
FISA MASURII 

Denumirea măsurii – Formarea profesionala a fermierilor pentru infiintarea si gestionarea 

plantatiilor de capsuni, mur, zmeur si legume. 

CODUL Măsurii – M 1/1C 

Tipul măsurii: 

□ INVESTITII 

X  SERVICII 
□SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1. Justificare si corelare cu analiza:  

Pe teritoriul celor 6  localitati ale GAL GIURGIU EST exista o tendinta de specializare a 

exploatatiilor prin infiintarea unor plantatii de mur, zmeur, capsuni si legume. In prezent exista 

un potential foarte mare pentru dezvoltarea acestui sector, micii fermieri din teritoriul GAL 

solicitand acest tip de interventie in cadrul intalnirilor consultative. Pentru ca astfel de investitii 

sa devina viabile, este necesara formarea profesionala a potentialilor beneficiari si a 

beneficiarilor, pentru gestionarea corespunzatoare a acestei activitati.  

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg(UE) 1305/2013:  

i) Favorizarea competitivitătii agriculturii 

1.3.Obiectivele specifice / locale ale măsurii: 

Măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice: 

   Dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii în sectorul agricolsi transferul celor 

mai bune practici in teritoriul GAL 

 Vizeazaactiuni în scopul atenuării schimbărilor climatice sau al adaptării la acestea 

 Presupune abordări privind proiectele de mediu, inclusiv gestionarea eficientă a apei, 

utilizarea energiei din surse regenerabile  

 Creaza noi locuri de munca datorita unei mai bune valorificari a resurselor 

 Stimuleaza orientarea catre culturi profitabile 

1.4. Contributie la prioritatea/prioritătile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

Prioritatea 1. Încurajarea transferului de cunostinte si a inovării în agricultură, în silvicultură si în 

zonele rurale 

1.5. Măsura corespunde art. 14, (1) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 si nevoilor identificate la 

nivelul teritoriului GAL privind orientarea catre culturi profitabile si dobandirea de 

competente in vederea realizarii acesteia 

1.6. Contributia la domeniul de interventie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

DI 1C Incurajareainvatarii pe tot parcursul vietii si a formarii profesionale in sectoarele agricol si 

forestier 

1.7. Contributia la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

 Inovare  

Va fi incurajata utilizarea de noi procese si tehnologii, conducând la cresterea gradului de 

inovare din sector. Totodată, prin formare profesionala, micii producători isi pot insusimodalităti 

inovatoare de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii, inclusiv prin prezentarea 

beneficiilor asocierii.  Activitătile de formare profesionala ar permite fermierilor să invete cum  

să-si optimizeze costurile de productie si să creeze lanturi scurte de aprovizionare si desfacere.  

 Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si de adaptare la acestea 

Operatiunile sprijinite sunt importante pentru adaptarea sectorului agricol la schimbările 

climatice, oferind solutii eficiente si inovative cum ar fi soiuri rezistente la secetă si la inghet, 



tehnici si sisteme cu un număr limitat de interventii asupra solului, contribuind astfel la 

reducerea pierderilor de apă si a degradării solului. Sprijinul acordat va contribui indirect la 

dezvoltarea obiectivelor transversale de mediu si clima prin indeplinirea obiectivelor domeniilor 

de interventie 2A, 3A, si 6B si dezvoltarea de procese si tehnici noi care pot avea un impact 

benefic asupra mediului (de ex. prin utilizarea ingrasamintelor naturale, crestereacantitătii de 

apă din sol, reducerea consumului de apă, utilizarea surselor regenerabile de energie, etc.) 

1.8. Complementaritateacu alte măsuri din SDL: 

M02/2A: "Sprijin pentru investitii in infiintareaexploatatiilor de capsuni, mur, zmeur si legume 

si crearea de noi locuri de munca in teritoriul GAL” 

M3/3A: "Crearea si dezvoltarea structurilor asociative" 

 M02/2A vizeaza in mod direct fermierii, in timp ce M1/1C are ca beneficiar direct un furnizor 

de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunostinte si de actiuni de informare, 

iar ca beneficiari indirecti fermierii interesati, inclusiv pe cei care obtin finantare prin 

intermediul M02/2A   

 M3/3A vizeaza in mod direct o structura asociativa a fermierilor, in timp de masura M1/1C are 

ca beneficiari indirecti fermierii membrii sau viitori membrii ai structurii asociative, inclusiv 

pe cei care obtin finantare prin intermediul M02/2A.  

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: M01/1C contribuie exclusiv la realizarea P1: Încurajarea 

transferului de cunostinte si a inovării în agricultură, în silvicultură si în zonele rurale  

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Formarea proferionala va ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul scazut de 

cunostinte specifice acestui sector din teritoriul GAL.  

Utilizarea de tehnologii inovatoare este reflectată în efectele socio-economice si de mediu, cum 

ar fi: crestereaproductiei, reducerea consumului de apa, îmbunătătireaconditiilor de lucru ale 

fermierilor, mentinerea structurii solului, conservarea si îmbunătătirea caracteristicilor solului, 

cresterea rezervei de apă din sol,utilizarea surselor de energie regenerabila etc. Sprijinul acordat 

în cadrul masurii de formare profesionala va încuraja utilizarea de noi procese si tehnologii în 

gestionarea plantatiilor de arbusti fructiferi si de legume, vizandcresterea gradului de inovare la 

nivelul GAL GIURGIU EST in concordanta cu obiectivele de mediu si clima. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 LegislatieUE:Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tintă) 

4.1. Beneficiari directi: 

 Furnizori de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunostinte si de actiuni de 

informare 

4.1. Beneficiari indirecti: 

 Fermierii din teritoriul GAL, membri ai unei forme asociative ori viitori membri  

 Fermierii finantati de catre GAL in cadrul masurilor M02/2A, M3/3A 

 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă. 

