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Denumirea măsurii –  Acţiuni de informare şi transfer de cunoștințe 
CODUL Măsurii- Măsura 11/ 1C 

 
Tipul măsurii:    □  INVESTIȚII 

 SERVICII  
□  SPRIJIN FORFETAR  

 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

În cadrul măsurii „Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare”, trebuie să se deruleze 
activităţi de instruire şi alte tipuri de activităţi pentru a îmbunătăţi potenţialul uman al 
persoanelor care sunt implicate în sectoarele agricol şi alimentar, manageri în agricultură 
şi IMM-uri cu activitate în zonele rurale. Prin analiza SWOT s-a identificat lipsa de 
competenţă a întreprinzătorilor în cea ce priveşte dezvoltarea micro-întreprinderilor.(T) 
Transferul de cunoştinţe şi acţiunile de informare pot lua mai multe forme cum ar fi 
cursurile de instruire, workshop-uri, activităţi demonstrative şi acţiuni de informare(O). 
Aceste acţiuni trebuie să fie implementate pentru a aborda nevoile identificate în 
teritoriu(W). Aceste activităţi sunt cruciale pentru a promova creşterea economică şi 
dezvoltarea în zonele rurale şi pentru a îmbunătăţi sustenabilitatea, competitivitatea, 
eficienţa resurselor şi performanţele de mediu în întreprinderile agricole. 
Măsura contribuie la instruirea unui număr cât mai mare de fermieri şi întreprinzători(S). 
 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală :  
Această măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr. 
1305/2013, art. 4. : 

• (a) Favorizarea competitivităţii agriculturii. 
 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 
• dezvoltarea mentalităţii localnicilor; 
• dezvoltarea gradului de cunoaştere a metodelor utilizate în UE; 
• desfăşurarea activităţilor specifice într-un mod cât mai benefic teritoriului, 

mediului, etc. 
 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013:  
P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele 
rurale. 
 
Măsura corespunde obiectivelor art. 14 Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare 
din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (asimilat articolului din Titlul III: Sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1C  Încurajarea învățării pe tot parcursul 
vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier, prevăzute la art. 5, 
Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
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Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
Caracterul inovativ derivă din faptul că vor fi organizate activităţi de informare şi 
workshop-uri cu teme care nu au mai fost diseminate în teritoriul GAL (ex. reglementări 
cu privire la conformarea unităţilor agricole la condiţiile impuse de legislaţia europeană 
cu privire la mediu, etc.). 
Măsura contribuie la protecţia mediului prin obligativitatea folosirii materialelor reciclate 
şi reciclabile la acţiunile de informare şi transfer de cunoştinţe. 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  - 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: - 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Prin participarea la activităţile de informare şi transfer de cunoştinţe, fermierii şi 
întreprinzătorii vor dispune de noi cunoştinţe în domeniu pentru dezvoltarea şi 
diversificarea activităţilor şi pentru creşterea nivelului de competitivitate. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislație UE  
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare;  
Reg. (UE) nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

Legislație Națională 
Legea 31/1990 - republicată privind societățile comerciale; 
OG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare; 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
Beneficiari direcți:  
Entităţi private: Furnizori de formare profesionala de pe teritoriul României 
Beneficiari indirecți (grup țintă): Fermieri şi întreprinzători din teritoriul LEADER Târnava 
Mică Bălăuşeri-Sărăţeni 
Participarea în cadrul acţiunilor de informare şi transfer de cunoştinţe este gratuită 
pentru beneficiarii finali. 

5.  Tip de sprijin  (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 
Plăți în avans, cu condiția constiutuirii unei garanții bancare sau a unei garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate 
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Acțiuni eligibile: 

În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru acțiuni de formare profesională și de 
dobândire de competențe, activități demonstrative și acțiuni de informare. Acțiunile de 
formare profesională și de dobândire de competențe pot include cursuri de formare şi 
workshop. În cadrul acestei măsuri, sprijinul se acordă în beneficiul persoanelor din 
sectoarele agricol şi alimentar al fermierilor, întreprinzătorilor. Beneficiarii sprijinului 
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sunt furnizori de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe și de 
acțiuni de informare. Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive. 

Acțiuni neeligibile: 

• Îndemnare profesională; 
• Schimburi în agricultură pe termen scurt privind managementul fermelor; 
• Vizite la ferme. 

7.  Condiții de eligibilitate 
Solicitantul este eligibil dacă: 

• Persoanele beneficiare ale activităţilor de informare, transfer de cunoştinţe/ 
schimburi de experienţă şi de bune practici în domeniul agricol/economic trebuie 
să facă parte din grupul ţintă şi să fie din teritoriul GAL Târnava Mică Bălăuşeri-
Sărăţeni; 

• Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate, activităţi specifice domeniului 
de formare profesională;  

• Solicitantul dispune de personal calificat propriu sau cooptat; 
• Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari direcţi; 
• Solicitantul foloseşte materiale reciclate sau reciclabile în cadrul activităţilor. 

8.  Criterii de selecție 
Criterile de selecție vor fi în conformitate cu obiectivele identificate în SDL și în 
conformitate cu specificul local al teritoriului. Prioritizarea se va face în funcție de 
contribuția adusă la îndeplinirea indicatorilor și a obiectivelor propuse în SDL. Criteriile de 
selecție sunt următoarele: 

• Informările promovează noi tehnologii în domeniul agriculturii şi întreprinderilor;  
• Promovează instruirea tinerilor sub 40 ani, a femeilor şi grupurilor dezavantajate. 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 
Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 
depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 
art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 
o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 
prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Deoarece această măsură contribuie la specificul local al teritoriului prin interesul colectiv 
și importanța strategică cuantumul sprijinului va fi suma maximă. 
Intensitatea sprijinului va fi de: Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 
100% din ajutorul public nerambursabil. 
Valoarea minimă a proiectelor este de 5.000 Euro. 

 10. Indicatori de monitorizare 
Numărul total al participanților instruiți : 80 
Număr de locuri de muncă nou create: 0 
Cheltuielile publice totale: 15.000 Euro∗  

                                                           
∗ Cheltuielile publice totale se pot modifica în funcţie de sumele obţinute pe componenta B şi vor fi detaliate în 
Ghidul Solicitantului. 


