Denumirea
măsurii
Codul măsurii
Tipul măsurii

Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe

M9/1A
□ INVESTIȚII
SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1 Descrierea generală a măsurii
1.1
Justificarea Inovarea este un aspect inclus în prioritățile Politicii Agricole
măsurii
Comune (PAC) și ale Programului Național de Dezvoltare Rurală
(PNDR) 2014-2020 și contribuie la creșterea inteligentă, ecologică și
favorabilă incluziunii. Din păcate , la nivelul zonelor rurale nu există
politici de susținere a inovării și transferului de cunoștințe, fapt care
generează discrepanțe mari între rezultatele științei și gradul de
aplicare în practică. Nu s-au dezvoltat structuri în acest sens, iar
gradul de implicare al actorilor locali este nerelevant din acest
punct de vedere. Din păcate, încă asociativitatea este asimilată cu
ONG, fapt care generează confuzie și dificultăți în construirea unor
sisteme viabile de colaborare în mediul rural.
Nu există nicio structură formală sau informală de colaborare
permanentă în domeniul inovării și transferului de cunoștințe la
nivelul agenților economici.
Argumentăm măsura propusă de noi și prin numărul mic al
furnizorilor de formare din zonele rurale ale microregiunii, precum
și faptul niciunul nu are activități care vizează transferul de
cunoștințe sau asistență de specialitate în dezvoltarea
organizațională.
Un alt aspect care afectează în mod negativ crearea unei baze de
cunoștințe în mediul rural este nivelul redus de deprinderi pentru
munca în parteneriate, rețele și acțiuni de colaborare pentru
scopuri comune al IMM-urilor. De exemplu:
-

nu există nicio rețea de afaceri/ sau de acțiune comună
pentru dezvoltarea structurilor asociative, dar nici pentru
dezvoltarea nivelului de informare al persoanelor angajate
în sectoarele agricol, alimentar și silvic, sau a celor care
gestionează terenurile.

-

IMM-urile din zona rurală resimt necesitatea unui sprijin de
specialitate,
a unor practici noi care să le asigure
îmbunătățirea managementului, inovare organizațională etc.

-

multe IMM-uri nu dispun de resursele financiare pentru plata
unor firme de consultanță care să le susțină dezvoltarea, dar
nici nu știu să acționeze împreună pentru scopuri comune.
numărul foarte redus de specialiști în munca pe bază de
proiecte la nivelul majorității UAT din microregiune și
supraîncărcarea acestora cu sarcini diverse face imposibilă

-

1.2 Obiectivul de
dezvoltare rurală al
Reg
(UE)
nr.
1305/2013
1.3
Obiectivul
specific al măsurii
1.4 Contribuție la
prioritatea/
prioritățile
prevăzute la art.5.
Reg
(UE)
nr.
1305/2013
1.5 Contribuție la
prioritățile
SDL
(locale)

implicarea lor și în dezvoltarea unei baze de cunoștințe
pentru zonele rurale .
- la nivelul școlilor din mediul rural nu există inițiative de
orientare a ofertei și spre adulți în vederea transferului de
cunoștințe.
- nu au fost identificate proiecte demonstrative menite să
asigure bagajul de cunoștințe necesar zonelor rurale.
Măsura
contribuie la
operaționalizarea în microregiune a
obiectivului tematic I din Regulamentul ( UE) nr.1305/2013,
respectiv:
”Favorizarea competitivității agriculturii ”
Îmbunătățirea transferului de cunoștințe și a acțiunii în
parteneriate, rețele și ”clustere” menite să susțină valorificarea
potențialului uman și natural al zonelor rurale din microregiune
Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității P1 a
Regulamentul ( UE) nr.1305/2013, adică:
1A ” Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în
agricultură, silvicultură și în zonele rurale”

Măsura contribuie la aplicare priorităților specifice mediului
asociativ din cadrul SDL:
- Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în
agricultură, silvicultură și protejarea mediului natural;
- Creșterea numărului de parteneriate, rețele de afaceri și
”clustere” de susținere a inovării organizaționale și sociale.
- Îmbunătățirea nivelului de informare și al schimbului de idei
menite să genereze dezvoltarea zonelor rurale.
- Dezvoltarea de mecanisme viabile de transfer de cunoștințe
spre zonele rurale din microregiune.
- Diversificarerea rețelei existente de asociații pe domenii
diferite si promovarea schimbului de experiențe si bune
practici.
Crearea si păstrarea locurilor de munca in teritoriul vizat de
Parteneriat si soluționarea unor probleme demografice.
Îmbunătățirea calității vieții si creșterea atractivității comunelor
Microregiunii.
1.6
Măsura Măsura corespunde obiectivelor care decurg din Regulamentul (
corespunde
UE) nr.1305/2013:
obiectivelor art... Art. 14. ”Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”
din Reg (UE) nr.
1305/2013
1.7 Contribuția la Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a priorităților 1
domeniile
de A din Regulamentul ( UE) nr.1305/2013:
intervenție ale Reg 1 A: ” Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de
(UE) nr. 1305/2013 cunoștințe în zonele rurale”

1.8 Contribuția la
obiectivele
transversale
ale
Reg
(UE)
nr.
1305/2013
1.9
Complementaritate
cu alte măsuri din
SDL
1.10 Sinergia cu
alte măsuri SDL

Măsura contribuie la aplicarea obiectivelor transversale ”mediu și
climă” și ”inovare” ale Regulamentului ( UE) nr.1305/2013

