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Al 3lea  Apel Deschis – Proiecte normale   

Cod proiect ROHU-426 

Titlu proiect 
ALTERAGRI 

Sprijin acordat economiei locale prin încurajarea utilizării alternative a 

produselor agricole 

Axă prioritară 

3 - Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității 

forței de muncă transfrontaliere (Cooperarea în domeniul ocupării forței 

de muncă) 

Prioritate de 

investiție 

8/b - Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin 

dezvoltarea potențialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru 

zonele specifice 

Perioada de 

implementare 
24 luni (01 Mai 2021 – 30 Aprilie 2023) 

Obiectiv Obiectivul principal al proiectului este de a revitaliza și sprijini viabilitatea 

economică a profesiilor și tehnologiilor care sunt legate de agricultură. 

Parteneriat 

Beneficiar principal: Direcția pentru Agricultura Județeană Bihor 

(România) 

Parteneri de proiect:  

-PP2 - Asociația „Transilvania Technology Transfer” (România) 

-PP3 - Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Bihor (România) 

-PP4- Fundația Publică Știința pentru Mediu (Ungaria) 

 

 

Buget TOTAL 1.679.320,00 Euro, din care FEDR, 1.427.422,00 Euro 

Sumar 

Proiectul ROHU-420 își propune să creasca gradul de ocupare al forței de 

muncă și sa promoveze mobilitatea forței de muncă in aria proiectului. 

 

Principalele activități prevăzute sunt: 

- construcția și echiparea CENTRULUI DE FORMARE AGRICOLĂ BIHOR 

(PP3)  

-orgnizarea a 2 cursuri de formare în cultivarea plantelor tehnice și în 

metoda de colectare și depozitare a lânii (LB)  

- crearea unui sistem informațional pentru gestionarea relațiilor intre 

cetateni (LB) 

 - dezvoltarea unei platformei de e-learning (PP2)  

– organuzarea unei conferințe: Soluții inovatoare bazate pe instrumente 

TIC pentru agricultură (PP2)  

- organizarea a 6 instruiri pentru producătorii agricoli în utilizarea 

instrumentelor IT (PP2)  
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- organizarea unei conferințe despre dezvoltarea pedologiei in aria  

programului (PP3) 

 

Indicatoriul de realizare (output) al programului este „CO44 Piața muncii și 

formarea profesională: numărul de participanți la inițiativele comune de 

ocupare a forței de muncă locale și la formarea comună”. Prin proiectul 

ROHU-426, 1150 de persoane au participat la inițiative comune comune 

de ocupare a forței de muncă și formare comună. 

Rezultate 

principale 

Principalele rezultate obținute prin intermediul proiectului ROHU-426 

sunt: 

- Crearea CENTRULUI DE INSTRUIRE AGRICOL BIHOR complet echipat  

- 2 cursuri de instruire organizate în cultivarea plantelor tehnice și în 

metoda de colectare și depozitare a lânii  

- 1 platformă e-learning dezvoltată  

- 6 traininguri și 2 conferințe organizate cu privire la instrumentele IT 

pentru agricultură si despre dezvoltarea pedologiei in aria  programului 

 


