
FISA MASURII M 1.1 

 

Denumirea masurii: Sprijin pentru activitati demonstrative si actiuni de informare in 

teritoriul GAL 

 

CODUL Masurii M 1.1 

Masura / DI: M 1.1 / 1A 

Tipul masurii:    □INVESTITII  

     X SERVICII  

                        □ SPRIJIN FORFETAR  

 

1.Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

 

Conform analizei SWOT, populatia din teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor desfasoara 

preponderent activitati agricole, insa, pentru a se inregistra o performanta in acest 

domeniu de referinta, fermierii cu exploatatii mici si mijlocii au nevoie de idei inovatoare 

in domeniul agricol, mai ales din cauza nivelului scazut de instruire si a competentelor 

insuficiente ale acestora. Aceasta situatie se accentueaza in contextul lipsei unor modele 

adecvate si a unor idei inovative care sa poata fi replicate la nivelul teritoriului. 

 

Atelierele demonstrative si vizitele de studiu vor sprijini masurile destinate exploatatiilor 

agricole in vederea cresterii competitivitatii agricole,a  productivitatii, si  vor sprijini 

incurajarea  consolidarii cunostintelor fermierilor in teme de interes, metode si practici. 

 

In urma identificarii acestor elementein teritoriu, masura isi propune sa realizeze actiuni 

pentru informarea si incurajarea dobandirii de cunostinte pe tot parcursul vietii, precum si 

implementarea ideilor inovatoare in domeniul agricol de catre locuitorii din GAL Tinutul 

Zimbrilor. 

 

Obiectiv de dezvoltare rurala: favorizarea competitivitatii agriculturii; obtinerea unei 

dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale. 

 

Obiectiv specific al masurii:Stimularea revenirii / ramanerii in tara a persoanelor din 

mediul rural care desfasoara activitati agricole; Cresterea calitatii productiei agricole; 

Deschiderea drumului spre inovare si tehnologizare a agriculturii din teritoriul GAL Tinutul 

Zimbrilor. 

 

Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P1—

Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si zonele 

rurale. 

 

Masura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 



Masura contribuie la Domeniul de interventie 1A.Incurajarea inovarii, a cooperarii si a 

crearii unei baze de cunostinte in zonele rurale (Art. 5, al. 1, lit. a din Reg. (UE) nr. 

1305/2013). 

 

Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima 

si inovare, in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M2.1/2A; M 2.2/2A;  

 

Sinergia cu alte masuri din SDL: — 

 

2. Valoarea adaugata a masurii  

 

Masura propusa se adreseaza tuturor persoanelor din teritoriul GALTinutul 

Zimbrilor, care desfasoara activitati in domeniul agricol,dar, in mod special, beneficiarilor 

masurilor prevazute in SDL pentru agricultura (P2). Valoarea adaugata a masurii este 

generata de impactul pozitiv semnificativ ce se va inregistra, intrucat cunoasterea este o 

valoare adaugata inestimabila, iar eficienta implementarii masurii se va reflecta in 

oferirea de beneficii multiple unui numar semnificativ de persoane, precum si in calitatea 

cunostintelor dobandite de acestea, printr-un buget mic alocat. Analizata prin prisma cost 

/ eficienta, aceasta masura aduce plus valoare si este relevanta in contextul strategiei 

propuse. 

Actiunile propuse a fi finantate prin aceasta masura pot include cursuri de formare, 

ateliere de lucru, indrumare profesionala, actiuni demonstrative, acțiuni de informare,  

vizite de studiu si alte actiuni relevante. 

Transferul de informatii si cunostinte, formarea si dobandirea de aptitudini 

reprezinta elemente cheie in intelegerea si asumarea de catre fermieri a angajamentelor 

privind protectia mediului, inclusiv protejarea biodiversitatii. Prin incurajarea activitatilor 

de informare se urmareste  deschiderea orizonturilor fermierilor asupra ceea ce inseamna 

noi practici agricole care contribuie la o protejare sporita a mediului si adaptarea la 

schimbarile climatice. 

