
                                                        

 

 

 

 

Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare 

1.Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare 

pentru teritoriul VALEA BASEULUI DE SUS. 

 

 

 

Obiectiv operational - Participarea Grupurilor de Actiune Locala la proiecte de cooperare 

            Dupa cum se poate observa, si in cadrul acestei masuri, obiectivul stabilit pentru 

implementarea planului de dezvoltare locala din zona Saveni reflecta analiza SWOT a 

grupului, intre obiectiv si prioritati existand o relatie sinergetica si complementara. 

Prin urmare, criteriul de selectie CS3.1.2. este respectat inca o data. 

 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

                Prezenta strategie are ca scop dezvoltarea zonei potentialului grup de actiune 

locala VALEA BASEULUI DE SUS. O forma de dezvoltare a acestei zone o reprezinta si 

cunoasterea modului de actiune a unui alt grup de actiune locala. Asadar, prin actiuni de 

cooperare (transnationale sau inter-teritoriale) 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 Grupului 

de Actiune Locala VALEA BASEULUI DE SUS. 

 

2.Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si modul 

de acoperire a teritoriului GAL VALEA BASEULUI DE SUS. 

Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite 

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

cooperare vor cuprinde urmatoarele aspecte: 

a.Parteneriatul: implicarea partenerilor locali in operatiunile prevazute. 
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b.Integrarea in strategia teritoriului:  integrarea in strategia teritoriala, valoarea adaugata a 

proiectului, coordonarea cu alte activitati derulate, valorificarea experientei cooperarii din 

afara teritoriului. 

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

experienta). 

d.Aspecte tehnice: fezabilitate tehnica, 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 financiara, 

implicarea diversilor actori. 

 

Modul de acoperire  a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri: 

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu. 

Dupa cum se poate observa, actiunile stabilite in cadrul acestei masuri, sunt in 

concordanta cu obiectivele si prioritatile strategiei. Prin urmare, criteriul de selectie 

CS3.1.3 se respecta inca o data.      

 

3.Sinergia cu alte masuri 

 

          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. 

          Dupa cum se poate observa ,prin intermediul acestei masuri, strategia de 

dezvoltare locala propusa, demonstreaza complementaritatea cu alte programe de 

dezvoltare. Prin urmare, criteriul de selectie CS3.1.4. se respecta inca o data. 

          

  4.Beneficiarii 

Aceasta masura are ca beneficiar TERITORIUL GAL VALEA BASEULUI DE SUS.  

Beneficiarii eligibili pentru finantare in cadrul masurii 421 sunt: 

� Grupuri de Actiune Locala beneficiare ale Masurii 431 – Submasura 431.2 

“Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea 

teritoriului”;  

� Alte persoane juridice organizate in conformitate cu abordarea LEADER care isi 

desfasoara activitatea pe teritoriul unui Grup de Actiune Locala beneficiar al Masurii 

431 – Submasura 431.2 “Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de 

competente si animarea teritoriului”.  
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5.Tipuri de actiuni eligibile 

 

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

- pregatirea proiectelor de cooperare-organizare misiuni tehnice, intalniri, seminarii, activitati 

de traducere si interpretare, multiplicare ducumente; 

- investitii pentru implementarea proiectelor comune; 

- proiecte comune de instruire. 

    

6.Criterii de selectie locala 

 

         Prioritate vor avea proiectele de cooperare care: 

1. Proiecte de cooperare implementate de beneficiari tineri (persoane pana in 40 de ani). 

2. Proiecte de cooperare implementate de beneficiari - fermieri de semisubzistenta. 

          Dupa cum se poate observa, criteriile de selectie 1,2, prezentate mai sus 

demonstreaza faptul ca strategia propusa se adreseaza atat tinerilor cat si fermierilor de 

semisubzistenta. 

Prin urmare, se respecta criteriile de selectie SCS3.2.4. si SCS3.2.5. 

 

3. Proiecte de cooperare implementate de beneficiari constituiti sub o forma asociativa sau 

membrii unei forme asociative recunoscute conform legislatiei in vigoare; 

       Dupa cum se poate observa, criteriul de selectie locala 3 prezentat mai sus 

reprezinta o forma de promovare, in cadrul zonei VALEA BASEULUI DE SUS, a 

formelor asociative. 

Introducerea acestui criteriu de selectie locala ca reprezentand o prioritate pentru 

teritoriul GAL VALEA BASEULUI DE SUS demonstreaza respectarea criteriului de 

selectie SCS3.2.7. recomandat de minister. 

 

4. Proiecte  care includ actiuni de protectie a mediului 

         Dupa cum se poate observa, criteriul de selectie 4 prezentat mai sus demonstreaza 

faptul ca sinergia grupului de actiune locala VALEA BASEULUI DE SUS integreaza 

probleme de mediu. Prin urmare, acest criteriu de selectie locala propus este in 

conformitate cu criteriul de selectie CS3.2.6. recomandat de minister. 

   

5. Proiecte de cooperare care implica mai mult de doua GAL-uri din Romania 

6. Proiecte de cooperare care implica un GAL din alt stat membru cu experienta Leader+ 
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7. Proiecte de cooperare care includ activitati inovative. 

8. Proiecte de cooperare care combina obiectivele din diferite axe ale PNDR; 

         Dupa cum se poate observa, criteriile de selectie locala propuse se incadreaza in 

obiectivele trategiei, ele fiind, totodata, in conformitate cu prioritatile stabilite. Prin 

urmare, criteriul de selectie SCS3.1.5. se respecta inca o data. 

 

7.Intensitatea  ajutorului 

100% 

8. Indicatori de monitorizare: 

 

Tip indicator Indicator Tinta 2012-2015 

Realizare Numar de proiecte de 

cooperare 

1 

Realizare Numar proiecte de cooperare 

care includ activitati 

inovative 

1 

Realizare Numar proiecte care implica 

mai mult de doua GAL-uri 

din Romania 

 

1 

Realizare Numar proiecte de cooperare 

care implica un GAL din alt 

stat membru cu experienta 

Leader 

1 

 

9.Buget 

 

      Bugetul alocat masurii pentru  perioada 2012-2015, pentru GAL-VALEA BASEULUI 

DE SUS este de 30.000 euro. 

 

 

 

 

 

 

 


