
FISA MASURII - M1/1C TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ȘI ACȚIUNI DE INFORMARE PENTRU  
LOCUITORII DIN TERITORIUL GAL ECB 
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. 

Justificare - Corelare cu analiza SWOT. 
Măsura va contribui la îmbunătăţirea transferului de cunostinte pentru locuitorii teritoriului 
GAL Ecoul Campuiei Buzaului (GAL ECB).  Astfel, prin corelare cu nevoile identificate in 
Analiza diagnostic si Analiza Swot, masura Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare 
pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB, va atinge urmatoarele obiective: 
● Incurajarea participării la actiunile de formare/informare pe tot parcursul vietii  in 
sectoarele agricol si forestier 
●Accesul populației rurale la programele de învățare pe tot parcursul vieții și de dezvoltare 
a abilităților antreprenoriale 
● Servicii de formare și consultanță care să conducă la îmbunătățirea competențelor 
 Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg (UE) 1305/2013 :  

I) Favorizarea competitivitatii agriculturii 
Obiectivele specifice ale masurii :  

-Formarea profesionala si dobandirea de competente, activităţile demonstrative și acţiunile 
de informare, care vor contribui la crearea și implementarea unui management eficient al 
exploataţiilor agricole, la adoptarea unor practici prietenoase de mediu . 
-Stimularea inovarii; 
-Consolidarea identitatii locale si a profilului local; 
-Cresterea competivitatii la nivel local. 

Masura contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg.(UE) nr. 
1305/2013 
-P1 : Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si zonele 
rurale. 
- P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură 
în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 
pădurilor 
- P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 
- P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și 
silvicultură 
- P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar 
și silvic 
-P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale 

Masura corespunde obiectivelor art. 14  din Reg. (UE) nr. 1305/2013  
Masura contribuie la domeniile de interventie: 



1C) – Incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii si a formarii profesionale in sectoarele 
agricol si forestier;  

Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) nr. 1305/2013 : 
Mediu si clima , Inovare 
Măsura contribuie  obiectivele transversale   mediu si clima, inovare  prin activitatile si 
actiunile eligibile prevazute in fisa masurii. 
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării si la implementarea unui 
management eficient al exploataţiilor agricole si adoptarea unor practici prietenoase de 
mediu . 
Complementaritate cu alte masuri SDL – Masura M1/1C este complementara cu toate 
masurile din SDL intrucat: beneficiariiindirecti ai masurii  M1/1C pot fi beneficiarii directi 
ai celorlalte masuri din SDL, care pot participa la sesiuni de formare/informare fiind 
beneficiari indirecti ai masurii M1/1C.  
Masura M1/1C este complementara cu Masurile M2/2A, M3/3B, M4 /3A,M5/6A, M7/6B, 
M8/6B, deoarece beneficiarii finali ai M1/1 C vor fi selectati cu prioritate din cadrul 
beneficiarilor acestor masuri incluse in SDL GAL ECB. 
Sinergia cu alte masuri din SDL – Masura M1/1C contribuie la indeplinirea a tuturo celor 6  
prioritati si este sinergica cu toate celelalte masuri cuprinse in SDL intrucat fiecare din 
celelalte masuri contribuie la cel putin o prioritate din cele 6.  
2. Valoarea adaugata a masurii 
Participarea populatiei rurale la activitati de informare si transfer de cunostinte in numar 
cat mai mare conduce la imbunatatirea nivelului de cunostinte profesionale. 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Reg. (EU) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013 – art 14, art 35 Reg. (UE) nr.807/2014 
      Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 
4. Beneficiari direct/indirecti (grup tinta) 
 Beneficiari directi: 
-  Furnizorii de servicii de formare / servicii de transfer de cunostinte si de actiuni de 
informare; 
  Beneficiari indirecti : 
-  Persoane angajate in sectorul agricol, alimentar, silvic, fermieri si reprezentanti 
sau angajati din IMM-uri care isi desfasoara activitatea in zonele rurale. 
-          Locuitorii teritoriului GAL ECB. 
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) 
 -Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant. 
  
