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M2/1C Sprijin pentru dobândirea abilităților și
competențelor profesionale în domeniul agricol
Beneficiari/ aplicanți proiecte finanțate prin GAL
Beneficiarii direcți (grupul țintă):
- Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de
eligibilitate și de selecție.
Beneficiarii indirecți:
 tineri fermieri;
 fermieri, persoane fizice care activează în fermele mici;
 beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor M6/ 2B, M7/ 2A.

Acțiuni finanțate (cheltuieli care pot fi realizate)

ACȚIUNI ELIGIBILE:
Măsura sprijină cursurile de formare profesională de scurtă durată (ex: inițiere, perfecționare), cu perioade diferențiate de
pregătire, în funcție de nivelul de pregătire al beneficiarilor finali, precum și de tematica programului de formare
profesională.
Programele de formare profesională:
- Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare
a rezultatelor cercetării (35 ore maximum);
- Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd,
îmbunătățirea calității producției (24 ore maximum);
- Diversificarea activităților în exploatațiile agricole (24 ore maximum);
- Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al terenurilor agricole, însușirea cunoștințelor
privind implementarea angajamentelor de agro-mediu și climă și agricultură ecologică, care să vizeze cel puțin aspectele
legate de completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul
fermei, necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor, precum și însușirea
de metode de producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului și adaptarea la
efectele schimbărilor climatice și reducerea concentrației de GES din atmosferă (40 ore maximum).
Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc) în special pentru tinerii fermieri care
primesc sprijin prin intermediul M6/ 2B (40 de ore maximum).
ACȚIUNI NEELIGIBILE
Sprijinul acordat în cadrul măsurii vizează următoarele acțiuni neeligibile:
- sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, precum și pentru vizite în
exploatații și păduri.

Condiții generale pentru accesare fonduri finanțate SDL
 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
 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 și financiară necesare derulării activităților specifice de formare.

Valoarea proiectelor (sprijinul finanțat prin cererea de finanțare)



Ajutorul public acordat in cadrul acestei masuri este de 100%, din totalul cheltuielilor eligibile.
Valoarea maximă a proiectului este de 25.000 euro.
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