
 

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)  cu sprijinul LDK Consultants 
Engineers & Planners SRL  a organizat  în perioada 25-30 septembrie 2014  prin Rețeaua 
Multiplicatorilor de Informații despre PNDR -EuroAgricultura  vizite exemplificative de 
informare la proiecte finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) în Grecia. Asociația Grup de Acțiune Locală a fost reprezentată de Adina Deneș -
membru activ al Rețelei Euroagricultura . Considerată de mulți drept leagănul civ ilizației, 
Grecia are o istorie lungă și bogată. De aceea o călătorie în Republica Elenă poate fi mai mult 
decât o vacanță  frumoasă, poate fi o lecție de cultură antică. Perioada  2007 -2013 a 
reprezentat o mare oportunitate pentru a stimula competitivitatea agriculturii în Grecia prin 
îmbunătățirea mediului și în linii mari prin dezvoltarea zonei rurale prin sprijinul financiar 
oferit de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală . Potrivit datelor puse la 
dispoziție de AFIR, pentru Grecia programul actual PNDR cuprinde cheltuieli publice de 4,73 
miliarde de EUR, constând în 3,9 miliarde EUR pe Participare Comunitară și 0,83 miliarde 
EUR pe Participare Națională.  Împreună cu participarea sectorului privat de 1,2 miliarde de 
EUR, valoarea costurilor totale pentru proiecte și investiții sprijinite prin PNDR ajunge la 
5,95 miliarde de EUR. 

Mai jos vă prezentăm proiecte identificate ca exemple de bună practică în accesarea 
fondurilor europene : 

1. Presă de ulei și unitate de îmbuteliere – Vassilakis Estate 

Din anul 1865, familia Vassilakis produce ulei de măsline  extra virgin pe proprietatea lor din 
regiunea Lasithi din Creta. În toată Grecia, fabrici precum cea a familiei Vassilakis nu sunt 
decât patru. În cazul Vassilakis EMM. S.A, compania din Neapoli-Municipalitatea Agios 
Nikolaos deține inclusiv o linie de producție a uleiului organic, iar cealaltă pentru cel 
convențional (ambele extra virgine). Conform spuselor managerului, Georgia Vassilaki, 
anual, familia cretană produce între 1.000 și 1.500 de tone de  ulei de măsline. Familia 
Vassilakis cooperează în procesul de producție cu un agronom și cu un chimist și face parte 
dintr-o asociație a celor din industria de îmbuteliere a uleiului de măsline, respectiv dintr-una 
a exportatorilor. Cifra de afaceri a companiei este de aproximativ 1,7 milioane de euro pe an. 
Vassilakis EMM S.A. - Vassilakis Estate a realizat un proiect pe Axa 41 LEADER 
(Modernizare și/sau extindere) în valoare de 89.723 euro, depus la data de 11 iunie 2012 și 
care se va finaliza anul acesta, pe 31 decembrie. 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



2. Modernizarea exploatațiilor agricole la Lacurile Neapoli din Lasithi 

Familia cretană Parasiris (tata și cei trei fii) se ocupă cu oieritul de mai bine de patru decenii 
în condițiile în care în Creta solul e format mai mult din roci decât teren agricol. 

Parasiris Anastasios,  a accesat finanțarea de 42.000 de euro prin Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală – FEADR pentru construirea unui adăpost ovin în regiunea Lasithi 
din Creta. 

Mihail Parasiris, bătrânul oier a precizat pentru cei prezenți la vizita exemplificativă de 
informare la proiecte finanțate prin FEADR în Grecia că familia sa obține 100 de tone de 
lapte, anual, de la cele 1.000 de capete ovine deținute la comun, respectiv 11 -15 tone de carne, 
produs pe care îl vinde cu 5 euro kilogramul. 

 Pe lângă cele 1.000 de oi, cei trei fii și tatăl lor mai au 5.000 de măslini de pe urma cărora 
obțin o producție anuală de 5 tone de ulei. 

 

 



 



3. Atelier de dulgherie  

Este amplasat în Elounda, regiunea Lasithi. Beneficiarul proiectului este Chatzipetrakis 
Panayiotis care a construit și extins o clădire nouă și a achiziționat utilaje moderne pentru o 
mai bună calitate a produselor. Valoarea totală a proiectului se ridică la 295.870,19 EUR iar 
valoarea eligibilă a proiectului este 147.935,10 EUR. Data depunerii proiectului a fost  20 
decembrie 2010 iar finalizarea acestuia 30 iunie anul curent. 

 

 

 



 

 



4. Construire capacitate de cazare în Bali de Rethimno: pensiune agro-turistică 
denumită Real Dreams 

Real Dreams este un complex de trei vile private. Fiecare vilă are 70 de metri pătrați și piscină 
privată de 32 de metri pătrați cu parcări private și individuale. Fiecare are un dormitor cu pat 
dublu, un living spațios, mobilat. Fiecare vilă are o priveliște deosebită, atât  spre munte cât și 
spre mare. Complexul este situat în centrul Cretei. Beneficiarul, Sopasi Argiro ne-a precizat 
că investiția totală se ridică la 500.000 de EUR din care fonduri europene 250.000 EUR. 
Turiștii care vin să se cazeze la aceste vile sunt în speță ruși. 