6. Tipuri  de actiuni eligibile si neeligibile 
 
Pentru proiecte de servicii actiunile eligibile sunt: 
- in cadrul acestei masuri se acorda sprijin pentru actiuni de formare profesionala si 
de dobandire de competente, activitati demonstrative si actiuni de informare. Actiunile de 
formare profesionala si de dobandire de competente pot include cursuri de formare, ateliere 
de lucru si indrumare profesionala. De asemenea, sprijinul poate fi acordat pentru schimburi 
pe termen scurt la nivelul conducerii exploatatiilor si a padurilor, precum si pentru vizite in 
exploatatii si paduri; 



- in cadrul acestei masuri, sprijinul se acorda in beneficiul persoanelor din sectoarele 
agricol, alimentar, silvic  si al altor actori economici  care isi desfasoara activitatea in zonele 
rurale. 
 - Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri nu vizeaza cursurile  de formare care fac 
parte din programele sau sistemele de invatamant; 
- Costurile aferente deplasarilor, cazarii si diurnei participantilor, precum si costurile 
inlocuirii fermierilor sunt eligibile pentru sprijin; 
- Elaborarea de materiale de informare (pixuri, afise, pliante, brosuri, banere, 
materiale publicitare, diverse etc) 
- Cheltuieli pentru activitati de informare, transfer de cunostinte si schimburi de 
experienta si de bune practici in domeniul agricol/ economic/mediu si clima/inovare 
- Taxe de participare/intrare: la conferinte, targuri, expozitii, s.a. 
 
         Tipurile de actiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor 
din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi 
fişa tehnică a Submasurii  19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin 
OMADR nr. 295/2016. 
 
7. Conditii de eligibilitate 
Pentru proiectele de servicii : 
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL 
trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL ECB si sa se adreseze cetatenilor din teritoriu.  
Ca excepție, pentru aceste proiecte de servicii cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni 
realizate în afara teritoriului GAL ECB(cazare, masa, transport, vizite la diferite 
obiective,s.a) dacă  grupul tinta este format 100% din cetateni ai teritoiului  GAL ECB. 
8. Criterii de selecţie conform art.49 din Reg(UE)1305/2013 
- . Vor fi selectate prioritar proiectele ce isi propun un numar mai mare de participanti 
instruiti raportati la ajutorul financiar nerambursabil solicitat.  Astfel, pentru 19.308,58 
euro ajutor nerambursabil minim 45 persoane instruite. 
- Vor fi selectate prioritar, proiectele ce isi propun sa instruiasca minim 10% din totalul 
participantilor, persoane ce apartin unei minoritati etnice. 
-Vor fi prioritizate proiectele care isi propun imbinarea activitatilor de instruire in domeniul 
agricol/economic/forestier cu activitati de mediu si clima si Inovare. 
Pentru Masura M1 / 1C: „Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare pentru locuitorii din 
teritoriul GAL ECB” vor fi prioritizati : 
* beneficiarii directi din cadrul Masurilor: - M2/2A „ Investitii in exploatatii agricole”  
               -M3/2B „Tinerii  agricultori  din teritoriul GAL ECB” 
                -M4/3A”Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative” 
* beneficiarii directi/indirecti  pentru masurile 
             - M5 / 6A „Sprijin pentru activitati inovative neagricole” 
              - M6 / 6A „Sprijin pentru diversificarea activitatilor neagricole din GAL ECB” 
*  beneficiarii indirecti pentru masurile         
               - M7 / 6B”Inovarea infrastructurii sociale”  
              -M8/6B”Sprijin pentru dezvoltarea rurala in teritoriului GAL ECB” 
 
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului pentru aceasta masura este de: 



-100% din totalul cheltuielilor eligibile 
Valoarea maxima nerambursabila aferenta unui proiect va fi de  19.308,58 euro. 
-Suma totala in cadrul acestei masuri  se regaseste in Anexa 4- Planul de finantare al SDL.  
10. Indicatori de monitorizare 
-Numar participanti instruiti –minim 45  
-Proiecte care includ activitati mediu si clima, Inovare. 
 
Conditiile specifice de accesare (tipuri de actiuni eligibile/neeligibile, criterii de selectie 
, valoarea si intensitatea sprijinului) vor fi detaliate in ghidul solicitantului, respectiv in 
apelul de selectie pentru fiecare sesiune de depunere proiecte lansata de catre GAL. 
Acestea vor fi redactate  in conformitate cu legislatia nationala si europeana in vigoare 
si vor fi aprobate de catre Consiliul Director al Asociatiei conform prevederilor statutare. 
 


