INFORMAȚII DESPRE PROIECT

GAL VALEA ȘOMUZULUI
„Ministerul Educaţiei Naţionale
„UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLEŞI MEDICINĂVETERINARĂ
„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI
“University of Applied Life Sciences and Environment”

MĂSURA M1/1C – „Formare profesională în sectorul agricol
Titlu proiect: „DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN FORMARE PROFESIONALĂ ÎN

SECTORUL AGRICOL PE TERITORIUL GAL VALEA ȘOMUZULUI”
Contract nr.: C 1920011X204413506340 /02.09.2019
Beneficiar: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI
Proiectul propune realizarea urmatoarelor activitati pentru indeplinirea obiectivelor asumate:
A.1 Constituirea echipei de realizare a proiectului
A.2 Intocmirea si depunerea cererii de finantare
A.3 Semnarea contractului de finantare
A.4 Elaborarea și depunerea dosarului de achiziții
A.5 Actualizarea și depunerea graficului calendaristic de implementare a proiectului
A.6 Identificarea, selecţia participantilor și pregătirea cursurilor
A.7 Realizarea cursurilor
A.8 Activitati de promovare, organizare, monitorizare si evaluare a proiectului
A.9 Realizarea și depunerea raportului final de activitate
A.10 Elaborarea și depunerea dosarului cererii de plată
Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca beneficiarii finali ai serviciilor de instruire sunt:
UȘAMV isi propune sa formeze un numar de 30 de persoane: tinerii fermieri și fermierii
care activează în ferme mici, beneficiari ai măsurilor finanțate în cadrul priorității P2, dar și
fermieri/ persoane angajate în sectoarele agricol, alimentar, în special fermierii care activează
în domeniul agricol sau industriei agro-alimentare din teritoriul GAL Valea Șomuzului, tânărul
fermier din teritoriul GAL Valea Șomuzului ce a accesat măsura M3/2B; Instalarea tânărului
fermier (Astfel se asigură complementaritatea dintre măsura M1/1C și măsura M3/2B), in
conformitate cu prevederile Fisei tehnice si Ghidului solicitantului – ghid-M1.1.C-formareprofesionala-in-sectorul-agricol aferente masurii M1.
Participarea în cadrul acțiunilor de formare profesională și dobândire de cunoștințe
este gratuită.

De asemenea, formarea profesională va conduce la dobândirea unor cunoștințe,
competențe și concepte noi în domeniul agricol care vor contribui la preluarea în activitatea
proprie a unor practici și tehnologii inovatoare ca urmare a creșterii receptivității la idei și
concepte noi.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M3/2B - Instalarea tânărului fermier,
Sinergia cu alte măsuri din SDL: - M2/2A - Investiții în exploatații agricole și pomicole.
Durata implementării proiectului: 9 luni
Amplasamentul proiectului - Spațiul rural eligibil, în accepțiunea acestei măsuri,
cuprinde totalitatea unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației GAL „Valea
Șomuzului” ce cuprinde 9 comune (Baia, Bogdănești, Bunești, Fântâna Mare, Hârtop,
Horodniceni, Preutești, Rădășeni și Vulturești).
Ajutor public nerambursabil – 16.588,28 euro.
Cofinanțare privată – 488,35 euro.
Total proiect – 17.076,63 euro.
Demarare: 02/09/2019
Finalizare: 01/06/2020

Acțiunile de instruire vor fi gratuite și se vor desfășura 10 zile (8 ore/ zi), în perioada
decembrie 2019 – martie 2020 la Căminul Cultural Rădășeni, Comuna Rădășeni,
Județul Suceava.

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
• Prof. dr. Stejărel BREZULEANU
• Șef lucr. dr. Eduard BOGHIȚĂ
• Șef lucr. dr. Dan CAZACU
• Lector. dr. Alexandru Dragoș ROBU
• Ec. Anca Manuela ANGHELINA

manager proiect,
expert cheie,
expert cheie,
expert cheie,
expert cheie,
expert financiar-contabil.

