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                                   Asociaţia Microregională Ţara Făgetului 

Măsura 421 

„ Implementarea proiectelor de cooperare “ 

Data lansării apelului de selecţie:  06 noiembrie 2013 

Data limită de depunere a proiectelor la sediul GAL:  06  decembrie  2013 

ATENŢIE! - Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei Microregionale 

Ţara Făgetului - comuna Dumbrava, localitatea Dumbrava, nr. 157, de LUNI - VINERI în 

intervalul orar 9.00 - 14.00. 

 

Pe teritoriul microregiunii „Ţara Făgetului” Dezvoltarea echilibrată şi Calitatea Vieţii, 

conform Planului de Dezvoltare a Locală reprezintă una dintre prioritati. De aceea toate 

măsurile de intervenţie din acest domeniu vor avea ca scop: DEZVOLTAREA 

ECHILIBRATA A TERITORIULUI LEADER „TARA FAGETULUI”  PRIN VALORIFICAREA 

POTENTIALULUI AGRICOL, TURISTIC SI ANTREPRENORIAL SI INTEGRAREA ZONEI 

IN CIRCUITUL ECONOMIC INTER-REGIONAL SI INTERNATIONAL IN SCOPUL 

CRESTERII CALITATII VIETII TUTUROR CATEGORIILOR SOCIALE DIN REGIUNE. 

 

Obiectivul si raportul cu strategeia de dezvoltare locala - miza interventiei 

 

Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare” reprezintă una din cele 
trei măsuri din cadrul axei LEADER. Cooperarea înseamnă mai mult decât 
includerea într-o rețea. 
Prin acțiunea de cooperare, Grupurile de Acțiune Locală sunt încurajate și sprijinite 
să întreprindă o acțiune comună cu alte grupuri LEADER sau cu un grup care are o 
abordare similară și care se află într-o altă regiune, într-un alt stat membru sau chiar 
întro țară terță. 
Proiectele concrete de cooperare ar trebui sa aducă o valoare adăugată reală pentru 
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zonă. Acțiunile de cooperare pot fi acțiuni adiacente și/sau productive. Cooperarea 
poate ajuta grupurile LEADER să-și intensifice activitățile la nivel local. 
 

Descrierea intervenţiei - domeniul de acoperire al măsurii  

Tipuri de proiecte şi acţiuni vizate: 

Cooperarea înseamnă mai mult decât includerea într-o rețea. Prin acțiunea de 
cooperare, Grupurile de Acțiune Locală sunt încurajate și sprijinite să întreprindă o 
acțiune comună cu alte grupuri LEADER sau cu un grup care are o abordare similară 
și care se află într-o altă regiune, într-un alt stat membru sau chiar într-o țară terță. 

Prin intermediul Măsurii 421 se vor finanța proiecte de cooperare transnațională 
(între România și alte state membre sau terțe) și inter-teritorială (în cadrul României, 
între GAL și alte grupuri/ parteneriate care funcționează după principiul LEADER, 
parteneriate public-private selectate în cadrul Axei III conform art. 59 e) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/ 2005 sau orice alte grupuri rurale organizate după 
metoda LEADER (grupuri locale care să aibă un rol activ în dezvoltarea rurală, să fie 
organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de inițiativă locală, micro-
regiuni și alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanțate prin Axa IV din FEP) și 
recunoscute de statul membru. 

În cadrul LEADER sunt posibile două tipuri de cooperare: 

· cooperare interteritorială: cooperarea între diverse zone rurale din același stat 
membru. Aceasta poate avea loc între grupuri LEADER și este, de asemenea, 
deschisă altor grupuri locale care utilizează aceeași abordare participativă; 

· cooperarea transnațională: cooperarea între grupuri LEADER din cel puțin două 
state membre sau între grupuri din țări terțe care au o abordare similară. 

