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În perioada 1.10.2021- 14.03.2022 FORMVEST-INTREPRINDERE SOCIALA S.R.L. a derulat
proiectul ”DEZVOLTAM COMUNITATEA PRIN INOVARE SI COOPERARE”, Nr.
C1920021X103062608616, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020,
Măsura 19 Leader, Submăsura 19.2- Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei
de Dezvoltare Locală, Măsura M4/1A- ”Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri
asociative”, in teritoriul GAL Mara-Gutâi, respectiv localităţile Onceşti, Călineşti şi Bârsana.
Proiectul a avut o durată de 6 luni şi un buget de 73.024,50 lei, respectiv 15.000,00 euro.

Acest proiect şi-a propus ca şi obiectiv general, promovarea cooperării şi formării de structuri
asociative între diverşi actori ai dezvoltării rurale schimbând mentalitatea actorilor locali prin
lucru în comun, transfer de informaţie relevantă şi creşterea competitivităţii sectorului agricol şi
non-agricol cu impact economic, social şi de mediu la nivelul teritoriului GAL Mara-Gutâi.

În cadrul proiectului s-a urmărit:

1. Creşterea nivelului de cooperarea între micii producători prin activităţi de informare şi
consiliere de grup.

2. Valorificarea superioară a produselor agricole de calitate din teritoriul GAL prin înfiinţarea
unei forme asociative cu personalitate juridică – societate cooperativă agricolă/cooperativă
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agricolă/grup de producatori, în teritoriul GAL Mara-Gutâi.

3. Formularea unui plan de afaceri şi a unui plan de marketing pentru viitoarea cooperativă
agricolă înfiinţată, în teritoriul GAL Mara-Gutâi.

Atingerea acestir obiective s-a realizat prin 3 campanii de animare ce au avut loc în localităţile
Onceşti, Călineşti şi Bârsana, la care au participat un număr de 65 de persoane, 5 seminarii de
informare şi consiliere cu un număr de 20 de participanţi şi 2 seminarii de consultanţă în afaceri
şi management de care au beneficiat 5 persoane din grupul ţintă care s-au decis să lucreze
împreună.

Un indicator important al proiectului a fost înfiinţarea unei forme asociative, indicator atins în
luna februarie a acestui an. Cooperativa agricola infiintata se numeste S.C. MARA COSAU
CRAISCA COOPERATIVA AGRICOLA, cu sediul în sat Ocna Sugatag, comuna Ocna Sugatag,
codul CAEN 0125- Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi
fructiferi. La baza cooperativei stau 5 membrii fondatori, care au participat la toate activităţile de
mai sus şi care speră să reuşească să îşi fructifice produsele locale.

Pe această cale, firma FORMVEST-INTREPRINDERE SOCIALA S.R.L. doreşte să aducă
mulţumiri tuturor celor cu care a colaborat de-a lungul acestor luni, precum şi mass mediei care
a facilitat transferul de informaţie către grupul ţintă.
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