
                                                                                          
 

 

“COOPERARE INTERTERITORIALA  

SI TRANSNATIONALA” 

 

Prin intermediul acestei masuri se urmareste promovarea cooperarii si a bunelor practici 

între GAL-uri si alte grupuri / parteneriate în scopul îmbunatatirii strategiilor de dezvoltare 

locala întrucat este important ca zonele rurale care se confrunta cu probleme similare sa poata 

învata unele de la altele. 

În acest sens, vor fi finantate proiecte de cooperare transnationala (între teritorii din alte 

state membre si cu alte teritorii din tari terte) si interteritoriala (în cadrul statului membru)  între 

GAL-uri si alte grupuri/parteneriate. Aceste proiecte vor fi implementate sub responsabilitatea 

unui GAL coordonator. Doar proiectele / actiunile comune care corespund uneia sau mai multor 

masuri din cele 2 axe (axa 1 si 3) ale PNDR vor fi eligibile pentru sprijin. Întrucat pot fi initiate 

proiecte comune cu tari non-UE, doar activitatile care se desfasoara în interiorul UE sunt 

eligibile. Actiunile comune pot avea ca obiectiv si constructia institutionala: schimb de 

experienta si bune practici privind dezvoltarea locala prin publicatii comune, evenimente, 

proiecte de twinning (schimb de manageri de program si de personal) sau prin lucrari de 

dezvoltare comune sau coordonate în comun. Functionarea unei structuri comune este cea mai 

integrata forma de cooperare.  

     Aceasta masura, va fi facilitata de sprijin metodologic care se va baza, în principal, pe 

reteaua rurala din Romania si reteaua europeana. 

   Principalele categorii de cheltuieli eligibile: 

- cheltuieli pentru pregatirea, elaborarea si implementarea proiectelor de cooperare – 

organizare misiuni tehnice, întalniri, seminarii, activitati de traducere si interpretare, 

multiplicare documente 

- cheltuieli de investitii pentru implementarea proiectelor comune  

- cheltuieli pentru proiecte comune de instruire 



                                                                                          
 

Cheltuieli neeligibile - simplul schimb de experienta neconcretizat într-o actiune comuna 

(întrucat se poate finanta prin intermediul retelei nationare de dezvoltare rurala). 

1. Procedura, calendarul si criteriile pentru selectarea proiectelor de cooperare. 

  Cooperarea va fi lansata dupa desfasurarea primei proceduri de selectie, respectiv în jurul 

anului 2008. Proiectele de cooperare vor fi selectate de catre: 

-   Grupurile de actiune locala daca au integrate în strategia lor de dezvoltare actiuni de 

cooperare; 

-     Autoritatea de Management pentru celelalte GAL-uri care nu au prevazut aceste actiuni în 

strategia de dezvoltare localaș 

  Selectia si aprobarea proiectelor trebuie realizata în aceeasi maniera ca celelalte proiecte, 

respectiv prin intermediul unui Comitet de selectie organizat dupa caz, fie în cadrul GAL, fie în 

cadrul Autoritatii de Management. 

2.Axele acoperite de axa Leader  

  Vor fi acoperite axea 1 si 3 din cadrul  PNDR 2007-2013. 

3. Obiective cuantificabile pentru indicatorii comuni UE  

Tip indicator Indicator Obiectiv 2007-2013 

Realizare 

Numarul de proiecte de cooperare 

sprijinite  160 

Numarul de GAL-uri care 

întreprind proiecte de cooperare  80 

Rezultat Numarul de locuri de munca create   

Impact 

Crearea de locuri de munca 

suplimentare (echivalenta de 

norma întreaga)   

 

 


