Parcul Agroindustrial TransAgropolis – Transfrontier Agribusiness Support
Dezvoltare Economică şi Socială
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat

Dezvoltarea unei infrastructuri de marketing agricol în scopul îmbunătăţirii situaţiei
economice în zona de frontieră
În România, după 1989, au apărut o serie de disfuncţii care nu au ocolit judeţul Iaşi:
dezmembrarea rapidă a structurilor bazate pe proprietatea cooperatistă, distrugerea sau
valorificarea inadecvată a patrimoniului constituit anterior, divizarea accentuată a
proprietăţii, scăderea capacităţii
de prelucrare a pământului precum
şi

numeroase

litigii

legate

de

aplicarea prevederilor Legii nr.
18/1991.

La

toate

acestea

se

adaugă lipsa resurselor financiare.
Zona transfrontalieră alcătuită din
estul României, Republica Moldova
şi Ucraina este caracterizată de
lipsa unei infrastructuri pentru marketingul și valorificarea produselor agricole de bază, ceea
ce creează dificultăţi în valorificarea produselor agricole.

Proiectul
Cu sprijinul fondurilor europene la Leţcani, pe o suprafaţă de 2 ha de teren, se vor realiza: un
spaţiu de producţie principal (spaţiu pentru linii de procesare, spaţiu desfacere şi prezentare) un
Centru Suport Afaceri, o serie de amenajări exterioare (alei betonate, parcări pentru 40 de
autovehicule, camioane şi maşini de transport de capacitate, gard (împrejmuire) precum şi
racordarea la o serie de utilităţi: electricitate, alimentare cu apă, canalizare.
Vor rezulta o serie de funcţiuni cum ar fi piaţă de gros, birouri (consultanţă agricolă, credit agricol
etc.), showroom, parcare, showroom exterior (pentru echipamente şi utilaje), 2 loturi amenajate
pentru concesionare/închiriere către firmele care doresc să-şi construiască hale/sediu etc. în
Transagropolis.
Toate acestea vor permite să se pună bazele unei reţele transfrontaliere în domeniul agro- alimentar
care va sprijini şi dezvolta cooperarea în domeniul agro-alimentar (schimburile comerciale,
schimburile ştiinţifice, consultanţă şi transferul de know-how etc.).

“Consiliul Judeţean Iaşi a încheiat un acord de parteneriat cu Consiliul Local Leţcani pentru amplasamentul
investiţiei; suprafaţă de teren de 2 ha necesară realizării TransAgropolis a fost deja trecută, cu titlu gratuit,
în administrarea Judeţului Iaşi - Consiliului Judeţean Iaşi.
De implementarea acestui proiect vor beneficia producători agricoli și firme din domeniul agroalimentar din județul Iași, din raioanele Ungheni şi Făleşti din Republica Moldova şi din Regiunea
Vinnytsa din Ucraina. În proiect mai sunt implicate Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Iași
şi Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iași.

Localizarea
Comuna Leţcani, judeţul Iaşi.

Buget final şi partenerii financiari

Beneficiar

Valoarea totală a proiectului:

Consiliul Judeţean Iaşi

25.847.809,84 lei

Contact: Marius Tănase

Contribuţie beneficiar: 13.727.768,48 lei

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, Iaşi

Asistenţă financiară nerambursabilă:

E-mail: directia.proiecte@icc.ro

12.120.041,36 lei

Telefon: 004-0232.235100, int. 163
Web: https://www.icc.ro

Programul european relevant
Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013
Prioritatea: 1 - Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră
Măsura: 1.1 - Îmbunătățirea productivității și competitivității în zonele urbane și rurale
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
Organismul Intermediar: Secretariatul Tehnic Comun al Programului (BRCT)

Stadiul proiectului

Proiectul a fost finalizat în luna decembrie 2015.

