Ministerul Educaţiei Naţionale
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI
“University of Applied Life Sciences and Environment”

Titlul Proiectului: “Dezvoltare durabilă prin transfer de cunoștințe și acțiuni de informare
pe teritoriul GAL Elisabeta Doamna“
Beneficiar: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD“ IAŞI
Adresă: Municipiul Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, Nr.3, Judeţul Iaşi

MEDICINĂ

Contractul nr. C1920011X217512900798/17.07.2018
Valoarea totală eligibilă a proiectului 37752,48 lei sau 8104,0 euro
Valoarea totală neeligibilă a proiectului 689,46 lei sau 148,0 euro
Valoarea totală a proiectului 38441,94 lei sau 8252,0 euro
Finanțare nerambursabilă: 100% din cheltuielile eligibile
Durata contractului: 7 luni (20.07.2018-16.02.2019)
Obiectivul specific al proiectului:
Asigurarea transferului de cunoștințe şi acțiuni de informare în rândul fermierilor
pentru îmbunătățirea cunoștințelor de bază şi asimilarea rezultatelor cercetării și inovării.
Obiectivele operaționale:
1.
Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și
tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării;
2.
Furnizarea unor modele aplicative de diversificare a activităților în
exploatațiile agricole;
3.
Îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la standardele comunitare la nivelul
fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției;
4.
Îmbunătățirea competențelor specifice Managementului general al fermei
(contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, management).
Activitățile proiectului:
 Constituirea echipei de realizare a proiectului;
 Intocmirea si depunerea cererii de finantare;
 Semnarea contractului de finantare;
 Identificarea şi selecţia participanţilor;
 Furnizarea serviciilor de formare profesionala, informare si difuzare a
cunostintelor;
 Activitati de organizare, monitorizare si evaluare a proiectului;
 Depunerea cererii de rambursare.
Serviciile de formare profesioana, informare si difuzare de cunostinte vor fi
GRATUITE, durata acestora fiind de 9 zile, împărţite astfel:
1. Servicii de formare profesionala - 7 zile (8 ore/zi), in domeniul Managementului
integrat al afacerilor rurale. Locaţia: Sat Horia,comuna Horia, județul Neamț.
2. Sesiune acțiuni de informare şi difuzare de cunostinte „Impactul finanțărilor
europene - oportunități de dezvoltare durabilă națională, locală și individuală” – 2 zile (8 ore/
zi). Locaţia: Sat Horia, comuna Horia, județul Neamț.
Manager proiect: Şef lucr. dr. Radu-Adrian MORARU
Tel: 0740587139

