FIȘA MĂSURII
Denumirea măsurii

TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ȘI ACȚIUNI DE INFORMARE

Codul măsurii

M 2 / 1A

1. DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificarea alegerii măsurii și corelarea cu analiza SWOT
Măsura va contribui la nivelul de conștientizare, cunoștințe și abilități al participanților
cu privire la metode moderne şi inovative de procesare şi marketing ale produselor
agricole, inclusiv în contextul lanţurilor scurte de aprovizionare, nivelul de instruire fiind
insuficient pentru a putea răspunde cererii pieței şi a îndeplini standardele la nivel
european. În plus, aceştia nu deţin de suficiente cunoştinţe cu privire la practicile de
mediu care aduc beneficii biodiversităţii, solului şi apei şi nu deţin informaţii privind
practicile agricole care contribuie la o mai bună adaptare la efectele schimbărilor
climatice în zonele cu risc şi la reducerea emisiilor de GES. Evoluția sectorului agroalimentar din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI” necesită pentru micii procesatori
un nivel ridicat de informare tehnică, economică și de management al afacerii pentru a
îndeplini cu succes standardele UE (siguranţă alimentară, sănătatea animalelor, norme de
mediu, etc.) și de a face faţă unui mediu concurenţial.
Acțiunile privind transferul de cunoştinţe precum și activitățile demonstrative și
acţiunile de informare vizează acompanierea măsurilor de creştere a competitivităţii şi
diversificării din agricultură și a necesităţii restructurării şi modernizării sectorului agricol,
a încurajării afacerilor din teritoriu orientate spre piaţă, procesarea şi comercializarea
produselor agricole, a sporirii cerinţelor pentru o gamă largă şi diversificată de aptitudini
economico-financiare şi de management cât şi a celor legate de îndeplinirea obiectivului
gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi practici
prietenoase cu mediul, bunelor practici de producţie agricolă, precum şi de utilizare a
energiei regenerabile, a aplicării soluţiilor tehnologice şi practicilor agricole, care să
asigure alternative la combaterea secetei prin metodele de irigaţii.
Măsura se corelează în principal cu următoarele puncte din analiza SWOT: Lipsa
cunoștințelor adecvate în domeniul metodelor de management, al tehnologiilor și
standardelor moderne de producție în rândul fermierilor; Scăderea gradului de instruire a
populaţiei tinere; Scăderea ponderii populaţiei active şi ocupate din teritoriu; Dificultăţi
întâmpinate în accesarea fondurilor neramburabile datorită lipsei cunoştinţelor în
domeniu; Activitate antreprenorială scăzută; Lipsa de cunoştinţe tehnice şi know-how
pentru practicarea unei agriculturi competitive;
1.2. Obiectivele de dezvoltare rurală(art. 4, Reg. (UE) 1305/2013 la care contribuie:
 (a) Favorizarea competitivității agriculturii;
1.3. Obiectivul specific local al măsurii
OSL 1 - Sprijinirea cooperarii și instruirii;
1.4. Prioritatea prevăzută la art. 5 din Reg. (UE) 1305/2013 la care contribuie:
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2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Valoarea adaugată a măsuri este generată de impactul pe care acțiunile proiectului
îl va aduce în teritoriu, acestea contribuind la îndeplinirea următoarelor nevoi locale: 02)
Cunoștințe adecvate pentru dezvoltare; 06) Procesarea și marketingul produselor locale;
07) Creșterea și diversificarea nr. de locuri de muncă; 11) Conservarea și promovare
patrimoniului local și a tradițiilor.
Sprijinul acordat prin acțiunile de formare profesională va ajuta la transferul de
cunoștințe, promovarea cooperării și aplicarea unor tehnici inovative în cadrul lanțurilor
alimentare, inclusiv diseminarea rezultatelor obținute. Aceste acțiuni vor contribui la
măsurile de restructurare şi modernizare a exploataţiilor în vederea creşterii
competitivităţii şi productivităţii precum și adaptarea la efectele schimbărilor climatice.
Totodată, fermierii vor avea acces la cunoştinţe şi informaţii pentru un management bun
al riscurilor climatice și alte riscuri la care sunt expuse exploataţiile.
Cunoştinţele şi informaţiile dobândite prin transferul de cunoştinţe, activitățile
demonstrative și acţiunile de informare vor permite fermierilor, micilor procesatori și
întreprinzătorilor să-şi sporească gradul de competitivitate, să utilizeze tehnologii și
procese inovative, să utilizeze mai eficient resursele, să îmbunătăţească performanţele de
mediu.
Caracterul inovator al măsurii este dat de activitățile și acțiunile noi pe care
proiectul le abordează pentru a rezolva problemele existente (activități demonstrative și
acțiuni de informare).
Sesiunile demonstrative pot stimula inovarea inclusiv prin cooptarea de practicieni
inovatori care pot acţiona ca factori de diseminare pentru fermierii din jur. De asemenea,
interacţiunile de grup, schimburile de experienţă, practicile şi ideile pot acţiona ca un
catalizator pentru procesul de inovare. Prin expunerea la noi idei, metode şi principii, prin
interacţiune şi învăţare, fermierii devin mai bine pregătiţi, mai receptivi la noi idei şi
concepte şi mai înclinaţi să aplice tehnologii şi practici inovatoare în domeniul lor de
activitate.
Valoarea adăugată se evidențiază și prin criteriile specifice locale de selecție.
Măsura va ajuta participanții să dobândească cunoştinţe pentru o mai bună gestionare
a riscurilor la care sunt supuse exploatațiile agricole, prin adoptarea de tehnologii de
producție adecvate, acțiuni de prevenire a riscurilor, precum și accesarea sistemelor de
asigurări și a fondurilor mutuale pentru agricultură în vederea compensării pierderilor
legate de evenimentele climatice adverse sau boli ale plantelor și animalelor.
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P - (1) Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în
zonele rurale;
1.5. Corespondența cu obiectivele prevăzute în art. din Titlul III-Reg. (UE) 1305/2013
Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
1.6. Domeniul de intervenție principal la care contribuie
DI 1A - Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele
rurale;
1.7. Contribuția la obiectivele transversal ale Reg. (UE) 1305/2013
Măsura contribuie la următoarele obiectivele transversale: Mediu; Climă; Inovare.
1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL
Măsura 2/1A este complementară cu M1/1A, M3/2A, M4/6A.
1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL
Măsura este sinergică cu măsura M1/1A .