Actiunile de formare profesionala si de transfer de cunostinte care vor fi finantate 

prin masura M1.1 au un rol important in dobandirea de cunostinte, competente si 

formarea de idei noi in randul fermierilor si a persoanelor active in domeniul agricol și 

agro-alimentar din teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor. Actiunile demonstrative si vizitele de 

studiu pot stimula inovarea, inclusiv prin cooptarea de practicieni inovatori care pot 

actiona ca factori de diseminare pentru fermierii din jur. Transferul de cunostinte si 

informarea au un rol extrem de important in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a 

teritoriului GAL Tinutul Zimbrilor,deoarece acestea sprijina inovarea si faciliteaza 

dezvoltarea, folosirea si transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a imbunatati 

sistemele de productie, produsele si serviciile. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 

 Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 Reg. (UE) nr. 1303/2013; 

 Reg. (UE) nr. 807/2014; 



 Reg. (UE) nr. 808/2014; 

 Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  (OUG)  Nr.  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; 

 Hotararea de Guvern (HG) Nr. 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 Nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

 Ordonanta  de  Guvern  (OG)  Nr.  26/2000  cu  privire  la  asociatii si  fundatii  

modificarile si completarile ulterioare Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  

(OUG)  Nr.  44/2008  privind  desfasurarea  activitatilor economice de catre 

persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea Nr. 1/2011 a educatiei nationale modificarile si completarile ulterioare;  

 Ordonanta de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 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)  

 

Beneficiarii directi: 

 Furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de  transfer de cunoștințe și de 

acțiuni de informare. 

 

Beneficiarii indirecti:  

 Persoane din teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor angajate în sectoarele agricol și agro- 

alimentar, al administratorilor/proprietarilor de terenuri agricole și al altor actori 

economici care sunt IMM-uri cu profil agricol sau agro-alimentar si care își desfășoară 

activitatea în zone rurale. 

 

 

5. Tip de sprijin  

 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile  

 

Actiuni eligibile: 

Organizare de cursuri de formare, ateliere de lucru,  indrumare profesionala, actiuni 

demonstrative, acțiuni de informare și vizite de studiu cu urmatoarele tematici: 

 Diversificarea activitatilor in exploatatiile agricole, imbunatatirea calitatii productiei, 

igiena si siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a asigura bunastarea 



animalelor si sanatatea plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si 

amendamentelor in agricultura in concordanta cu standardele Uniunii Europene; 

 Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunostinte TIC, etc.); 

 Dezvoltarea unor capacitati inovative in lantul agro-alimentar; 

 Insusirea cerintelor privind eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de 

productie compatibile cu intretinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protectia 

mediului. 

 

Actiuni neeligibile: 

 Organizare de cursuri de formare profesionala care fac parte din programul de 

educatie sau din sisteme de invatamant secundar si superior; 

Organizare cursuri de formare profesionala finantate prin alte programe. 

7. Conditii de eligibilitate  

 

Organismele  care  ofera  servicii  de  transfer  de  cunostinte si servicii  de  informare: 

 Solicitantul se incadreaza in categoria de beneficiari eligibili;  

 Solicitantul  este  persoana  juridica,  constituita in  conformitate  cu legislatia in  

vigoare  in Romania;Solicitantul dovedeste experienta anterioara relevanta in proiecte 

demonstrative si/sau de diseminare;  

 Solicitantul dispune de personal calificat propriu și cooptat, în domeniile 

corespunzătoare tematicilor prevăzute; 

 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesară derulării activităților 

specifice de informare; 

 Solicitantul nu este in stare de faliment ori lichidare;  

 Prin curricula dezvoltata proiectul depus de solicitant trebuie sa contribuie la 

atingerea  obiectivelor prevazute in Strategia de Dezvoltare Locala GAL.  

 

8. Criterii de selectie  

 

Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului, experiența și/sau 

calificarea trainerilor; 

 

Principiul tematicii și al grupului țintă care presupune adaptarea și detalierea tematicii 

generale stabilite la nevoile grupului țintă dintr-un anumit teritoriu în funcție de aria de 

cuprindere zonală a proiectului; 

 

Proiectele depuse pe aceasta masura vor trebui sa demonstreze ca aduc valoare adaugata 

si raspund nevoilor teritoriului, identificate in cadrul SDL. Solicitantii vor ilustra in 

proiectul depus modul de adaptare si detaliere a tematicii generale stabilite la nevoile 

grupului tinta. 

 

Principiul eficientei utilizarii fondurilor. 

Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului 

 

 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  



 

Avand in vedere ca actiunile eligibile sunt negeneratoare de venit, sprijinului public 

nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100%. 

 

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis in vigoare, conform prevederilor 

Regulamentului UE nr. 1407/2013.  

 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Cheltuieli publice totale – 21.494,54 euro.  

Numarul de actiuni demonstrative si vizite de studiu.1 

Numarul de participanti la actiunile demonstrative si vizitele de studiu -15. 

Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1 


