoft, despre
rezultatele obținute de Agenție prin utilizarea
inteligenței artificiale. Dezbaterile s-au transformat într-un clip de prezentare al sistemelor
IT implementate de AFIR, realizat de Microsoft, un infografic ce ilustrează trecerea de
la depunerea pe hârtie a proiectelor, la cea
online, din prezent, și o descriere a AFIR,
publicată, alături de alte materiale informative, pe platforma web internațională a
companiei Microsoft.

sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Finanțarea
acordată prin intermediul
submăsurii 6.3 „Sprijin
pentru dezvoltarea fermelor
mici” este 100% nerambursabilă, având valoare fixă de
15.000 euro. Acest sprijin se
acordă în baza unui plan de
afaceri, în două tranșe: 75%
din cuantumul sprijinului la
primirea deciziei de finanțare
și 25% din cuantumul sprijinului la momentul finalizării
obiectivelor propuse de beneficiar, prin Planul de afaceri.
Pragul minim de selecție a
cererilor de finanțare depuse
la AFIR prin submăsura 6.3
este de 15 puncte.

SPECIAL

www.jurnalul.ro

27

ZG Raiffeisen Technik vine în sprijinul
agricultorilor din centrul țării
mult accentuată și cerințele fermierilor
au crescut, în special în segementul de
utilaje noi, iar compania și-a extind,
astfel, oferta. „Știm prea bine că fermierul merge să cumpere utilajul acolo
unde este competentă tehnica și i se
oferă service pentru nevoile sale din
fermă. Ne-am gândit cum să distribuim
mai rapid piesele de schimb, într-o

Diana Scarlat

Cel mai important eveniment al
acestei luni, pentru comuna Seuca, din
județul Mureș, a fost inaugurarea
punctului delucru al companiei ZG
Raiffeisen Technik, marți, 22 octombrie. Compania furnizoare de utilaje
agricole din Germania, care stă la
dispoziția fermierilor inclusiv cu
service și piese de schimb, a inaugurat
o nouă filială, în localitatea mureșeană,
unde se află mai aproape de agricultorii care au nevoie de tehnică avansată, pentru producție. La eveniment
au participat Directorul General al ZG
Raiffeisen Technik, Dr. Ewald Glaser,
directorii departamentului tehnic al
societății din Germania, Martin Bauk-

Nevoia de service și de consultanță
Conducerea companiei a decis ca
filiala de la Seuca să aibă și atelier de
reparații, un atelier în care acum se
pot repara simultan două tractoare,
dar care se va extinde, în viitorul apropiat. „Pentru noi este important, dragi
clienți prezenți aici, să oferim un
semnal foarte clar: pe noi vă puteți

Telefon: 0729 882 911
Mail: office@zg-technik.ro
www.zg-technik.ro

Dezvoltarea agriculturii depinde, în mare măsură, de utilaje,
piese de schimb, service și consultanță de specialitate. Compania
germană ZG Raiffeisen Technik,
prezentă pe piața românească de
17 ani, vine în sprijinul agricultorilor din centrul țării, deschizând
cel mai mare punct de lucru la
Seuca, în județul Mureș. De aici,
fermierii își pot cumpăra tractoare și alte utilaje noi sau secondhand, piese de schimb, cauciucuri, uleiuri și tot ce au nevoie
pentru a produce eficient. Tot la
Seuca funcționează acum și un
service specializat în utilaje agricole, iar consultanții ZG Raiffeisen Technik le oferă fermierilor
consultanță de specialitate.

spațiu mic. În 2019, la Seuca am
construit mult, prin eforturi proprii.
Colegii din filială au ajutat la
construcție, fiecare s-a implicat și a
ajutat”, a explicat, în cadrul evenimentului de lansare, Martin Bauknecht,
director al departamentului de tehnică
ZG Raiffeisen Technik din Germania.

necht, și Stephan Schauffler,
alături de echipa companiei
din România, condusă de
Nico Barascu, precum și
oficialități locale, fermieri și furnizori.