5. Tip de sprijin (conform prevederilor art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Se poate solicita plata unui avans de pana la 50% conditionat de constituirea unei garantii 

bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din plata avansului 

in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 



6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1. Tipuri de actiuni eligibile*: 

 Actiuni de formare profesionala si dobandire de competente in domeniul agricol, ca de 

exemplu: 

- Diversificarea activitatilor in exploatatiile agricole, imbunatatireacalitatiiproductiei, 

igiena si siguranta alimentelor, siguranta muncii; 

- Imbunatatirea si incurajarea afacerilor; 

- Imbunatatireacunostintelor privind protectia mediului; 

- Pregatire tehnica ( tehnologii specifice, introducerea de inovatii, difuzarea rezultatelor 

cercetarii si a gestionarii durabile a resurselor naturale, etc.) 

- Managementul durabil al terenurilor agricole; 

- Dezvoltarea unor capacitati inovative in lantulagro-alimentar;  

 activitati demonstrative si actiuni de animare.  

 Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite intruniri tematice, targuri, 

expozitii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind 

noile tehnologii sau petruactiuni de schimb de experienta; 

 Schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatatiilor si vizite in exploatatii; 

Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate sunt eligbileurmatoarele costuri: 

 Cheltuieli cu personalul (formatori, specialisti, etc.) 

 Cheltuieli cu inchirierea de sali si echipamente pentru desfasurarea cursurilor;  

 Deplasarea , cazarea si diurna participantilor; 

 Elaborarea de materiale de informare (pixuri, mape, afise, pliante, brosuri, banere, materiale 

publicitare diverse etc. 

 Taxe de participare/intrare/vizitare la conferinte, targuri, expozitii, simpozioane, etc.; 

Sprijinul se va acorda pentru activitătile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul 

planului de proiect. 

Toate costurile trebuie sa fie rezonabile, justificate si sa corespunda principiilor unei bune 

gestionari financiare. 

6.2. Tipuri de actiuni neeligibile: 

 Cursurile de instruire sau de formare care fac parte din programele sau sistemele normale de 

invatamant de nivel secundar sau superior; 

Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate NU sunt eligbileurmatoarele costuri: 

 cheltuielile cu achizitionarea de echipamente;  

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finantare a proiectului;  

 cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si transport persoane, 

 cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantări care vizează aceleasi costuri  

 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume: dobânzi 

debitoare, achizitionarea de terenuri construite si neconstruite, taxa pe valoarea adăugată, 

cu exceptia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislatieinationale; 

Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, inclusiv 

cu prevederile HG Nr. 226/2015. 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis: Nu e cazul. 



7. Conditii de eligibilitate: 

 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul are prevazut in obiectul de activitate formarea profesionala sau informare sau 

difuzare de cunostinte; 

 Dispune de personal calificat (pentru fiecare domeniu de actiune va prezenta documente care 

sa ateste calificarea sau experienta in desfasurarea acestor actiuni);  

 Proiectul trebuie să se încadreze în tipurile de activităti sprijinite prin măsură;  

 Solicitantul are acces la facilitaticorespunzatoareactivitatilor specifice; 

 Dispune de capacitate tehnica si financiara necesare derulariiactivitatilor specifice; 

 Nu este in stare de faliment sau lichidare; 

 Si-a indeplinitobligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale 

catre bugetul de stat; 

 În  Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele 

formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului 

 Grupul tinta este format din persoane care isidesfasoara activitatea sau au domiciliul pe 

teritoriul GAL; 

 Solicitantul nu se regaseste in Bazele de date privind dubla finantare; 

 Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in declaratia pe propria raspundere 
anexa la Cererea de Finantare; 

8. Criterii de selectie 

Selectia va fi facuta in functie de cel mai avantajos punctaj obtinut in urma aplicarii unor criterii 

de selectie pentru proiectele beneficiarilor eligibili care se refera la: 

- Caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic; 

- Se adreseaza beneficiarilor indirecti cu varsta de cel mult 40 ani; 

- Se adreseaza beneficiarilor care sunt membrii unei forme asociative sprijinite prin masura 

M3/3A; 

- Se adreseaza beneficiarilor indirecti care au depus sau implementat un proiect in cadrul 

masurii M02/2A; 

- Tematica cuprinde elemente de protectia mediului si utilizarea de energie din surse 

regenerabile; 

- Numarulparticipantilorinstruiti 

Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar R (UE) nr. 1305/2013. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului  

Pornind de consultarile realizate in cadrul intalnirilor realizate cu reprezentantii sectorului 
agricol, precum si cu participarea sectorului public si al societatii civile, a rezultat nevoia 
formarii profesionale a producatorilor primari, fiind propuse si estimate din punct de vedere 
pecuniar activitati utile si necesare acestui domeniu. Valoarea spijinului nerambursabil privind 
cheltuielile eligibile va fi intre 5.000 si 11.388 euro/proiect. Ponderea sprijinului nerambursabil 
va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, actiunile propuse facand parte din operatiunile 
generatoare de venit cu utilitate publica. 

Valoarea publica totala alocata pe masura este de :11.388 euro 

10. Indicatori de monitorizare 

 Indicatori de rezultat: numarul total al participantilorinstruiti: minim 10 participanti 

 Indicatori de realizare: cheltuieli publice totale 

 