 









 



 

5. Construire capacitate de cazare în Bali de Rethimno: Hotelul Stone Village 

Cu o investiţie totală de 2 milioane de EUR, din care 360.000 EUR fonduri europene, Hotelul 
Stone Village oferă turiştilor 180 de locuri de cazare, piscină, grădină zoo, două locuri de 
joacă pentru copii, saună şi jacuzzi, raki şi cazan. Există de asemenea un atelier unde se 
produce raki, folosit în situaţii specifice. Proiectul a fost depus în 2002 şi se întinde pe o 
suprafaţă de 10.000 metri pătraţi. Reprezentantul Dimitris Klados a precizat pentru cei 
prezenți la vizita exemplificativă de informare la proiecte finanțate prin FEADR în Grecia că 
majoritatea turiştilor cazaţi la Stone Village sunt francezi, nemţi şi danezi. 

 

 

 





 



6. Podgorie şi Centru de Vinificaţie Domeniile Zacharioudakis-sudul Cretei, satul 
Plouti-Heraklion 

În anul 2000, jurnalistul Stelios Zacharioudakis și soția sa, Victoria, au început punerea în 
aplicare a viziunii lor de a crea o zonă ca un tribut adus Viei și Vinului, care a fost finalizat în 
2009. Domeniul se întinde pe 2000 de metri pătraţi iar peisajul creat este unul dintre cele mai 
frumoase din Europa.  

Vinăria Zacharioudakis are o sală de mese cu vedere panoramică la Marea Libiei, 
impresionanta  Câmpie Messara și uimitorul  munte Psiloritis care domina peisajul.  

Vinăria deţine un nivel de colectare a strugurilor, un nivel de producție de vin și pivnița în 
care maturizarea se realizează în butoaie de stejar. 

Soiurile cultivate sunt: Kotsifali roșu, Syrah, Cabernet Sauvignon și Merlot. Soiurile albe sunt 
Vilana, Vidiano, Malvazia di Candia, Malvazia di Candia Aromatica și Sauvignon Blanc. 

Vinurile sunt îmbuteliate într-o mașină de îmbuteliere d e stat-of-the-art în domeniu, în 
conformitate cu reglementările sistemele internaționale "ISO 2001" și "ISO 22000", care 
garantează calitatea înaltă a produsului final. 

 





 

7. Cabane tradiţionale ELEONAS – Zaros Heraklion 

Eleonas " Cabanele rurale (21 la număr) sunt situate la o distanta de 1.5 km de satul  Zaros, în 
Heraklion, Creta. Zaros este renumit pentru apele sale abundente. Izvoare de apă trec prin 
zonă și au sursele lor de la poalele Muntelui Psiloritis, cel mai înalt munte din Creta. Cabanele 
sunt situate pe un versant de munte liniștit , înconjurat de măslini și  plante parfumate. 

Reprezentantul proiectului ne-a informat că toate mesele pregătite sunt rezultatul produselor 
de casă proaspete. În livadă de măslini se găseşte o grădină de legume din toate anotimpurile. 
Uleiul de masline, rachiul și vinul sunt produse în casă, în timp ce animale de fermă sunt 
pătrate pentru carne, lapte și ouă.  

Bucătăria internă este certificată de la Academia grecească de gust.  



 

 





 



8. Mănăstirea  Sfântului Agarathos 

Mănăstirea fortificată din Agarathos se află la 23 de km est de Heraklion, capitala Cretei, într-
o locaţie de pădure, la o altitudine de 538 m de Episkopi. Mănăstirea, în special în era 
veneţiană, era una dintre cele mai bogate din Creta, deţinând numeroase alte mănăstiri în 
prefecturile Heraklion şi Lasithi.  

Mănăstirea de călugări Agarathos e una din cele mai vechi din Creta, multe personalităţi 
marcante legându-şi numele de aceasta: Meletius Pigas (ulterior Patriarh al Alexandriei), 
Cyril Loukaris (ulterior patriarh ecumenic), Yerasimos Paleokapas (episcop al Cretei) şi 
Joseph Vryennios. În perioada otomană, Agarathos a jucat un rol important în monumentele 
revoluţionare împotriva turcilor. 

Biserica este cu două altare şi există o icoană foarte veche a Sfintei Marii. 

 



 

 



 

 

 

9. Muzeul Bisericii din Agarathos - Heraklion 

În 2008, reprezentantul mănăstirii Agarathos, Gerasimos a accesat fonduri europene prin Axa 
1-Măsura 123a pentru renovarea şi amenajarea unui muzeu, în valoare de 189.843,83 EUR. În 
urma eforturilor realizate, mănăstirea aduce satisfacţie pentru călugării de acolo şi plăcere 
pentru vizitatorii care ii trec pragul. Camerele vechi de depozitare „kislades”şi presa veche de 
ulei a mănăstirii au fost transformate într-un muzeu al bisericii. Vizitatorii pot găsi piese vechi 
care spun povestea locului, care este şi parte a istoriei Cretei. Muzeul încorporează măsurile 
moderne de protecţie a exponatelor împotriva radiaţiilor, umidităţii, temperaturilor extreme şi 
a sunetelor puternice.  



 

 

 



 

 



 

 

 

 



10. Modernizarea presei de ulei şi înfiinţarea staţiei de îmbuteliere ulei de măsline-
Mănăstirea Agarathos 

Un proiect în valoare de 650.000 EUR a fost depus pentru finanţare prin FEADR în anul 2008 
de către Mănăstirea Agarathos-Gerasimos, reprezentantul mănăstirii. Proiectul viza 
modernizarea presei de ulei şi înfiinţarea staţiei de îmbuteliere a uleiului. Fondurile primite au 
fost cheltuite pentru echipamente de presare a uleiului şi pentru construirea instalaţiei de 
îmbuteliere a uleiului, împreună cu echipamentul aferent. Astăzi Staţia de îmbuteliere ulei de 
măsline în Agarathos arată aşa: 

 

 

 



 

 

 

 


