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Măsura 421 

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE 

 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei  

Cooperarea reprezintă lucrul în comun pentru atingerea unor scopuri comune. 

În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale pentru 

îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii şi idei noi, de a face schimb de experienţă 

şi de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula şi sprijini inovaţia, pentru dobândire de 

competenţe şi îmbunătăţirea lor. 

Prin intermediul acestei măsuri se vor finanţa proiecte de cooperare transnaţională (între România şi alte state 

membre sau nu) şi inter-teritorială (în cadrul României) între GAL-uri şi alte grupuri/parteneriate, care 

funcţionează după principiul LEADER, parteneriate public-private selectate în cadrul Axei 3, conform art.59 e) 

din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 sau oricăror alte grupuri rurale organizate după metoda LEADER (grupuri 

locale care sa aibă un rol activ în dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, 

grupuri de iniţiativă locală, micro-regiuni şi alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanţate prin Axa 4 din FEP) 

şi recunoscute de statul membru. 

Acţiunile de cooperare sunt eligibile atunci când cel puţin un partener reprezintă un GAL finanţat prin axa 

LEADER. 

Aceste proiecte vor fi implementate sub responsabilitatea unui GAL coordonator. 

Doar proiectele/acţiunile comune care corespund obiectivelor măsurilor din cele 3 axe (Axa 1, 2 şi 3) ale FEADR 

vor fi eligibile pentru sprijin. Acţiunile comune pot avea ca obiectiv şi construcţia instituţională: schimb de 

experienţă şi bune practici privind dezvoltarea locală prin publicaţii comune, organizare de evenimente, proiecte 

de twinning (schimb de manageri de program şi de personal) sau prin lucrări de dezvoltare comune sau 

coordonate în comun. Funcţionarea unei structuri comune este cea mai integrată formă de cooperare. 

Această măsură, va fi facilitată de sprijin metodologic care se va baza, în principal, pe reţeaua rurală din România 

şi reţeaua europeană. Astfel, prin intermediul acestor reţele, GAL-urile care doresc să întreprindă proiecte de 

cooperare vor putea consulta baza de date şi îşi vor alege GAL-ul/parteneriatul pe care îl doresc ca partener în 

elaborarea / implementarea proiectului. 

Responsabilităţile fiecărui partener vor fi detaliate în cadrul unui acord de cooperare, semnat de cele două GAL-

uri implicate în proiect, care trebuie să conţină referinţe la un buget general planificat, obiectivele proiectului, 

activităţile pe care doresc să le implementeze în comun în vederea realizării acestora, rolul fiecărui partener şi 

participarea financiară finală a fiecărui partener în cadrul proiectului. 

Obiectiv operaţional al proiectului - participarea Grupurilor de Acţiune Locală la proiecte de cooperare. 

Prezenta strategie are ca scop dezvoltarea zonei potentialului grup de actiune locala Colinele Moldovei. O forma 

de dezvoltare acestei zone o reprezinta si cunoasterea modului de actiune a unui alt grup de actiune locala. 

Asadar, prin actiuni de cooperare ce se pot materializa prin intermediul masurii 421, se pot realiza schimburi de 

informatii relevante cu privire la proiecte de succes, actiunile model si alte tipuri de activitati de cooperare ce 

pot aduce o valoare adaugata zonei Colinele Moldovei . 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Domeniul de acoperire al masurii este reprezentat de proiecte de cooperare. Proiectele de cooperare vor 

cuprinde urmatoarele aspecte: 
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a. Parteneriatul: implicarea partenerilor locali în operaţiunile prevăzute. 

b. Integrarea în strategia teritoriului: integrarea în strategia teritorială, valoarea adăugată a proiectului, 

coordonarea cu alte acţiuni derulate, valorificarea experienţei cooperării din afara teritoriului. 

c. Tipul de proiect: Acţiuni comune concrete (mai mult decât o intenţie şi/sau un schimb de experienţă ). 

d. Aspecte tehnice: fezabilitate tehnică, calendar, mecanismul de implementare, aspecte practice, metodologie 

şi organizare, indicatori de monitorizare, managementul proiectului. 

e. Aspecte financiare: buget realist şi coerent, plan de finanţare, deviz, fezabilitate financiară, implicarea 

diverşilor actori. 

 

Beneficiari : 

Această măsura are ca beneficiar GAL Colinele Moldovei, în parteneriat cu alte GAL-uri naţionale sau 

internaţionale organizate în conformitate cu abordarea LEADER. Evaluarea numărului de beneficiari s-a realizat 

în cadrul subcapitolului de sinteză a măsurilor. 

 

Tipuri de acţiuni eligibile: 

Tip de actiuni eligibile: actiuni de cooperare ce constau in: 

- pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri, seminarii, activităţi de traducere şi 

interpretare, multiplicare documente; 

- investiţii pentru implementarea proiectelor comune; 

- proiecte comune de instruire. 

 

Finanţare: 

 

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 30.000 € (100%) 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţie publică 

naţională 

Contribuţie 

privată 

1 30.000 30.000 24.000 € (80 %) 6.000 € (20 %) 0 € (0 %) 
 

Indicatori/rezultate 

Indicatori de realizare:     

- Numar de proiecte de cooperare – 1; 

- Numar de proiecte de cooperare care incadreaza probleme de mediu – 1; 

- Proiecte ale caror beneficiari reprezinta sau fac parte dintr-o forma asociativa (grup de producatori, 
asociatii, parteneriate etc) – 1. 

 

Criterii de selecţie  

Prioritate vor avea proiectele de cooperare care: 

1. Sunt implementate de beneficiari tineri (persoane pana in 40 de ani); 

2. Implică beneficiari - fermieri de semisubzistenta; 

3. Sunt implementate de beneficiari constituiti sub o forma asociativa sau membrii unei forme asociative 
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recunoscute conform legislatiei in vigoare; 

4. Includ actiuni de protectie a mediului. 

 

 

Concordanţa acţiunilor cu priorităţile şi obiectivele strategiei: 

Prin Măsura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare, se va contribui semnificativ la atingerea obiectivelor 

şi priorităţilor din cadrul strategiei, respectiv: 

→ Prioritatea 3 - Dezvoltarea resurselor umane. 

Obiectivul Operaţional 3.2 - Îmbunătăţirea  cunoştinţelor tehnice şi economice în domeniul agriculturii şi 

silviculturii. 

 

Sinergia cu alte măsuri  

Aceasta masura este complementara cu toate celelalte masuri, prezentate anterior in cadrul planului de 

dezvoltare locala.  Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in complementaritate cu alte 

actiuni din cadrul altor masuri. 

 


