
FIȘA MĂSURII

Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltare competențe de specialitate, competențe
complementare și dezvoltare comunitară
CODUL măsurii - Măsura/DI: M3/1C

Tipul măsurii: INVESTIȚII
                                SERVICII

SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL.

        În urma analizei diagnostic a teritoriului s-a constatat că una dintre problemele majore
este slaba calificare a capitalului uman, precum și lipsa unei culturi antreprenoriale. Astfel,
în scopul obținerii unui rezultat real în privința dezvoltării  teritoriului, bazându-ne pe
nevoile constatate în urma analizei, intervenția printr-o măsură care are ca scop formarea
profesională a solicitanților/reprezentanților/angajaților  solicitanților de proiecte finanțate
prin diverse măsuri propuse prin strategia de dezvoltare în domeniile specifice proiectelor
depuse devine o condiție esențială pentru dezvoltarea zonei studiate.

De asemenea pentru creșterea competitivității întreprinderilor din teritoriul studiat,
precum și a dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, prin măsura M3 se propune
organizarea de cursuri în urma cărora participanții să dobândească competențe
complementare pentru domeniile în care sunt implementate proiecte în teritoriu (exemple:
curs de antreprenoriat, managementul afacerilor, limbi străine, TIC, artizanat, meșteșuguri și
tradiții locale).

În scopul creării unor lianți reali cu comunitățile rome și alte comunități marginalizate
în cadrul aceleiași măsuri se propune de asemenea, organizarea de cursuri de formare pentru
facilitatori comunitari.

Obiective de dezvoltare rurală:
Măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală în conformitate cu Reg. (UE)
nr.1305/2013, art.4:
- obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă.

Obiective specifice  ale măsurii:
- dobândirea de cunoștințe sau îmbunătățirea acestora de către solicitanții și potențialii
solicitanți de proiecte în domeniile specifice proiectelor acestora;
- dobândirea de competențe în domenii de dezvoltare personală de către populația din
teritoriul studiat, în special de către tineri;
- calificarea unui număr de minim 10 facilitatori comunitari.

√



Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art.5 din Reg.(UE) nr. 1305/2013, respectiv
“Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele
rurale” (P1).

Măsura corespunde obiectivelor art.14 din Reg.(UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1C): “Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții
și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier”.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
-i) favorizarea competitivității agriculturii
-iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
În scopul asigurării unei viabilități reale a afacerilor din domeniul agricol și non-agricol
precum  și a creșterii competitivității întreprinderilor existente sau nou înființate prin
măsurile M5, M6, M7 , investițiile în baza materială și în active corporale și necorporale
trebuie completate cu intervenții în domenii care să asigure  creșterea calificării capitalului
uman angajat în aceste activități. Prin măsura M3 -“Sprijin pentru dezvoltare competențe de
specialitate, competențe complementare și dezvoltare comunitară” se urmărește calificarea
personalului în domenii de interes, în raport cu activitatea propusă prin proiectele depuse
prin celelalte măsuri, respectiv calificarea în domeniul de activitate aferent fiecărui proiect.
De asemenea prin măsura  M3 se vor dezvolta competențe complementare (de exemplu
cursuri de antreprenoriat, managementul afacerilor, limbi străine, TIC, artizanat,
meșteșuguri  și tradiții locale) necesare pentru buna gestionare a afacerilor propuse spre
finanțare prin proiectele depuse pe măsura M6, precum și o creștere a spiritului
antreprenorial în rândul tinerilor din teritoriul studiat, creștere necesară în scopul dezvoltării
durabile și echilibrate a zonei.
Măsura este complementară și cu măsura M1, deoarece cursurile de formare profesională vor
putea fi organizate în centrele multifuncționale în care se asigură servicii de protecție
socială, înființate sau dezvoltate prin măsura M1.
O altă măsură complementară este măsura  M2 –“Sprijin  pentru acțiuni de desegregare și
incluziune socială ”, prin măsura M3 urmând a se organiza cursuri de facilitatori comunitari,
care vor juca un rol important în implementarea și sustenabilitatea proiectelor finanțate prin
măsura M2.

Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Prin intervențiile în măsurile M1, M2, M3, M5, M6, M7, prezentate ca măsuri complementare,
se asigură realizarea unuia dintre principalele obiective ale Strategiei de Dezvoltare,
respectiv dezvoltarea durabilă a teritoriului studiat și diversificarea activităților.