Asigurarea cursurilor de formare profesională va contribui la actualizarea
competențelor profesionale în sectorul agricol și agroalimentar la dobândirea de abilități
orientate către practicarea unui management tehnologic și economic eficient la nivelul
exploataţiilor, adoptarea de practici prietenoase cu mediul.
3.
TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
 Reg. (UE) Nr. 1336/2013
 Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 34 /2006.
 Hotărârea de Guvern (HG) Nr. 925/2006.
 Legea Nr. 31/1990.
 Ordonanța de Guvern Nr. 26/2000.
 Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 44/2008.
 Legea Nr. 1/2011.
 Ordonanţa de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013.
4.
BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)
4.1.
Beneficiari direcți:
Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților
(pentru proiecte care vizează formarea profesională) sau în domeniul activităților de
informare/demonstrative și/sau diseminare (pentru proiecte care vizează activități de
informare/demonstrative și/sau diseminare).
4.2.
Beneficiari indirecți:

Beneficiarii acțiunilor de transfer de cunoștințe și acțiuni de informare sunt
persoanelor care sunt implicate în sectoarele agricol, alimentar şi silvicultură,
manageri în agricultură şi microîntreprinderi cu activitate în teritoriul ,,Poarta
Transilvaniei”;

Persoanele aparținând etniei rome;

