MĂSURA

Măsura 4.2.1 Implementarea proiectelor de cooperare

Obiectiv

Participarea Grupurilor de Acţiune Locală la proiecte de cooperare.

Descrierea
intervenţiei –
domeniul

de

acoperire

al

măsurii :

Sinergia

cu

alte ațiuni
Beneficiari

Finanțare
Criterii

de

selecție

Acțiuni eligibile

Indicatori

 Cooperarea reprezintă lucrul în comun pentru atingerea unor scopuri comune.
 În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde
experientele locale pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea
acces la informaţii şi idei noi, de a face schimb de experienta si de a învata din
experienta altor regiuni sau tari, pentru a stimula si sprijini inovatia, pentru
dobândire de competente și îmbunătățirea lor.
 Prin intermediul acestei măsuri se vor finanța proiecte de cooperare
transnațională și inter-teritorială (între România și alte state membre) între GALuri și alte grupuri/parteneriate, care funcționează 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
dupa metoda LEADER (grupuri locale care să aibă un rol activ în dezvoltarea
rurală, sa fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de
initiativa locala, micro-regiuni si alte parteneriate de tip LEADER, grupuri
finantate prin Axa 4 din FEP) şi recunoscute de statul membru.
 Măsura este sinergică cu toate ațiunile finanțate din fondurile structurale și care
au componentă de cooperare, colaborare și parteneriat. Doar roiectele/acţiunile
comune care corespund obiectivelor măsurilor din cele 3 axe (Axa 1, 2 si 3) ale
FEADR vor fi eligibile pentru sprijin.
 Autorităţile publice şi asociaţiile acestora
 Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau adminstreză obiectivele
de patrimoniu cultural sau natural
 Microîntreprinderi
 ONG-uri
 Aşezăminte culturale şi instituţii de cult
 GAL-uri.
 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100%





Proiectul implică mai mult de două GAL-uri din România – 25p.
Proiectul implică un GAL din alt stat membru al U.E – 25p.
Proiectul include activităţi innovative – 20p.
Proiectul respectă normele de mediu și promovează activități de protective a
mediului – 30p.
 Punctaj minim : 50 de puncte.
 Cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni
tehnice, întâlniri,
 Seminarii, întâlniri,schimburi de experientă şi bune practici
 Activităţi de traducere şi interpretare, multiplicare documente,
 Cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune,
 Cheltuieli pentru proiecte comune de instruire.
Ținta
 Indicator
2007-2013

Realizare

 Numărul total de proiecte de cooperare sprijinite
Numărul de proiecte de cooperare transnațională sprijinite

1
0
14

Tabel financiar Măsura 421 - Refăcut
Nr. de proiecte
prevăzute
1

Cost total
mediu
40.000 €

Contribuţia
Estimarea costului
FEADR –
total pe măsură
măsură
40.000 €

32.000 €

Contribuţia
publică
naţională
8.000 €

Contribuţia
privată
0€

15