rețea mai mare, pe teritoriul
României. În anul 2017 am
Istoricul unei companii
luat decizia să constituim un
de succes în România
SRL al nostru, în România,
ZG Raiffeisen Technik este o asoci- sub conducerea colegului
ație de fermieri din sud-vestul Germa- Nico Barascu, iar pe 22
niei, landul Baden-Württemberg, cu august 2017 am primit de le
sediul în Karlsruhe, care oferă
Registrul Comerțului certificatul de baza! Noi dorim să fim prezenți, lângă
produse și servicii în cinci
înregistrare. Nu a fost dumneavoastră. Va rog să ne provocați
sectoare: agrar, tehnică
simplu, au fost discuții și să ne încercați! Dorim să vă câștigăm
Compania va oferi
agricolă, supermarket
controversate, dar încrederea și să fim partenerul
fermierilor și posbilitatea de
agricol, energie și
factorii decidenți au dumneavoastră, atunci când aveți
a repara tractoare, din gamele Fendt,
materiale de consusținut această nevoie de utilaje agricole, de piese de
Massey Ferguson, Deutz și altele, în condiții
strucții. Cu aproape
decizie. Avem repre- schimb, de necesarul de consumabile,
moderne de lucru și cu aparatură modernă
2000 de angajați și de diagnoză, în atelierul propriu. În plus, filiala zentanții angajatilor, uleiuri, cauciucuri, tot ce e necesar
va dispune și de o vulcanizare, precum și
peste 200 de filiale în
care au susținut consumului de care aveți nevoie, în
de birouri moderne, în care producătorii
Germania și în
această idee, avem viitor”, a adăugat directorul Martin
agricoli vor beneficia de consultanță
România, compania
băncile care susțin Bauknecht. Directorul General al ZG
și le vor fi acordate soluțiile
ZG vine permanent în
investițiile și avem Raiffeisen Technik, Dr. Ewald Glaser,
necesare.
sprijiniul agricultorilor.
fermierii, membrii noștri, a mulțumit Primăriei Gănești pentru
Denumirea ZG înseamnă
care au încredere în noi. S-a promptitudinea cu care s-au obținut
Zentral Genossenschaft - Asociluat decizia, în 2017, și am început aprobările necesare demarării acestei
ația centrală - iar cuvantul „Raiffeisen” activitatea, împreună cu Nico Barascu, investiții. La rândul său, Balog Elemér,
este un sinonim pentru asociere de la Târnăveni, în județul Mureș, într-un primarul Comunei Gănești, s-a
firme, în Germania, unde asociația mic magazin al altei firme, unde nu declarat încrezător în faptul că această
numără peste 3.500 de mebri și este aveam teren pe care să expunem utila- investiție răspunde cerințelor fermiecunoscută ca o firmă modernă și puter- jele și să le reparăm, dare aveam un rilor din zonă.
nică, având o cifră de afaceri de
Marti, 22 octombrie 2019, a fost inaugurat noul magazin pentru prezentarea
aproape 1 miliard de euro. ZG
și vânzarea pieselor de schimb, a utilajelor agricole noi și second hand, pe o
Raiffeisen Technik a început să exporte
suprafață de 300 mp, având la bază un depozit cu 50 de locuri de paleți pentru
utilaje agricole second-hand în
piese de schimb și accesorii și încă 50 mp suprafață de depozitare pentru
România, în anul 2002. După aderarea
uleiuri, furtunuri și anvelope. Pe o suprafață de peste 660 mp sunt expuse,
României la Uniunea Europeană, când
spre vânzare, lângă hală, pe platouri amenajate, utilaje agricole noi și second
au fost alocate fonduri europene pentru
hand verificate în filialele ZG Raiffeisen din Germania.
achiziția de utilaje agricole, piața
românească a cunoscut o dezvoltare
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n legislația pentru micii producători n Un pas înainte pentru dezvoltarea afacerilor de familie, din mediul rural

Punctele Gastronomice
Locale au devenit realitate

O lege „plimbată” timp de trei
ani printre autorități, cea care-i
ajută pe micii fermieri să-și vândă
preparatele culinare „ca la mama
acasă” direct către turiștii
amatori de bucătărie tradițională
românească, se poate aplica
acum, după ce și ANAF a reușit să
stabilească modul de impozitare a
punctelor gastronomice locale.
Micile gospodării se pot trasnforma, astfel, în restaurante rurale.
Bucătăria din gospodărie poate
fi transformată în punct gastronomic local (PGL), dacă îndeplinește
anumite condiții. În primul rând, se
promovează preparatele după rețetele
culinare specifice zonei în care se află
gospodăria. Meniul punctelor gastronomice este diferit de cel al restaurantelor, astfel încât localnicul care și-a
înființat o astfel de afacere le va oferi
oaspeților un meniu zilnic, alcătuit din
puține preparate: cel mult două feluri