Parteneriate finanțate prin M1/1A, benficiari direcți ai M3/2A, M4/6A

6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE
6.1. ACȚIUNI ELIGIBILE
a) Cursuri de formare profesională de scurtă durată (ex: inițiere, perfecționare), cu
perioade diferențiate de pregătire, în funcţie de nivelul de pregătire al beneficiarilor
finali, precum și de tematica programului de formare profesională.
b) Activități demonstrative realizate prin diverse sesiuni practice care vizează metode noi
de protecție a culturilor sau tehnici specifice de producție (de ex: conservarea
biodiversității sau adaptarea la schimbările climatice. Activitatea poate avea loc într-o
fermă sau în alte locații, cum ar fi: centre de cercetare, expoziții, târguri de profil, etc.);
c) Acțiuni de informare: activități de difuzare a informațiilor cu privire la agricultură,
protecția mediului, schimbări climatice, sectorul agro-alimentar, în scopul de a
conștientiza grupul țintă asupra cunoștințelor relevante pentru activitatea desfășurată la
locul de muncă.
Atenție!
 În elaborarea proiectului, solicitantul trebuie să aibă în vedere evitarea segregării.
 Proiectele depuse vor respecta prevederile aplicabile LEADER din HG 226/2015.
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TIP DE SPRIJIN
Rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv.
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Cheltuielile eligibile sunt:
 Onorariile prestatorului (inclusiv salarii, cazare, masă și transport);
 Cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează: cazare, masă și
transport participanți, după caz; materiale didactice și consumabile; închirierea de
echipamente necesare; închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor de
formare, acțiunilor de informare și activităților demonstrative.
 Alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor de formare profesională,
informare și activităților demonstrative (exemplu: cheltuieli pentru închiriere,
costurile utilităților aferente spațiului în care se desfășoară managementul de
proiect acolo unde se justifică).
Toate cheltuielile trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor
unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate.
6.2. ACȚIUNI NEELGIBILE
 Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și
pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și în păduri.
Nu sunt sprijinite următoarele tipuri de cheltuieli:
 costurile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din programul
de educație sau sisteme de învătământ secundar și superior;
 costurile legate de cursuri de formare profesională finanțate prin alte
programe;
 Investițiile în cadrul proiectelor demonstrative/alte investiții;
 Cheltuieli care nu servesc exclusiv acțiunilor de informare și activităților
demonstrative.
Acțiunile eligibile și neeligibile vor respecta prevederile: art. 65 din Reg. (UE) nr.
1303/2013, art. 69(3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013, art. 45 din Reg. (UE) nr.
1305/2013, art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014, prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa
tehnică a sub-măsurii 19.2, respectarea schemei de ajutor de minimis, HG 226/2015
7.
CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
 Solicitantul propune un proiect care se va implementa în teritoriul ”POARTA
TRANSILVANIEI”;
 Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în
vigoare în România;
 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului
de formare profesională;
 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;
 Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare
profesională;
 Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării
activităţilor specifice de formare;
 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
 Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;

Solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru
resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului;
 Grupul țintă este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au

domiciliul în teritoriul ”POARTA TRANSILVANIEI”.
În situația de excepție, când ofertantul este selectat prin procedură de achiziție publică
este necesar ca acesta să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația specifică, în
vigoare.
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în documentul de implementare a măsurii
elaborat de GAL/procedurii de achiziție publică.
8.
CRITERII DE SELECȚIE
8.1. Criterii de selecție specific locale
 Principiul diseminării echilibrate a informațiilor (participanți la acțiune din mai
multe comune din GAL).
 Principiul prioritizeării proiectelor care propun acțiuni demonstrative și/sau acțiuni
de informare;
 Principiul prioritizării proiectelor care vizează ca beneficari indirecți persoanele de
etnie romă.
8.1. Criterii de selecție specifice măsurii
 Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului, experiența
și/sau calificarea trainerilor;
 Principiul parteneriatului cu asociații reprezentative la nivel national/regional și
instituții de învățământ și/sau instituții de cercetare dezvoltare;
 Principiul tematicii și al grupului țintă care presupune adaptarea și detalierea
tematicii generale stabilite la nevoile grupului țintă din teritoriul LEADER ”POARTA
TRANSILVANIEI”;
 Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului/contractului;
 Principiul eficientei utilizării fondurilor.
Principiile de selecție vor fi detaliate ulterior în ghidul solicitantului elaborate de
GAL și vor avea în vedere prevederile art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013,
urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai buna utilizare a resurselor
financiare și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de
dezvoltare rurală. Proiectele propuse în cadrul acestei măsuri vor fi selectate pe bază de
cereri de acelor resurse în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare
rurală.
9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI
Valoarea maximă a sprijinului este de 24.000 de euro/proiect.
Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
La stabilirea cuantumului și intensității sprijinului s-au avut în vedere: alocarea
financiară pe măsură, numărul de posibili beneficiari, obiectivele și prioritățile SDL,
interesul colectiv, importanța strategică, accesul public la rezultatele proiectului și
caracteristicile inovatoare ale proiectului la nivel local.
Intensitatea a fost stabilită în limita maximă prevăzută de Reg. (UE) 1305/2013
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10. INDICATORI DE MONITORIZARE
 Cheltuială publică totală
 Locuri de muncă create;
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