
Măsura  Cooperare 

Articole care stau 

la baza măsurii 

Art. 63 b si 65 din Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 privind 

sprijinul acordat pentru dezvoltare rurală prin FEADR 

Articolul 39 si punctul 5.3.4.2 din Anexa II a Regulamentului Comisiei 

nr. 1974/2006 ce stabileste reguli detaliate de aplicare a 

Regulamentului 

 

Codul măsurii in PNDR:  421 

Codul PDL al 

măsurii 
4.1 

 

Obiective şi acţiuni 

Obiectiv operaţional 

Întărirea abordării de dezvoltare a teritoriului prin participarea GAL Colinele Tutovei 

în proiecte de cooperare. Atenţia proiectelor de cooperare va fi concentrată asupra temelor: 

- Experienţe de bună practică şi elaborarea de instrumente de lucru comune pentru 

sectorul ONG; 

- Abordarea integrată a dezvoltării sectoarelor agricole, economice şi culturale, astfel 

încât să poată fi concepută o strategie a susţinerii şi promovării intenţiilor de 

dezvoltare durabilă  din zona Colinele Tutovei. 

Pornind de la aceste teme, GAL Colinele Tutovei va identifica posibilităţile de 

cooperare care se pliază cel mai bine pe obiectivele stabilite, elaborând proiecte de cooperare 

care să concretizeze caracteristici teritoriale comune şi care aduc valoare reciprocă părţilor 

implicate. 

Elaborarea proiectelor va avea la baza următoarele premise: 

Acţiuni concrete 

Obiectivele proiectelor de cooperare vor viza o perioadă de îndeplinire pe termen 

mediu spre lung şi vor avea la bază etape clare de îndeplinit, astfel încât obiectivele 

operaţionale propuse să identifice, chiar de la începutul implementării, o finalitate concretă 

(instrumente de lucru, strategii de dezvoltare teritorială secvtorială, platforme comune de 

comunicare, etc..). 

În abordarea ideii de cooperare, pot fi abordate următoarele obiective concrete: 

 Platforme eficiente de comunicare inter-teritorială, pentru o mai bună identificare a 

nevoilor comunităţilor şi a cunoaşterii oportunităţilor de dezvoltare locală. 

 Valorificarea eficientă a valorilor culturale existente, prin corelarea lor cu tradiţia 

agricolă individuală, în vederea obţinerii unei simbioze care să completeze activitatea 

tinerilor fermieri şi să creeze premizele solidarităţii de grupuri cu ocupaţii comune.  

 Cunoaşterea de metode de lucru şi punerea în comun a bunelor practici pentru sectorul 

privat şi ONG. 

 

Principalele categorii de cheltuieli eligibile: 

- cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, 

întâlniri, seminarii, activităţi de traducere şi interpretare, multiplicare documente; 

- cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune; 

- cheltuieli pentru proiecte comune de instruire. 



Cheltuieli neeligibile - simplul schimb de experienţă neconcretizat într-o acţiune comună 

(întrucât se poate finanţa prin intermediul Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală). De 

asemenea, nu sunt eligibile cheltuielile legate de teritoriile din afara UE. 

 

Procedura, calendarul şi criteriile pentru selectarea proiectelor de cooperare 

Cooperarea va fi lansată după desfăşurarea procedurii de selecţie a Grupurilor de Acţiune 

Locală. Proiectele de cooperare vor fi selectate de către: 

 

A) Grupurile de Acţiune Locală, dacă au integrate în strategia lor de dezvoltare acţiuni de 

cooperare. În acest caz, criteriile de eligibilitate şi de selecţie vor fi elaborate şi 

aplicate de către GAL şi incluse în strategia de dezvoltare locală. 

