
 

 

Descrierea raportului cu strategia de dezvoltare. Miza intervenției  
Partenerialul (GAL Valea Mostiștei) care a pregătit Strategia de Dezvoltare a teritoriului a început să 
construiască experiența derulării unor proiecte tip LEADER, cu ocazia implementării inițiativei din faza 3. 
Prioritățile propuse în cadrul strategiei sunt provocatoare iar atingerea obiectivelor din strategie poate fi 
realizată și prin colaborare cu ae teritorii din țară sau din străinătate, de exemplu, obiectivele care țin de 
dezvoltarea turismului și valorificarea potențialului cultural și natural.  
 
Această măsură vine să susțină obiective din strategia de dezvoltare a teritoriului, precum cele legate de turism 

sau valorificarea superioară a producției agricole. Schimbul de bune practici, inițiative comune, formare 

comună sunt câteva acțiuni care pot ajuta GAL Valea Mostiștei să continue dezvoltarea capacității proprii de 

implementare a programului LEADER și să contribuie cu succes la realizarea obiectivelor proprii. 

Obiectiv general  

Dezvoltarea experienței locale a teritoriului Valea Mostiștei pentru îmbunătățirea calității implementării 

strategiei locale.  

Obiectiv operațional  

Participarea Grupului de Acțiune Locală în două proiecte de cooperare.  

Domeniul de acoperire a măsurii. Descrierea intervenției  

Măsura va susține financiar proiecte de cooperare ale GAL Valea Mostiștei cu alte GAL-uri sau 

grupuri/parteneriate, care funcționează dupa principiul și metoda LEADER. Proiectele propuse vor trebui să 

susțină obiectivele din strategia de dezvoltare a teritoriului și să corespundă Axelor 1 și 3 din PNDR. 

 Proiectele de cooperare vor cuprinde urmatoarele aspecte:  

a. Parteneriatul: tipul actorilor implicati, legăturile dintre responsabilii de proiect și GAL, implicarea 

partenerilor locali în operatiunile prevazute.  

b. Integrarea în strategia teritoriului: integrarea în strategia teritoriala, valoarea adaugata a proiectului, 

coordonarea cu alte acțiuni derulate, valorificarea experienței cooperării din afara teritoriului.  

c. Tipul de proiect: Actiuni comune concrete (mai mult decât o intentie si/sau un schimb de experiență).  

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

si organizare, indicatori de monitorizare, managementul proiectului.  

e. Aspecte financiare: buget realist si coerent, plan de finantare, deviz, fezabilitate financiară, implicarea 

diversilor actori. 

Beneficiari 

Tipuri de beneficiari Evaluarea numărului de beneficiari 

 GAL-uri 

 Grupuri/parteneriate, care funcționează 
după principiul și metoda LEADER  

3 GAL-uri (GAL Valea Mostiștei și alte două GAL-uri). 
 

 

 

Măsura 6. Proiecte de cooperare (421 PNDR) 

 REVIZUITĂ 



Criterii de selecție  

Vor avea prioritate proiectele de cooperare care:  

- implică mai mult de două GAL-uri din România  

- implică un GAL din alt stat membru cu experienta LEADER 

 - includ activități inovative  

- combină obiectivele din diferite axe ale PNDR 

 - se adresează fermierilor de semi-subzistență  

- se adresează tinerilor din zona rurală 

 - respectă normele de mediu 

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

producători, asociații, parteneriate  

 - proiectele care promoveaza cultura, tradițiile, meșteșugurile locale 

 - proiectele care promovează utilizarea energiilor regenerabile. 

Acțiuni eligibile (cu titlu indicativ)  
 În conformitate cu articolul 39 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al 
Comisiei Europene, pentru proiectele de cooperare implementate în cadrul măsurii 421 sunt eligibile cheltuieli 
pentru funcționarea unei structuri comune și cheltuieli legate de sprijinul pentru pregătirea tehnică a 
proiectului 

 cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri, seminarii, 
activitati de traducere și interpretare, multiplicare documente; 

 cheltuieli de investiții pentru implementarea proiectelor comune;  

 cheltuieli privind construcția instituțională: schimb de experiență și bune practici privind dezvoltarea 
locală prin publicații comune, organizarea de evenimente, 

 proiecte de twinning (schimb de manageri de program și de personal), alte activități comune (lucrări 
de dezvoltare comune). 

Atenție: Sunt eligibile doar cheltuielile efectuate de GAL-ul beneficiar pe teritoriul său (sau de 
beneficiarul non-GAL în teritoriul GAL pe care este situat), cu excepția: 

Cheltuielilor de deplasare, masă, cazare, în afara teritoriului GAL; 
Taxelor de participare la evenimente în afara teritoriului GAL. 

Finanțare  

Ajutorul public FEADR + contribuție publică națională se ridică până la 100% din valoarea totală a proiectului, 
conform regulilor de finanțare din măsura 421 PNDR, respectându-se procentul de cofinanțare impus prin 
submăsura/componenta măsurii în care se încadrează acțiunea. 

Nr de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu (€)  

Estimarea 

costului total pe 

măsură (€) 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură (€) 

Contribuţie 

publică 

naţională (€) 

Contribuţie 

privată (€) 

 1 5.000  5.000 4.000 1.000 0 

Indicatori de realizare 

Indicator Ținta 2011-
2013 

Îndeplinire 
criterii de 
selecție 

Număr de proiecte de cooperare sprijinite  
- transnaționale  
- interteritoriale  

1 
0 
1 

 

Număr de GAL-uri care întreprind proiecte de cooperare  3 100% 

Număr de proiecte de cooperare care implică mai mult de 
două GAL-uri  

1  

 