2. Valoarea adăugată a măsurii
Prin această măsură se vor finanța proiecte care aduc plus-valoare teritoriului, dezvoltarea
capitalului uman reprezentând un pas fundamental pentru dezvoltarea teritorială echilibrată
a economiei teritoriului, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Prin implementarea măsurii M3 se asigură într-o măsură semnificativă viabilitatea proiectelor
propuse spre finanțare prin celelalte măsuri din strategia de dezvoltare, precum și prin alte
programe de finanțare.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație națională:
OG 129/2000 privind formarea profesională a  adulților
Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
Ordonanța 26/2000 cu privire la asociații și fundații
Legea 31/1990 privind societățile comerciale

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți: entități private care activează în domeniul formării profesionale a
adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și selecție specifice măsurii, care aplică
individual sau în parteneriat cu entități publice sau private ca de exemplu: instituții de
învățământ, asociații profesionale, etc.
Beneficiari indirecți ai acestei măsuri vor fi: adulți cu domiciliul stabil sau cu locul de muncă
în teritoriul GAL, solicitanți/beneficiari de proiecte atât în domenii agricole cât și non
agricole.

5. Tip de sprijin
- rambursarea costurilor eligibile și plătite efectiv

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:

- Asigurare masă și transport participanți
- Asigurare materiale didactice și consumabile
- Închirierea de echipamente necesare
- Închirierea de spații pentru susținerea acțiunilor de formare
- Editarea și tipărirea de materiale (ex: geantă umăr, mapă, block notes, etc.)
- Contractarea și asigurarea cheltuielilor cu onorariile experților

solicitantului/solicitanților și a partenerilor (inclusiv cheltuieli salariale cuprinzând
contribuțiile angajatorului și angajatului, masă și transport pentru experți formatori,
manager proiect, personal administrativ)
-Asigurarea facilitatilor de cazare (minim pensiune 3 stele sau echivalent)
Acțiuni neeligibile:

- Investiții în active corporale și necorporale



- Acreditarea cursurilor.

7. Condiții de eligibilitate
Solicitanții pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură trebuie să
îndeplinească următoarele condiții obligatorii:

- Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili, respectiv persoane
juridice de drept privat cu scop patrimonial sau fără scop patrimonial

- Solicitantul este persoană juridică română, constituită cu legislația în vigoare
- 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 profesională
- Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare.

-Numarul minim de participanti instruiti prin proiect sa fie de 100 persoane iar din
acestia minim 20 sa fie beneficiari de proiecte in cadrul celorlalte masuri din SDL GAL,
care dobandesc competente in domeniul proiectelor pe care le-au accesat si/sau
competente complementare.

8. Criterii de selecție
Scorarea unui proiect se va realiza în baza următoarelor principii de selecție:

1. Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la experiența și/sau calificarea
trainerilor:
 30 puncte – proiectul cuprinde în descrierea metodologiei de instruire ca toți

trainerii implicați în activitatea profesională să fi desfășurat activitate
didactică de minim 1 an sau să fi susținut anterior ca trainer minimum 3 cursuri
în cadrul unor proiecte de formare profesională și /sau contracte de formare
profesională;

 20 puncte  – proiectul cuprinde în descrierea metodologiei de instruire ca  cel
puțin jumătate din trainerii implicați în activitatea profesională să fi desfășurat
activitate didactică de minim 1 an sau să fi susținut anterior ca trainer
minimum 3 cursuri în cadrul unor proiecte de formare profesională și /sau
contracte de formare profesională.

2. Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului:
 15 puncte – proiectul se va implementa într-o perioadă de maxim 6 luni;
 10 puncte - proiectul se va implementa într-o perioadă de maxim 1 an.

3. Principiul parteneriatului cu asociații reprezentative la nivelul teritoriului studiat :
 25 puncte - pentru proiectele depuse în parteneriat din care face parte și

o asociație profesională sau cooperativă agricolă din teritoriu.
4. Principiul  includerii în tematica propusă pentru proiect a cursurilor din domeniul

artizanatului, meșteșugurilor și tradițiilor locale:



 10 puncte – pentru proiectele care propun cel puțin un curs în domeniul
artizanatului, meșteșugurilor și tradițiilor locale.

5. Principiul diversității cursurilor propuse prin proiect:
 20 puncte – pentru proiectul care propune cel mai mare număr de cursuri de

formare/instruire.
Punctaj minim: 25 puncte

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea maximă a sprijinului prin măsura M3 este de 20000 euro/ proiect.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de maxim 100%.

10.Indicatori de monitorizare
- numărul total participanți instruiți – minim 100 persoane;
- beneficiari de proiecte care dobândesc competențe în domeniul proiectul și/sau
competențe complementare – minim 20.




