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FISA MASURII 421

Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

Obiectiv operational - Participarea Grupurilor de actiune locala la proiecte de cooperare.
Prin intermediul acestei masuri se vor finanta proiecte de cooperare transnationala ( intre
Romania si alte state membre sau nu) si inter-nationala ( in cadrul Romaniei) intre GAL-uri si
alte grupuri/parteneriate, care functioneaza dupa principiul LEADER. Actiunile de cooperare
sunt eligibile atunci cand cel putin un partener reprezinta un GAL finantat prin axa LEADER.

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
Doar proiectele/actiunile comune care corespund obiectivelor  masurilor din cele 3 axe ( axa
1, 2 si 3) ale FEADR vor fi eligibile pentru sprijin.Actiunile comune pot avea ca obiectiv si
constructia institutionala : schimb de experienta si bune practici privind dezvoltarea locala
prin publicatii comune, organizare de evenimente, proiecte de twinning ( schimb de
manageri de program si de personal) sau prin lucrari de dezvoltare comune sau coordonate
in comun. Functionarea unei structuri comune este cea mai integrata forma de cooperare.
Responsabilitatile fiecarui partener sunt detaliate in cadrul unui acord de cooperare, semnat
de cele 2 GAL-uri implicate in proiect, care trebuie sa contina referinte la un buget general
planificat, obiectivele proiectului, activitatile pe care doresc sa le implementeze in comun in
vederea realizarii acestora, rolul fiecarui partener si participarea financiara finala a fiecarui
partener in cadrul proiectului

Sinergia cu
alte masuri

Masura 431 - Functionarea Grupurilor de actiune locala, dobandirea de
competente si animarea teritoriului

Beneficiarii directi: Numar

GAL-uri selectate in conformitate cu abordarea LEADER 2

Actori din spatiul rural beneficiari: Numar

GAL-uri selectate in conformitate cu abordarea LEADER 2

Tip de investitii eligibile :
Activitatile/proiectele sa corespunda unei masuri sau mai multor masuri din FEADR
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Pregatirea proiectelor de cooperare-organizare misiuni tehnice, intalniri, seminarii, activitati
de traducere si interpretare, multiplicare documente
Investitii pentru implementarea proiectelor comune de dezvoltare locala
Proiecte comune de instruire

Actiuni imateriale

Activitatile/proiectele sa corespunda unei masuri sau mai multor masuri din FEADR
Pregatirea proiectelor de cooperare-organizare misiuni tehnice, intalniri, seminarii, activitati
de traducere si interpretare, multiplicare documente
Investitii pentru implementarea proiectelor comune de dezvoltare locala
Proiecte comune de instruire

Actiuni materiale
Proiecte de twinning ( schimb de manageri de program si de personal)

Proiecte de sprijin institutional

Lucrari de dezvoltare comune

Organizare de evenimente culturale internationale, targuri mestesugaresti nationale etc

Finanţare : 30.000 Euro

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică
naţională) : 100 %

Nr. de
proiecte

prevăzute

Cost total
mediu

Estimarea costului
total pe măsură

Contribuţi
a FEADR –

măsură

Contribuţi
a publică
naţională

Contribuţi
a privată

2 15.000 30.000 24.000 6.000 0

Criterii de selectie GAL :

Prioritate în selecție se va acorda proiectelor 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
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 care urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din PNDR care vor avea ca
beneficiari grupuri de producători, asociaţii, parteneriate, etc.

Continutul Dosarului de finantare :

Proiectul de cooperare depus în cadrul Măsurii 421 va cuprinde:
• Acordul de cooperare
• Proiectul de cooperare
• Cererea de finantare și anexele aferente acesteia

Acordul de cooperare
Acordul de cooperare va conține următoarele informații:
• Numele partenerilor care participă la proiectul de cooperare și definirea GAL-ului
coordonator;
• Titlul proiectului de cooperare;
• Obiectivele proiectului de cooperare;
• Activitățile ce urmează a fi implementate în cadrul proiectului;
• Responsabilitățile partenerilor;
• Contribuția financiară a partenerilor în proiectul de cooperare*;

Proiectul de cooperare
Conținutul obligatoriu al proiectelor de cooperare
a. Parteneriatul: tipul actorilor implicaţi, legăturile dintre responsabilii de proiect şi GAL –
implicarea partenerilor locali în operaţiunile prevăzute.
b. Integrarea în strategia teritoriului: integrarea în strategia teritorială, valoarea adăugată a
proiectului, coordonarea cu alte acţiuni derulate, valorificarea experienţei cooperării din
afara teritoriului.
c. Tipul de proiect: Acţiuni comune concrete (mai mult decât o intenţie şi/sau un schimb de
experienţă ).
d. Aspecte tehnice: fezabilitate tehnică, calendar, mecanismul de implementare, aspecte
practice, metodologie şi organizare, indicatori de monitorizare, managementul proiectului.
e. Aspecte financiare: buget realist şi coerent, plan de finanţare, deviz, fezabilitate
financiară, implicarea diverşilor actori.

Cererea de finanțare
Cererea de Finanțare pentru măsura 421 se compune din:
• Formularul E 1.1 LC (Cererea de Finanțare specifică Măsurii 421), alături de anexele
aferente acesteia;
• Pentru fiecare obiectiv de investiții care se regăsește într -o măsură PNDR, se depun ca
anexe la formularul Cererii de Finanțare toate anexele aferente măsurii respective.)
Anexe la Cererea de Finanțare
1. Acordul de cooperare semnat, ștampilat și datat de căre toți partenerii proiectului de
cooperare;
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2. Proiectul de cooperare (Acest document va avea ataşată Foaia de capăt, însuşită de
elaborator prin semnătură şi ştampilă);
3. Proiectele tehnice și Studiul de Fezabilitate (întocmite conform HG 28/09.01.2008) sau
memoriile justificative pentru fiecare investiție, în funcție de tipul acesteia și de măsura din
PNDR corespondentă;
4. Document care atestă dreptul real principal asupra proprietății pe care se prevede
realizarea unei investiții prin proiect: act de proprietate al solicitantului (contract de vânzare-
cumpărare autentic și înscris în Registrul Cărții funciare) sau, dacă solici tantul nu este
proprietar, contract de superficie sau contract de concesiune;
5. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale restante şi graficul de reeşalonare
a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul.
6. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de
investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costul şi stadiul proiectului, perioada derulării
proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe de
finanţare nerambursabilă în ultimii 3 ani, pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
7. Raportul de selecție prin care a fost selectat proiectul de către GAL, daca proiectul este
inclus în Planul de Dezvoltare Locală selectat sau Documentul prin care AM-PNDR a notificat
GAL privind selecția proiectului daca proiectul nu este inclus în Planul de Dezvoltare Locală;
8. Declarație pe propria răspundere a solicitantului (Anexa I la Cererea de Finanțare);
9. Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare,
Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, etc.).
10. Acte Constitutive ale Partenerilor (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare,
Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, etc.).
11. Declarație pe propria răspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanțării (Anexa 2
la Cererea de Finantare);
12. Copia actului de identitate a reprezentantului legal;
13.Toate documentele solicitate în cadrul măsurii din PNDR în care sunt încadrate fiecare
dintre componentele proiectului;
14. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei şi ale
contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului
în care se derulează operaţiunile cu APDRP).