O condiție de bază pentru punctele Gastronomice locale este ca alimentele să fie
preparate numai de către proprietar sau de
către membrii familiei acestuia, iar starea de
sănătate a acestora să fie verificată periodic.
de ciorbe sau supe, două feluri principale și, eventual, două feluri de desert,
toate cu specificul zonei. De asemenea,
se încurajează folosirea cât mai multor
produse e bază din zona în care există
punctele gastronomice locale: legume,

fOtO: criStina iliEScU

Diana Scarlat

fructe, carne, lapte, ouă, brânză și
chiar mămăligă sau pâine din cereale
cultivate în respectiva zonă.
Pentru înființarea GPL, este
obligatoriu ca întreprinzătorul să
se constituie într-o formă juridică,
de tipul persoană fizică autorizată
(PFA), întreprindere familială (IF),
întreprindere individuală (II) sau
societate comercială (SRL). Este
nevoie de înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, în conformitate cu Ordinul
ANSVSA nr.111/2008. Dosarul
depus pentru obținerea înregistrării
sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor trebuie să conțină

După depunerea dosarului pentru înființarea PGl, inspectorii DSVSa județene vor
efectua o vizită la locul de preparare a alimentelor, unde vor face evaluarea unității,
pentru a constata dacă aceasta corespunde normelor generale pentru acest tip de
activitate. În caz contrar, se vor notifica proprietarului deficiențele constatate,
precum și termenele de remediere. Înregistarea la registrul comerțului se face în
baza cererii de înregistrare, care cuprinde și codurile caEn corespunzătoare
activității dorite, alături de documentele prevăzute de lege conform Oficiului național al registrului comerțului.
schița locului de producere a alimentelor, copie după certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al
Registrului comerțului, copie după
actul de identitate. Pentru a ușura
munca birocratică a gospodarilor,

există consultanți care le pot rezolva
problemele administrative. Și în
acest caz este recomandată asocierea,
inclusiv pentru a beneficia de ajutor
pentru depunerea dosarelor și obținerea autorizațiilor de funcționare.

Destinația de Ecoturism Colinele Transilvaniei
Grupurile de Acțiune Locală (GAL), înființate prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală (PNDR), au început să lucreze în
diverse forme asociative, în mai multe zone ale
țării. Există asociații între GAL-uri sau între
GAL-uri și ONG-uri, dar există și forme de
parteneriat care nu devin asociații, însă pot
aplica pentru a obține finanțare, pentru
diverse proiecte comune.
Diana Scarlat

Pornind de la ideea de Organizație de Management al Destinației (OMD), care abia se creiona
în anul 2015, câteva ONG-uri și GAL-uri din
trei județe ale Transilvaniei au pornit la drum, în
parteneriat, pentru a dezvolta zona. Destinația de
Ecoturism Colinele Transilvaniei se pregătește să
acceseze acum o nouă finanțare, pentru partea
administrativă. „Am ales să facem un parteneriat, pentru moment, pentru că legea OMD-urilor
era încă în discuție atunci când am început noi

activitatea. Pentru noi, varianta
actuală a legii nu este cea mai
bună, pentru că se politizează
orice acțiune, prin impunerea
ponderii de 51% din sectorul
public. Avem 44 de primării în
parteneriat, care au intrat în
parteneriat prin GAL-uri, dar
avem o finanțare privată, astfel
încât avem libertatea de a face
treabă și a arăta cum trebuie să
funcționeze o astfel de asociere,
fără să ne pierdem în biroccrație.
Forma juridică este un parteneriat, un acord semnat între
13 actori implicați, dintre care
Asociația Miorotics a ales să se
ocupe de partea de obținere a
finanțărilor. GAL-urile scriu acum
un proiect de cooperare care să
rezolve partea de infrastructură
din destinația turistică. Ne ajutăm

fOtO: wwwf rOmania

n cum se pot asocia Gal-urile n Exemple de succes

noi avem trei puncte gastronomice locale înregistrate în cadrul
Destinației și încercăm ca la
fiecare întâlnire cu pensiunile să-i informăm pe oameni. am făcut un grup de
lucru între producători, pensiuni și meșteșugari din zonă. nu oricine poate să intre
în rețea, ci trebuie să respecte anumite
standarde.
Cristina Iliescu, reprezentanta Destinației
de Ecoturism Colinele Transilvaniei

logistic, în promovare, iar
pentru viitor ne pregătim
să obținem finanțare pe mai
multe proiecte comune”,
explică, pentru Jurnalul,
Cristina Iliescu, reprezentanta Destinației Ecoturistice. Destinația se întide
în trei județe, incluzând
localități din Mureș, Sibiu
și Brașov, iar mare parte
din activitate și din proiecte
susțin agricultura locală.
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Există Goji românesc și o pepinieră certificată, lângă Brașov
Plantațiile de Goji din România au
devenit afaceri foarte serioase, iar astăzi
există, deja, un soi românesc. Cei care sunt
tentați să înceapă o astfel de cultură au de
unde să obțină cele mai valabile informații,
pentru că există cultivatori cu peste șapte ani
de experiență care vând inclusiv la export și
au nevoie de fructe certificate, de bună calitate, de la mai mulți producători. Singura
pepinieră de Goji certificată Bio din
România este lângă Brașov, la Codlea, iar
cultivatorul încearcă să organizeze și să
standardizeze întreaga piață din țară, pentru
a putea vinde cantități mari la export.
Centrul de colectare administrat de aceștia
funcționează deja, de doi ani, oferind prețuri
între 25-30 pe kilogramul de fructe de Goji
proaspete.
Diana Scarlat