 

Proiectele de cooperare vor cuprinde următoarele acţiuni: 
 

Platforme eficente de comunicare în cooperare 

 Acţiunea 1 : Instruire/schimburi de experienţă destinate liderilor locali (factorii de 

decizie ai teritoriului)  cu privire la cooperare 

 Acţiunea 2 :  Sprijinirea calificării unui agent de dezvoltare (animator) 

 

Corelarea valorilor culturale cu tradiţia agricolă individuală 

 Acţiunea 3 : Instruire în domeniul agricol al tinerilor fermieri, pentru a înţelege 

asocierea activităţii lor cu elementele culturale existente, realizată în parteneriat 

 Acţiunea 4 : Crearea unei platfrome de promvare (electronică sau scrisă - publicaţie) a 

valorilor culturare de patrimoniu  

 Acţiunea 5 : Organizarea unui eveniment de promovare a obiectivelor de patrimoniu 

cultural şi activităţilor tradiţionale între teritorii 

 

Metode de lucru şi bune practici pentru sectorul privat şi ONG 

 Acţiunea 6: Constituirea unui grup de schimburi de experienţă între sectorul privat şi 

ONG-urile din cele două teritorii 

 

Trasarea unor concluzii ale acţiunilor de cooperare şi stabilirea unor direcţii viitoare de 

abordat 

 Acţiunea 7 : Organizarea unor dezbateri locale în vederea valorificării experienţelor 

dobândite de părţile implicate din cele două teritorii 

În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsura 421 din PNDR 

 

Criterii de eligibilitate 
- parteneriatele reprezintă GAL-uri sau sunt organizate în conformitate cu abordarea 

LEADER; 

- proiectele vor fi elaborate şi implementate în comun; 

- coordonatorul este un GAL finanţat prin axa LEADER; 

- activităţile/proiectele să corespundă unei măsuri sau mai multor măsuri din FEADR; 

- valoarea proiectului (suma solicitată) să se încadreze în limita financiară maximă 

stabilită (50.000 Euro co-finanţare publică, iar valoarea totală a investiţiei nu va depăşi 

62.500 Euro). 

 

Prioritate vor avea proiectele de cooperare care: 

- implică mai mult de două GAL-uri din România; 



- implică un GAL din alt stat membru cu experienţă Leader +; 

- includ activităţi inovative; 

- combină obiectivele din diferite axe ale PNDR; 

- se adresează fermierilor de semi-subzistenţă; 

- se adresează tinerilor din zona rurală; 

- respectă normele de mediu; 

- care urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din PNDR care vor avea ca 

beneficiari grupuri de producători, asociaţii, parteneriate, etc. . 

 

Proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai sus menţionate. 

Sistemul de selectie este cel prevăzut la secţiunea V-2.,2.2, 4) şi la finalul studiului in 

Anexa „Procedura de selecţie”. 

 

Selecţia şi aprobarea proiectelor de cooperare trebuie realizată în aceeaşi manieră ca 

celelalte proiecte, respectiv prin intermediul unui Comitet de Selecţie organizat după caz, fie 

în cadrul GAL,  fie în cadrul Autorităţii de Management. În cazul în care selecţia proiectelor 

de cooperare este realizată de către GAL, responsabilitatea pentru stabilirea calendarului de 

selecţie va reveni acestuia, iar în cadrul AM selectarea proiectelor de cooperare va fi efectuata 

de 2 ori pe an în principiu în primul şi ultimul semestru al anului, astfel încât ultimul proiect 

să fie selectat înainte de 31 decembrie 2013. 

Axele acoperite de Axa LEADER  

Vor fi acoperite toate axele din cadrul FEADR. 

Ajutoare de stat 

În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsura 421 din PNDR 

 

Plăţi în avans 

În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsura 421 din PNDR 

 

Finanţare 

Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2012 - 2013: 

 

Cost total: 75.000 Euro 

Cheltuială publică: 60.000 Euro (80% din costul total al proiectelor pe măsura 421) din care: 

 Contribuţie naţională: 12.000 Euro 

 Contribuţie FEADR: 48.000 Euro (80% din cheltuielile publice) 
 

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE 

Tip de 

indicator 
Indicator 

Ţinta 

2013 

Realizare 

Numărul de proiecte de cooperare sprijinite: (Măsura 421 PNDR) 

 Transnaţională 

 Inter-teritorială 

Din care - proiecte de cooperare care implică un GAL din UE cu 

experientă în LEADER+ 

 Parteneriate 

 

 

2 

 

1 

2 

 


