CAPITOLUL V - PREZENTAREA MASURILOR
Dezvoltarea resursei umane din domeniul agricol in
Denumirea masurii
teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche
Codul masurii
M1/ 1C
INVESTITII
Tipul masurii
X SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generala a masurii
Analiza SWOT a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche
a relevat faptul ca pentru practicarea unei agriculturi
eficiente, cu valoarea adaugata mare si care sa genereze in
cele din urma, un nivel de trai mai bun pentru fermier si
familia acestuia, este nevoie de actiuni de formare
profesionala/transfer de cunostinte care sa completeze
educatie de baza, cu atât mai mult cu cât o mare parte din
fermieri nu au cunostinte elementare de agricultura,
managementul fermei etc si se bazeaza doar pe experienta
practica. Necesitatea acestei Masuri apare in contextul legat
de cresterea competitivitatii si diversificarii produselor si
activitatilor din agricultura in teritoriul Muntii Macinului 1.1. Justificare.
Dunarea Veche, de restructurare si modernizare a fermelor,
Corelare cu analiza
de procesare si comercializare a produsele agricole pentru
SWOTT
cresterea valorii lor adaugate, de incurajare a agriculturii
orientate spre piata, a cerintelor pentru aptitudini
economice si de management, a avantajelor asocierii in
agricultura cât si de indeplinire a obiectivului gestionarii
durabile a terenurilor si protectiei mediului, aplicarea de
tehnologii si practici prietenoase mediului si de utilizare a
energiei regenerabile. Astfel, prin aceasta masura se acorda
sprijin pentru cresterea nivelului de cunostinte a
fermierilor/persoanelor ocupate in agricultura care sa
contribuie la imbunatatirea managementului exploatatiilor,
adoptarea de noi tehnologii si de solutii inovative intr-un
mod flexibil, care sa raspunda nevoilor specifice.
1.2. Obiectivul de
dezvoltare rurala al
a) Favorizarea competitivitatii agriculturii
Reg(UE) 1305/2013
Cresterea
competitivitatii
sectorului
agricol
prin
1.3. Obiectivele
imbunatatirea competentelor si cunostintelor de baza ale
specific locale al
fermierilor si altor persoane ocupate in agricultura (in special
masurii
tineri fermieri si membrii ai asociatiilor fermierilor)
1.4. Contributie la
prioritatea/
P1- Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in
prioritatile prevazute
agricultura, silvicultura si in zonele rurale
la art.5, Reg.(UE)
nr.1305/2013
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1.5.Contibutia la
Prioritatile SDL
(locale)

PL2. Cresterea competitivitatii teritoriul Muntii Macinului –
Dunarea Veche
PL1. Stimularea coeziunii economice si sociale a teritoriului
Muntii Macinului - Dunarea Veche

1.6. Masura
corespunde
obiectivelor art. din
Reg.(UE)
nr.1305/2013

Masura 1/1C corespunde art 14 al Reg. (UE) nr. 1305/2013

1.7. Contributia la
domeniile de
interventie

1.8. Contributia la
obiectivele
transversale ale
Reg.(UE) 1305/2013

1.9. Complementarit
ate cu alte masuri din
SDL

1.10. Sinergia cu
alte masuri din SDL

1. incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in
agricultura, in silvicultura si in zonele rurale, cu accent pe
urmatoarele aspecte:
(c) incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii si a formarii
profesionale in sectoarele agricol si forestier
Inovare
Implementarea masurii va facilita accesul fermierilor din
teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche la informatii
adaptate nevoilor locale privind tehnici noi si inovatoare in
agricultura, precum si practici agricole privind promovarea
produselor si culturilor cu specific local, care sa asigure
viabilitatea si sustenabilitatea exploatatiilor agricole si in
consecinta care sa conduca la cresterea veniturilor din
agricultura.
Mediu si clima
Transferul de cunostinte joaca un rol important in
intelegerea si asumarea de catre fermieri a angajamentelor
privind protejarea biodiversitatii in zonele Natura 2000,
precum si a actiunilor de adaptare la efectele schimbarilor
climatice si de reducere a concentratiei de GES din
atmosfera (limitarea emisiilor din agricultura, generate de
activitati cheie precum productia animaliera si utilizarea
ingrasamintelor, cât si intensificarea activitatii de
sechestrare a carbonului), a importantei managementului
sustenabil al terenurilor agricole, prin adoptarea de culturi
rezistente la seceta, identificarea de surse de energie
regenerabila care sa conduca la limitarea emisiilor din
agricultura.
Complementaritate cu masurile: M2/3A; M3/2A si M4/2B
Sinergie raportata la Prioritatile UE (art.5, Reg.(UE)
nr.1305/2013)
Sinergie raportata la Prioritatile Locale de Dezvoltare (PL):
PL2 Cresterea competitivitatii teritoriul Muntii Macinului –
Dunarea Veche: M3/2A; M4/2B; M5/6A; M6/6A; M9/6B
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2. Valoarea adaugata a masurii
Masura contribuie in mod direct la cresterea competitivitatii si modernizarii
sectorului agricol, la utilizarea
mai eficienta a resurselor, la imbunatatirea
performantelor de mediu. De asemeni, se urmareste stimularea implicarii fermierilor
in actiuni colective care sa maximizeze rezultatul eforturilor proprii, ca de exemplu
asociatiile sau cooperativele de fermieri care se vor infiinta/finanta la nivelul
teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche, prin instruirea in acest sens a
fermierilor.
Toate acestea contribuie imbunatatirea conditiilor de viata, reducerea somajului si a
fenomenului de migratie in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche.
3. Trimiteri la alte acte legislative
 R (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE si
2009/81/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste
pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achizitii
 OUG 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu
modificarile si completarile ulterioare
 HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 Legea 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile
ulterioare
 O.G. Nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii modificarile si completarile
ulterioare
 OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele
fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale
modificarile si completarile ulterioare
 Legea 1/2011 a educatiei nationale modificarile si completarile ulterioare
 O.G. 8 / 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
 Alte acte normative aplicabile in domeniul fiscal.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Entitati publice sau private care activeaza in domeniul
4.1. Beneficiari
formarii profesionale a adultilor si care indeplinesc criteriile
directi
de eligibilitate si de selectie
- fermieri (in special cei care activeaza in fermele mici)
- gestionari de terenuri agricole;
- persoane ocupate in agricultura;
4.2. Beneficiarii
- beneficiari de sprijin ai masurii M4/2B
indirecti
- beneficiari de sprijin ai masurii M3/2A
- fermieri-membrii ai formelor asociative constituite prin
masura M2/3A
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)


Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv
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6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
Cursuri de formare profesionala de scurta durata (ex: initiere, perfectionare), cu
perioade diferentiate de pregatire, in functie de nivelul de pregatire al beneficiarilor
finali, precum si de tematica programului de formare profesionala, in vederea
imbunatatirii si perfectionarii cunostintelor privind competentele manageriale si
tehnice in domeniul agricol si agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii si
inovatii, protectia mediului si agricultura ecologica, cunoasterea si respectarea
conditiilor de eco-conditionalitate, asociativitatea in agricultura si avantajele etc.
 Cheltuieli eligibile:
- Onorariile prestatorului (inclusiv salarii, cazare, masa si transport);
- Cheltuieli pentru derularea actiunilor, respectiv: cazare, masa si transport
participanti, dupa caz; materiale didactice si consumabile; inchirierea de
echipamente necesare; inchirierea de spatii pentru sustinerea actiunilor de formare.
Alte cheltuieli strict legate de implementarea actiunilor de formare profesionala (ex:
cheltuieli pentru inchiriere, costurile utilitatilor aferente spatiului in care se
desfasoara, managementul de proiect acolo unde se justifica).
 Cheltuieli neeligibile:
Costurile legate de cursuri de formare profesionala care fac parte din programul de
educatie sau sisteme de invatamânt secundar si superior; Costurile legate de cursuri
de formare profesionala finantate prin alte programe; Costurile cu investitiile.
Toate cheltuielile trebuie sa fie rezonabile, justificate si sa corespunda principiilor
unei bune gestionari financiare, in special din punct de vedere al raportului pretcalitate.
7. Conditii de eligibilitate
 Solicitantul se incadreaza in categoria de beneficiari eligibili;
 Solicitantul are prevazut in obiectul de activitate activitati specifice
domeniului de formare profesionala;
 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;
 Solicitantul dovedeste experienta anterioara relevanta in proiecte de formare
profesionala;
 Solicitantul dispune de capacitate tehnica si financiara necesare derularii
activitatilor specifice de formare
8. Criterii de selectie
 Solicitant care are sediu in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche;
 Nivelul calitativ si tehnic propus al curriculei cursului si corelarea cu nevoile
specifice de formare ale teritoriului (In acest mod formarea profesionala nu este o
actiune individuala, ci produce un efect integrat care ajuta la sustinerea proiectelor
dezvoltate pe celelalte Masuri GAL: M2/3A, M3/2A si M4/2B)
 Experienta si/sau calificarea trainerilor propusi (intelegerea nevoilor locale,
numarul de experti, experienta acestora, logistica folosita pentru implementarea
proiectului etc.);
 Corelarea calendarului de implementare propus cu curricula cursului si numarul de
beneficiari instruiti;
 Proiectele care propun costul cel mai mic pe cursant pentru o zi de instruire;
 Vor fi selectate cu prioritate proiectele care includ in grupul tinta beneficiari
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directi sau indirecti ai masurilor M4/2B, M3/2A si M2/3A;
Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea
in vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure
tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si
directionarea masurilor in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de
dezvoltare rurala.
9. Sume aplicabile si rata sprijinului
9.1. Justificare
Proiectele din cadrul acestei masuri sunt din categoria operatiunilor negeneratoare
de venit.
9.2. Sume aplicabile si rata sprijinului:
Valoarea maxima a sprijinului este de 25.000 euro /proiect.
Intensitatea sprijinului va fi de:
•
100% din totalul cheltuielilor eligibile
10. Indicatori de monitorizare
Numarul total al participantilor instruiti: 70 participanti
Indicatori Leader:
Din care:
- minim 5 tineri fermieri instruiti, beneficiari ai masurii M4/2B
- minim 2 fermieri instruiti, beneficiari ai masurii M3/2A
- minim 8 fermieri instruiti, membrii ai formelor asociative realizate prin masura
M2/3A
Cheltuiala publica totala: 25.000 euro + 7.690 euro bonus calitate
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