Goji Bio Brașov este cel mai mare producător de material săditor și deține o plantație
de Goji pe 2,5 hectare, conformă cu ultimele
Plantațiile certificate au șanse mari să primeasstandarde internaționale. Cu o experiență
că finanțări din fonduri europene și să cucerede șapte ani în cultivarea acestor plante în
ască piața internațională
România, întreprinzătorul a reușit să pună
și bazele unei tehnologii de cultură eficientă,
învățând din propriile experimente, iar acum baza viitoarei producții. Dorim calitate, stanoferă gratuit toate informațiile celor care vor dardizare și certificare pentru plantațiile de
să înființeze astfel de plantații, pentru a putea Goji din România, pentru a putea avea o piață
cuceri, în parteneriat cu aceștia, piața interna- de desfacere comună”, explică Nicolae Adrian,
țională. „Am reușit să ajungem și la o tehno- director general Goji Bio Brașov.
logie pentru o cultură cu
Deținem un centru de colectare, Aceleași prețuri,
producție optimă. În primul
o plantație-model, avem soiuri calitate diferită
an este obligatorie înrădăomologate, avem experiență, iar
Cei interesați de înființarea
cinarea copacului, pentru
pepiniera
noastră este singura certificată culturilor de Goji trebuie să
că astfel se creează baza
de dezvoltare ulterioară a bio din românia. Sunt lucruri unice pe vadă, în primul rând, faptul că
arbustului de goji. Preferăm care noi le-am realizat. Vom fi prezenți și nu sunt diferențe de preț între
să avem o bună înrădăcinare la inDaGra, în această perioadă, pentru materialul săditor care poate
fi cumpărat de pe internet sau
în primul an, ca în al doilea a discuta cu potențialii parteneri.
Nicolae Adrian, director general Goji Bio Brașov dintr-un hipermarket, fără
an să se dezvolte trunchiul și
niciun fel de garanție, și cel din
masa foliară, care reprezintă
pepiniera omologată
și certificată Bio, de la
Codlea, însă ar avea
câștiguri mult mai mari
dacă ar cumpăra plantele din pepinieră, cu
garanție și consultanță
gratuită. „Plantele se pot
cumpăra din mai multe
surse, dar sunt alte
soiuri și există altă grijă
față de produsul finit.
Având în vedere faptul
că suntem și noi cultivatori, vorbim despre
serviciul postvânzare, de
colaborările ulterioare
cu cei care înființează
culturi de Goji. Vorbim
despre trendul de a face
o afacere profitabilă din

această activitate, de a schimba cultura tradițională,
cu cea de goji. Nu se poate face o cultură cu plantele
cumpărate din hipermarket sau de pe internet, cu
proveniență incertă și fără certificare. Afacerea
Goji este din ce în ce mai vizibilă în România și se
bazează pe rezultatele deja înregistrate și analizate
de noi. Există deja rezultate exceptionale cu această
cultură, deci multe din temerile cultivatorilor sunt
nefondate. Goji Bio Brasov oferă, prin puterea
exemplului, modelul de afacere cel mai profitabil în
materie de investiții în arbuști fructiferi”, mai spune
cultivatorul.

Soiul Kronstadt, obținut și omologat la Codlea
De doi ani, soiul românesc, obținut de la
pepiniera de la Codlea, este omologat și se poate
cultiva în România. Se numește Kronstadt,
aceasta fiind denumirea germană a Brașovului.
„În prezent, în România nu mai vorbim despre
semințe aduse din China, ci despre un soi al
nostru și despre o specializare a cultivatorului
român. În plus, investitorul beneficiază de
consultanță gratuită și garanție pentru materialul săditor cumpărat din pepiniera noastră, iar
agricultorii trebuie să știe că certificarea obligă
pepinierele autorizate să ofere garanția produsului. Odată cu omologarea propriului soi de
Goji, materialul săditor comercializat de noi
este eligibil pentru a fi achiziționat în proiecte cu
finanțare europeană”, spune reprezentantul Goji
Bio Brașov, cel care a înființat cele mai multe
dintre plantațiile certificate de Goji din România.

