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Fişele Măsurilor – modificare mai 2014
Măsura
Obiectiv

Descrierea
intervenţiei –
domeniul de
acoperire al
măsurii :

Sinergia cu
alte acțiuni

111. Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe
Obiectivul acestei măsuri este dobândirea de către cei ocupați în agricultură a
informaţiilor şi cunoştinţelor relevante care să permită gospodărirea şi gestionarea
durabilă a terenurilor agricole, precum și stimularea agriculturii ecologice din teritoriu de
către cei implicaţi, îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi alimentar,
utilizarea durabilă a terenurilor agricole, dezvoltarea resurselor umane prin programe
educaţionale şi promovarea agriculturii ecologice prin acţiuni de formare, informare şi
difuzare de cunoştinţe inovative adresate persoanelor adulte care activează în sectorul
agricol.
Din analiza teritoriului a rezultat un deficit de specialişti în agricultură şi în rândul
programelor educaţionale care să ofere cursuri de pregătire în acest domeniu. Totodată,
fermierii care gestionează fermele de semisubzistență sau fermele mai mari nu dispun
de cunoștințele necesare presupuse de practicarea unei agriculturi moderne.
Această măsură abordează dezvoltarea agriculturii, stimularea organizării unor
programe educaţionale din prisma creşterii nivelului de cunoştinţe şi competenţe în
rândul lucrătorilor din exploataţii agricole şi din domeniul educaţional. În cadrul măsurii
se vizează sprijinirea activităţilor de formare profesională, informare, diseminare şi
difuzare a cunoştinţelor pentru resursele umane implicate în activităţile agricole şi a
formării profesionale.
Creşterea calităţii managmentului la nivel de ferme şi asociaţii, cunoştinţele şi
informaţiile noi referitoare la procesarea şi comercializarea produselor agricole în mediul
rural printr-o cooperare internaţională şi/sau naţională va contribui la înbunătăţirea
condiţiilor de viaţă şi reducerea şomajului în teritoriu.
Prin activităţile în cadrul măsurii agricultori vor fi încurajaţi şi sprijiniţi să se adapteze
nevoilor pieţei şi a consumatorilor.Iniţiativele de formare şi informare ce se doresc a fi
implementate au ca scop diseminarea infomaţiilor cu privire la:
 Agricultură şi produse ecologice
 Procesarea produselor agricole
 Modalităţi noi de valorificare a resurselor locale
 Metode de marketing.
Necesitatea activităţilor de formare profesională apare în contextul legat de creşterea
competitivităţii şi diversificării produselor şi activităţilor din agricultură, de restructurarea
şi modernizarea sectoarelor agricol, a sectoarelor de procesare şi comercializare pentru
produsele agricole, de încurajarea afacerilor orientate spre piaţă, a cerinţelor pentru o
gamă largă de aptitudini economice şi de management.
Actiuni eligibile:
1. Programe de formare profesională de scurtă durată (inițiere, perfecționare și
specializare), cu perioade diferențiate de pregătire, în funcție de tematica cursului,
grupul țintă și nivelul existent de pregătire al solicitanților de formare profesională în
vederea îmbunătățirii și perfecționării cunoștințelor privind competențele manageriale
și tehnice în domeniul agricol, forestier și agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii
și inovații, protecția mediului și agricultura ecologică, cunoașterea și respectarea
condițiilor de eco-condiționalitate etc.
2. Acțiuni de informare și difuzare de cunoștințe privind schemele de sprijin ale PAC, a
modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală.
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este complementar acțiunilor prevăzute și în
cadrul altor măsuri, după cum urmează :
Măsura 112 ”Instalarea tinerilor fermieri” – tinerii fermieri beneficiază de cursuri de
pregătire.
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Beneficiari

Finanțare
Criterii de
selecție

Acțiuni eligibile

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acțiunilor finanțate prin alte fonduri
europene:
- Fondul Social European (FSE) care finanțează cursuri de formare profesională în
mediul rural prin intermediul DMI 5.2.
Tipuri de beneficiari:
– Publici ( comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele)
– Privaţi ( asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ)
– Furnizori acreditați de formare profesională
– Asociaţii de agricultori – firme, etc.
– ONG–uri.
 Ajutorul public (FEADR - contribuţie publică naţională) :100%
1. Proiecte localizate în teritoriul GAL-ului Muntele Şes Bihor – în cadrul cărora se
vor organiza cursuri de formare profesională în localitățile aparținătoare GAL
Muntele Șes Bihor – 20 de puncte.
2. Proiecte cu efect multiplicator, bune practici (diseminare, promovare,
angajament pentru a prezenta proiectul pentru oricine interesat) – 20 de puncte.
3. Proiecte cu aspecte de protectia mediului și agricultura ecologică incluse în
oferta de formare – 15 puncte.
4. Proiecte care propun metode inovative de învățare – 10 puncte.
5. Proiecte depuse în parteneriat – 10 puncte.
6. Proiecte depuse de agenți economici/organizații conduse de tineri cu vârsta
sub 40 de ani – 25 puncte.
Punctaj minim – 50 de puncte.
Criterii de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesională, informare şi difuzare
de cunoştinţe:
- sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;
- au prevăzut în obiectul lor de activitate formarea profesională sau informare şi
difuzare de cunoştinţe;
- dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de acţiune furnizorul de formare
profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe va prezenta: lista experţilor specializaţi
pe acel domeniu, acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la serviciul de
formare, informare şi difuzare de cunoştinţe, CV-ul fiecărui expert);
- au acces la facilităţi administrative corespunzătoare activităţii specifice de formare sau
de informare şi difuzare de cunoştinţe;
- dispun de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor specifice de
formare sau de informare şi difuzare de cunoştinţe;
- nu sunt în stare de faliment ori lichidare;
- şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetul de stat.
Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutorul financiar:
Costurile legate de pregătirea şi desfăşurarea diferitelor acţiuni de formare profesională:
 Onorarii/salarii(total costuri salariale) şi diurna pentru experţii din echipa de
proiect a contractorului;
 Diurne pentru cursanţi (cazare şi masă);
 Cheltuieli de transport;
 Materiale didactice şi consumabile;
 Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului;
 Închirierea de spaţii adecvate pentru desfasurarea acţiunilor de formare
profesională;
 Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de formare profesională.
Costurile privind diferite tipuri de acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe
 Cheltuieli de transport;
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Indicatori
Realizare

Rezultat

 Materiale informative;
Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de informare şi difuzare de cunoştinţe.
Indicator
Ținta
2007-2013
Număr participanți
100
Ponderea participanților certificati
80%
Ponderea participanților femei
40%
Ponderea participanților tineri
35%
Număr de participanţi:
100
• care au absolvit cu succes cusuri de formare profesională
80%
Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în
100
domeniul privind protecţia mediului.
Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare,
10
eligibili pentru măsura 112 ”Instalarea tinerilor fermieri”

Tabel financiar Măsura 111
Nr. de proiecte
prevăzute
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Cost total
mediu
40.000€

Estimarea
costului total pe
măsură
80.000€

Contribuţia
Contribuţia
publică
FEADR – măsură
naţională
64.000€

16.000€

Contribuţia
privată
0€
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