
Denumirea măsurii 
Transfer de cunoștințe 

Codul măsurii M7/ 1C 

Tipul măsurii Servicii 

 

Descrierea generală a măsurii 

 

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru 

stimularea mediului de afaceri din spaţiul rural prin 

transferul de cunoștințe și a inovării în agricultură, 

silvicultură și zonele rurale, și pentru încurajarea 

învățării pe tot parcursul vieții și a formării 

profesionale în sectoarele agricol și forestier. 

Măsura contribuie la: 

• Creşterea competitivităţii tuturor tipurilor de 

agricultură şi a viabilităţii pe termen lung 

• Promovarea resurselor eficiente şi susţinerea 

trecerii către o economie cu emisii reduse de 

carbon şi rezistentă la schimbările climatice în 

agricultură şi în sectoare alimentar şi forestier 

• Creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a 

nivelului de trai; 

• Scăderea sărăciei 

• Combaterea excluziunii sociale. 

 

Obiectivul de dezvoltare rurală 

art. Nr. 4 al Reg. (UE) 

1305/2013  

 

Favorizarea competitivităţii agriculturii; 

(Conform Art. 4 a, Reg. UE 1305/2013) 

 

 

Obiectivul specific al măsurii 

 

Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în 

agricultură, în silvicultură și în zonele rurale, cu 

accent pe încurajarea învățării pe tot parcursul vieții 

și a formării profesionale în sectoarele agricol și 

forestier. 

 

Contribuţia la 

prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art. 5, Reg (UE) 

1305/2013  

 

P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării 

în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale. 

P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a 

competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 



toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 

inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor 

 

Măsura corespunde obiectivelor 

art. Articolul 14  Din Reg. (UE) 

1305/2013 

 

Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare  

 

 

  

 

Măsura contribuie la Domeniul 

de intervenţie 1C, conform art. 

5, Reg. (UE) 1305/2013 

 

1C Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a 

formării profesionale în sectoarele agricol și forestier 

2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor 

fermieri calificați corespunzător și, în special, a 

reînnoirii generațiilor 

 

Contribuţia la obiectivele 

transversale ale Reg. (UE) 

1305/2013 

 

Măsura contribuie la inovare prin utilizarea know–

how-ului dobândit în cadrul activităților de formare și 

de dobândire competențe. Proiectele selectate vor 

contribui la stimularea inovării în UAT. 

 

Complementaritatea cu alte 

măsuri din SDL 

 

 M3/6A 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL 

 

 

 

Valoarea adăugată a măsurii 

 

Măsura contribuie la: 

• Creștrea nivelului de pregătire a persoanelor 

angrenate în activitățile economice a 

teritoriului, în special agricole și forestiere;  

• Dezvoltarea resurselor umane şi utilizarea de 

know-how; 

• Crearea de noi locuri de muncă. 

 

Trimiteri la alte acte legislative 

 

• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile 

activităţilor agricole prevăzute în Ghidul 



solicitantului pentru participarea la selecţia 

SDL; 

• Reg (UE) 1305/2013; 

• Reg (UE) 1303/2013; 

• Reg (UE) 1407/2014. 

 

Beneficiari direcţi/indirecţi 

(grup ţintă) 

 

Beneficiari direcţi: 

• Furnizorii de formare și instruire profesională; 

• UAT de pe teritoriul GAL; 

• ONG-uri,fundatii si asociatii care au ca si scop 

formarea profesionala 

Beneficiari indirecţi: 

• Fermieri sau membrii unei gospodării agricole 

(beneficiari direcţi M3/6A); 

• Populația locală, inclusiv populația de etnie 

rromă 

 

Tip sprijin (conform art. 67 al 

Reg UE 1303/2013 ) 

 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi 

plătite efectiv de solicitant; 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei 

garanţii echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) şi art. 63 ale Reg 

(UE) nr. 1305/2013.   

 

Tipuri de acţiuni eligibile şi 

neeligibile 

 

Acțiuni eligibile: 

• Acțiuni de formare profesională și de 

dobândire de competențe, activități 

demonstrative și acțiuni de informare; 

• Acțiunile de formare profesională și dobândire 

de competențe pot include cursuri de formare, 

ateliere de lucru îndrumare profesională; 

 

Acţiuni neeligibile: 

• Cursurile sau activitățile de formare care intră 

sub incidența programelor sau sistemelor 

normale de învățământ agricol și silvic de nivel 

secundar sau superior inclusiv cele de 

calificare;  

• Cheltuielile cu investițiile;  



• Cheltuielile pentru activități de formare 

sprijinite prin Fondul Social European.  

 

Condiţii de eligibilitate 

 

• Solicitantul să se încadreze în categoria 

beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau 

în incapacitate de plată; 

•  Acțiunile de formare să se încadreze în tipul 

de sprijin prevăzut prin măsură; 

•  Grupul țintă să fie din teritoriul LEADER(GAL 

LSC); 

 

Criterii de selecţie 

 

Vor fi selectate cu prioritate proiectele: 

• Acțiunile de formare care cuprind cel puțin o 

componentă dedicată beneficiarilor măsurii 

M5/2A din SDL GAL ; 

•  

• Proiectul va include inclusiv acțiuni 

demonstrative; 

• Proiectul va incude cursuri de antreprenoriat; 

 

 

Sume aplicabile şi rata sprijinului 

 

Ajutorul financiar nerambursabil alocat acestei măsuri va fi de 13 792.45  Euro. 

Sprijinul public nerambursabil: 

• Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100 % 

Valoarea sprijinului nerambursabil nu va depăşi 13 792.45  Euro / proiect 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzut

e 

Cost 

total 

mediu/ 

proiect 

Estimare

a 

costului 

total/ 

măsură 

Contribuţi

a FEADR/ 

proiect 

(100%) 

Contribuţi

a FEADR/ 

măsură 

Contribuţi

a privată/ 

proiect 

(0%) 

Contribuţi

a privată/  

măsură 

2 

proiecte 

 

6900Eur

o 

13 792 

Euro 

6900 

Euro 

13 792 

Euro 

0 

Euro 

0 

Euro 

 



 

Indicatori de monitorizare 

 

• Număr total al participanților instruiți în 

cadrul acțiunilor demonstrative: 15. 

 

 


