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PRIMÄRHLE COMUNELOR DIN JUDEŢUL CLUJ
în atenţiu doamneW domnú)ui Primar,

Instîtuţia Prefeetului- Judeţul Citij vă aduce la cunô$infl4$pCŻś&u flnanţarea
ttţii1otRtwaie (AFÎR) a anunţat Isnsares în peńo*ds 1VaiDtt,abrit 2017 a
niáiej qĄunj dln 2017 de depunere s Cererdor de%4#mňnn 42

neutru invesüth tn urocts*r& mm4rr cek" si
jbmhun 4.la ‚4nv&iUi în proccsar& markëtinaůl 4íkr sedorut

Domicor din Prograrnul Naţionál de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
FonurHe disponibüe penfl submăswa 4.2 ..Sprijin pentru investiţii în procesmt&

.marketingul produselor agricole" sunt dc 100.000.000 euró din care:
• 40 000 000 ewo pentru deżvô1ţnrei şi modenuzaréacităitor de pmcesne;
• 6Q400Q.000 eur pentru crearea denoi unităţi de pmcesare.

Fondürile disponibUe pentru submăsura 4.2a Jnvesůtii in procesartai marketingul
pmduselor din sectonil pomicoľ1 sunt de 12.000.000 euro din care;

•4.800O00 eum $ntru dezvökarea şi modernizarea capacit&ţilor de procesare;
• 7200.000 euro pentru crearea de noi unităţi de procesare.

Pentru informaţii detaliate, puteti consuha pagina de intemet www.a&.int Unde
regăsiţi Uhidurile Solickanmiuh precurn şi alte documente aĺerenk cererii de pröpuneň de
pmieete.

400094 ChO3*âca, flucvÍidu1 21 Dccembţie 9S9 n
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INFORMARE INSTRUIRE GRATUITĂ PENTRU FERMIERII
CARE DEŢIN ANGAJAMENTE PE

MĂSURA 1O —AGROMEDIU ŞI CLIMĂ

Stimată doamnăiStimate domn Primar,

Dorim să vă aducem la cunotinţă că Asociaţia lnstitutul Român pentru Educaţie şi

lncluziune Socíalä, fumizor de formare profesională autorizat, urmează să implementeze in

Regiunea Nord-Vest proiectul “Fermieri instruiţi = Resursă umană de calitate in mediul

rural românesc din Rogiunea Nord - Vest" (Contract de finanţare nr.

C4ABC01110160000033), proiect finanţat de Uniunea Europeană si Guvernul României in

cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 — 2020.

În cadrul acestui proiect vor fi acordate GRATUIT servicii de instruire fernierilor,

persoane fizice, care au incheiat angajamente pe măsura de agromediu şI cllmă — Măsura

jQLcu domiciliul în Regiunea Nord-Vest.

Cursurile se vor desfăsura, în funcţie de număwl de participanţi din fiecare localitate,

în Iocalitatea de domiciliu a beneficiarilor, Asociaţia lnstitutul Român pentru Educaţie i

Incluziune Socială inchiründ, conform bugetului proiectului spaţii pentru dewlarea in condiţii

optime a sesiunilor de formare.

Pe parcursui sesiunilor ds fDmlare le vor fi aslgurate partIcipanţIlor asIstenţă de

speclalltate prin experţii formatori puşi la dispozlţle de către Asociaţia lnstitutul Român

pentru Educaţie şi lncluzlune Socială, suport de curs in format electronlc şl scrlptic, kit

ul pańiclpantului (mapă, pix, bloc notess), materIale de lnformare precum şi servicii de

masă.

Durata cursului este de 3 zde (24 ore) Proiectul se derulează pe o perioadă de 13 luni.

Vă rugăm să ne sprijiniţi, prin aducerea la cunoştinţa beneficiarilor care au încheiat

angajamente pe măsura de aaromediu si cllmă — Măsura 10 cu domiciliul în comuna

dumneavoastră a acestei informări.

Cu deosebită consideratie, ţ'7

Sor1&FEřCl'

Contact Cornelia PErCU, Coordo,ator prograrnE'
Asociaţia Instltutul Român pentru Educaţie i lncluziune SocIală

TeI: 0748.018.838, 0336.401.319


