INFORMAȚII DESPRE PROIECT

G.A.L. Regiunea Suceava Sud Est
„Ministerul Educaţiei Naţionale
„UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLEŞI MEDICINĂVETERINARĂ
„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI
“University of Applied Life Sciences and Environment”

M4.1C – Sprijinirea dezvoltării resursei umane în sectorul agricol

Titlu proiect: „DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE DIN SECTORUL AGRICOL PE TERITORIUL
GAL SUCEAVA SUD EST”
Contract nr.: C 1920011X223413506002/29.07.2019
Beneficiar: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI
Proiectul propune realizarea următoarelor activități pentru îndeplinirea obiectivelor asumate:
A.1 Constituirea echipei de realizare a proiectului
A.2 Întocmirea si depunerea cererii de finanțare
A.3 Semnarea contractului de finanțare
A.4 Elaborarea și depunerea dosarului de achiziții
A.5 Actualizarea și depunerea graficului calendaristic de implementare a proiectului
A.6 Identificarea, selecția participanților și pregătirea activităților de formare
profesională prin dobândirea de informații și cunoștințe,
A.7 Realizarea cursurilor și a acțiunilor de formare profesională, prin dobândirea de
informații și cunoștințe
A.8 Activități de promovare, organizare, monitorizare și evaluare a proiectului
A.9 Realizarea și depunerea raportului final de activitate
A.10 Elaborarea și depunerea dosarului cererii de plată
Condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească beneficiarii finali ai serviciilor de instruire sunt:
•
să fie persoane din teritoriul GAL „Suceava Sud-Est”
•
Fermierii care activează în domeniul agricol sau industriei agroalimentare,
tineri fără loc de muncă din teritoriu GAL Suceava Sud - Est.
Furnizarea serviciilor de formare și de dobândire de competențe se va realiza pentru
fiecare participant, pe baza acceptului acestuia fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă,
origine etnică, apartenență politică sau religioasă.

Nu pot fi beneficiari indirecți, beneficiarii indirecți ai sub-măsurii 1.1 din PNDR.
Participarea in cadrul activităților de dobândirea de informații și cunoștințe relevante
a beneficiarilor indirecți este gratuita.
Atenție! In cazul beneficiarilor sub-masurilor 6.1, 6.3 la cursurile de formare
profesionala organizate prin prezentul Apel de propuneri de proiecte va participa acea
persoana care va obține competente profesionale in conformitate cu prevederile Ghidului
solicitantului pentru fiecare măsura accesata.
In cazul fermierilor – persoane juridice, persoana care va participa la cursurile de
formare profesionala va fi reprezentantul legal/administratorul.
Grupul țintă propus include doar persoane din cele 5 UAT-uri membre în cadrul GAL
Suceava Sud-Est. Această selecție se va realiza ținând cont de domiciliul persoanelor fizice sau
de sediul social în cazul persoanelor juridice. Furnizarea acțiunilor de formare profesională se
va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fără discriminare pe criterii de
vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă.
Durata implementării proiectului: 9 luni
Amplasamentul proiectului - Localitățile din teritoriul GAL Suceava Sud-Est din care vor fi
selectați participanții la activitățile menționate în proiect, înglobând 5 unități administrativ
teritoriale din județul Suceava: respectiv comunele Boroaia, Dolhești, Drăgușeni, Forăști,
Vadu Moldovei.
Ajutor public nerambursabil – 10.363,09 euro.
Cofinanțare privată – 448,85 euro.
Total proiect – 10.811,94 euro.
Demarare: 29/07/2019
Finalizare: 28/04/2020
Acțiunile de instruire vor fi gratuite și se vor desfășura 10 zile (8 ore/ zi), în perioada
Noiembrie 2019 – ianuarie 2020 la HOTEL TURIST
ADRESA: str. Nicolae Beldiceanu. Nr. 8B, Loc. Fălticeni , Suceava , 725200

Titlu suport teoretic: Managementul integrat al exploatațiilor agricole:
• Tehnologii agricole și agroalimentare inovative, standarde
comunitare la nivelul fermei;
• Managementul în agricultură;
• Ameliorarea peisajului și protecția mediului.
Echipa de implementare a proiectului:
• Conf. dr. George UNGUREANU
manager proiect,
• Prof. dr. Stejărel BREZULEANU
expert cheie,
• Sef lucr. dr. Eduard BOGHIȚĂ
expert cheie,
• Sef lucr. dr. Dan CAZACU
expert cheie,
• Lector. dr. Alexandru Dragoș ROBU expert cheie,
• Ec. Anca Manuela ANGHELINA
expert financiar-contabil.