-

-

2. Valoarea adăugată a măsurii
Elementele de valoare adăugată sunt generate de :
- Fundamentarea măsurii pe analiza gradului de asociativitate și a acțiunii comune
la nivelul microregiunii,
Accentul pus de măsură pe schimbarea atitudinii IMM-urilor și persoanelor care
lucrează în agricultură față de importanța aplicării în practică a rezultatelor
cercetării,
- Înființarea Centrelor de resurse ca și soluție pentru formarea unui baze de
cunoștințe în mediul rural și stimularea inovării,
- Susținerea organizării de ”clustere” și ”rețele de afaceri” ca și soluții viabilă de
utilizare în comun a facilităților și a schimbului de cunoștințe și expertiză.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020
Observatorului European al Clusterelor
Alte documente :
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 :
– Axa prioritară 5 – Obiectiv specific 5.2- Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității (DLRC)
Intervențiile din cadrul acestei priorități de investiții sunt menite să contribuie la:
- reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu
accent pe cele cu populație aparținând minorității Roma, prin implementarea de măsuri/
operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
- reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000
locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului
de DLRC
Măsurile planificate vor contribui, în principal, la îndeplinirea obiectivului-țintă asumat în
cadrul PNR, acela de reducere cu 580.000 a numărului persoanelor expuse riscului de
sărăcie și excluziune socială până în 2020, precum și la obiectivele asumate în domeniul
ocupării forței de muncă, educației și al sănătății.
Legislație Europeană R.(UE)nr.1303/2013, R.(UE) nr.1305/2013, R.(UE) nr.1407/2013 și
R.(UE) nr.807/2014

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
4.1
Beneficiari Furnizorii de servicii de formare publici și privați sau de alte servicii
direcți
de transfer de cunoștințe și de acțiuni de informare.
4.2
Beneficiari
indirecți

•
•
•

Societăți comerciale, ONG-uri care își desfășoară activitatea
în zone rurale din microregiune;
Persoanele angajate în sectoarele agricol, alimentar și silvic;
Persoanele implicate în gestionarea terenurilor;

5. Tip de sprijin
Sprijinul este stabilit în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013 și
face referire la :
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.
Costurile eligibile din cadrul acestei măsuri sunt costurile legate de organizarea și de
furnizarea transferului de cunoștințe sau ale acțiunii de informare. În cazul proiectelor
demonstrative, sprijinul poate acoperi, de asemenea, costurile de investiții relevante.
Costurile aferente deplasărilor, cazării și diurnei participanților, precum și costurile
înlocuirii fermierilor sunt, de asemenea, eligibile pentru sprijin.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
- , Cursuri de formare în vederea îmbunătățirii performanței economice,
- Cursuri de formare pentru adoptarea de noi metode de lucru în cadrul
întreprinderilor ,
- Acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe,
- Activități demonstrative și acțiuni de informare;
- Cursuri de formare;
- Ateliere de lucru,
- Îndrumare profesională,
- Proiecte demonstrative,
- Vizite și schimburi de experiență,
- Promovare, informare și diseminare de informații și rezultate,
- Alte activități care susțin transferul de cunoștințe,
Acțiuni neeligibile:
- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu
excepția:
costurilor generale definite la Art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi
realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport
persoane;
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri
eligibile;
- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum
ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare;

- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și
anume:
a. dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei
subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
b. achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite;
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în
temeiul legislației naționale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru
instrumente financiare.
Lista investițiilor și costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de
Guvern Nr. 226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a
Măsurilor Programului National de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020.
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării
7. Condiții de eligibilitate
7.1 Pentru proiecte de servicii
• Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili.
• Solicitantul nu trebuie sa fie în insolvență sau în incapacitate de plată.
• Proiectul să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsura ” inovare și transfer
de cunoștințe în zonele rurale ale microregiunii”.
•
• Pentru anumite proiecte de servicii (ex.: formare profesională, informare,
organizare evenimente etc.), cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni
realizate în afara teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul
sprijinului se adresează teritoriului GAL. Serviciile de formare pot fi realizate
exclusiv pe teritoriul județului/județelor de care aparține GAL sau în județele
limitrofe acestuia/acestora.
• Grupul țintă (unde este cazul) trebui să fie format din persoane care își desfășoară
activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL.
8. Criterii de selecție
• . Principiul promovarii pregatirii membrilor unor forme asociative
• Serviciile dominante sunt cele de tip ”caravană”, adică deplasarea specialiștilor
spre comunitățile /întreprinderile / persoanele țintă.
• Se consideră element de bună practică și punctat ca atare situația în care în
același spațiu / sau UAT sunt incluse și activitățile menționate la Măsura
”Promovarea incluziunii sociale”.
• Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului,experiența
și/sau calificarea trainerilor.
• Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului/contractului de
formare profesională.
• Solicitantul face dovada experienței similar;
9. Sume aplicabile și rata sprijinului
9.1 Justificare
Parteneriatul a stabilit cuantumul sprijinului și intensitatea acestuia în funcție de :
- Specificitatea tipurilor de costuri aferente acțiunilor de inovare, transfer de
cunoștințe și formare profesională;
- Valoarea anterioară a unor proiecte similare;

Necesarul de lucrări de reparații și dotări pentru funcționarea optimă a centrelor
de resurse pentru inovare;
- Necesitatea achiziționării de autoturisme pentru echipa mobilă a centrului de
resurse pentru inovare.
9.2 Sume aplicabile și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului este de 100%,
Valoarea finanțării nerambursabile pe un proiect nu poate depăși 15.000 Euro
10. Indicatori de monitorizare
Numărul proiectelor demonstrative;
Numărul cursurilor de formare desfășurate (nr.1);
Numărul ocupațiilor în care s-a realizat formare;
Numărul participanților la formare (nr.20);
Numărul beneficiarilor care au absolvit examenele finale;
Cheltuieli publice totale (15.000 eur).
-