Dacă vrem să vindem fructele, trebuie să putem
avea dovada provenienței materialului săditor
din cultura proprie. Putem cumpăra fructe în
centrul de colectare, pentru export, doar dacă știm care
este proveniența și calitatea lor. Pentru asta avem nevoie
de plante sănătoase, provenite din pepiniere, care corespund standardelor cerute de piață.
Nicolae Adrian, director general Goji Bio Brașov
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n coșurile de alimente naturale n Micii producători vor putea supraviețui prin noi proiecte de nișă

Idei de afaceri în agricultură, pentru
toate tipurile de întreprinzători
Visul oricărui agricultor este să-și vândă produsele
pe o piață de desfacere cu cele mai bune oferte. De
la mic la mare, agricultorii își doresc să exporte sau
să-și vândă produsele în marile magazine. Totuși,
mulți ajung să piardă din exporturi, dacă prețul
pieței este foarte mic, iar pentru a ajunge în marile
magazine trebuie să asigure tot ceea ce prevăd
contractele semnate cu acestea. Cea mai bună
soluție pentru afacerile din agricultură este
asocierea și identificarea pieței care se potrivește cel
mai bine pentru fiecare producător în parte.
Diana Scarlat

Dacă în cazul marilor producători agricoli piața de
desfacere presupune doar orientare și negociere a unor
contracte avantajoase, fermierii mici și mijlocii trebuie
deja să se orienteze în funcție de anumite concepte de
nișă. Cele mai noi idei de afaceri care îi ajută în special pe
micii producători până la cei care fac agricultură tradițională, în propria lor gospodărie sunt concepte create după
chipul și asemănarea consumatorului de alimente naturale, ecologice, iar aceste noi concepte sunt deja de succes.
„ Bucate din vecinătate” și „Bucate din proximitate” sunt
mici branduri care s-au dezvoltat în cadrul unor GAL-uri
și lucrează cu producători din zone restrânse, pentru a
face coșuri de produse pe care le livrează către clienții

În general, oamenii preferă să livreze produse
lactate, nu lapte crud, din mai multe motive:
condiții de transport și valoarea adăugată. Dar
s-ar putea găsi soluții, dacă oamenii ne vor cere și lapte
proaspăt, în coșul de produse.
Anca Dalmasso, coordonator proiect Bucate din Vecinatate

care vor să cumpere alimente proaspete. „Am început
ca proiect pe fonduri europene, depus la GAL, și ne străduim să menținem și să promovăm consumul de produse
locale și producătorii locali. Suntem în parteneriat cu mai
mulți producători din zona Târnava Mare, dar suntem
în continuare deschiși către noi parteneriate. Din august
2020, când se finalizează proiectul, trebuie să continuăm
aceeași activitate, care să meargă în continuare, ca o
afacere locală”, explică Anca Dalmasso, coordonator
proiect „Bucate din Vecinătate”.

Este loc pe piață pentru toți agricultorii
Producătorii trebuie să respecte reguli ale DSV și anumite
standarde de calitate. Micii crescători de animale și
cultivatori își pot vinde produsele către un grup țintă
mai puțin numeros, dar suficient pentru o producție care
nu va fi niciodată comparabilă cu cea a marilor ferme.
Astfel, toate segmentele de piață au de câștigat, atât

Noi, la SemPlus, știm că îți place agricultura!
Fie că ești grădinar amator, fermier sau deții
un magazin agricol/fitofarmacie, noi, la SemPlus,
avem soluția pentru că: Semănăm cu voi!
Date de contact:
www.SemPlus.ro

0784.099.959

contact@semplus.ro

consumatorii, cât și producătorii, astfel încât nici marea
producție și marea piață de desfacere nu vor fi afectate
de aceste mici afaceri de nișă. În urma unor studii de
piață, specialiștii din ONG-urile care implementează
aceste proiecte au arătat că importurile, exporturile și
marile magazine nu vor suferi nicio modificare în cifrele
de vânzări, dacă aceste afaceri locale se vor înmulți,
pentru că nu au același tip de clienți. Practic, se pot
dezvolta micii producători, în timp ce toată piața mare a
produselor agricole va rămâne neschimbată sau va putea
înregistra creșterile firești, în funcție de alți factori care
influențează consumul.
Publicitate

La noi găsiți:
semințe de legume
sisteme de irigat
îngrășăminte
bulbi și butași
pesticide
unelte și utilaje agricole
casă și grădină
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