Proiectele eligibile pentru sprijin vor fi acțiuni comune care corespund obiectivelor 
măsurilor din cele 3 axe (Axele I, II și III) aleFEADR. Acțiunile comune pot avea ca 
obiectiv și 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) sau lucrări de dezvoltare 
comune sau coordonate în comun, precum şi acţiuni de instruire. 

De asemenea, sunt eligibile costuri ocazionate de pregătirea proiectului. 

Funcționarea unei structuri comune este considerată cea mai integrată formă de 
cooperare. 

Proiectele de cooperare vor fi selectate de către: 
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· Grupurile de Acțiune Locală, dacă au integrate în strategia lor de dezvoltare 
acțiuni de cooperare. În acest caz, criteriile deeligibilitate și selecție vor fi 
elaborate și aplicate de GAL și incluse în strategia de dezvoltare locală. 

 

Principalele categorii de cheltuieli si operatiuni eligibile: 

 

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

asistența tehnică pregătitoare: cheltuielile ascendente pot fi costuri ale întrunirilor 
(schimburi de experiență) cu potențiali parteneri (ex. deplasare, cazare și 
onorariul interpretului) sau costuri de predezvoltare a proiectului (ex. studiul de 
fezabilitate a proiectului, consultanță pe diverse teme, costuri de traducere și 
costuri suplimentare de personal); 

în implementarea proiectului de cooperare vor fi eligibile numai cheltuielile pentru 
acțiunea comună și pentru funcționarea eventualelor structuri comune; 

cheltuielile de animare vor fi eligibile în toate domeniile de cooperare. 

Beneficiarii: 

Eligibilitatea partenerilor de cooperare 
 
Acțiunile de cooperare sunt eligibile numai atunci când cel puțin un partener 
reprezintă un GAL finanțat din axa LEADER. 
Toate parteneriatele care vor implementa proiectul de cooperare reprezintă GAL-uri 
sau sunt organizate în conformitate cu abordarea LEADER. Parteneriatele 
organizate în conformitate cu abordarea LEADER sunt parteneriatele public-private 
selectate în cadrul Axei 3, conform art. 59 e) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 
sau oricare alte grupuri rurale organizate după metoda LEADER (grupuri locale care 
sa aibă un rol activ în dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului 
actorilor locali, grupuri de inițiativă locală, micro-regiuni și alte parteneriate de tip 
LEADER, grupuri finanțate prinAxa 4 din FEP) și recunoscute de statul membru. 
Această descriere a partenerilor trebuie să se regăsească în capitolul A al 

proiectului de cooperare. 
Cooperarea se implementează sub responsabilitatea unui Grup de Acțiune Locală 
coordonator selectat în cadrul axei LEADER, din România sau dintr-un alt Stat 
Membru.  
 
Nr. beneficiari pentru perioada 2012-2013: 3 
Finanţare: 
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Ajutor public (FEADR + contributie publica nationala): 100% 

Spriiinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul măsurii 421 va fi: 

de 100% din totalul cheltuielilor eligibile ; 

Valoarea totala eligibila a unui proiect nu poate depasi valoarea totala din ghidul 

solicitantului pe masura 421 si totodata valoarea echivalenta costului total pe masura 

conform Hotararii AGA nr. 5/06.0802013 si adresei AM – PNDR nr.64382/04.07.2013 

Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 141.000 euro 

Nr. de 

proiecte 

prevazute 

Cost total 

maxim 

Estimarea 

costului 

total pe 

masura 

Contributia 

FEADR - 

masura 

Contributia 

publica 

nationala 

Contributia 

privata 

3 60.000 141.000 112.800 28.200 0 

 

Cerinţele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie să le indeplinească solicitantul, 

Criterii generate de selectie, Documentele Justificative depuse de solicitant odată cu 

proiectul sunt conform Ghidului solicitantului si Fisei pentru masura 421 din PNDR, 

www.apdrp.ro 

 

Tototdata solicitantul va depune odata cu depunerea intregii documentatii si Declarația 

prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente 

proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. Raportarea se va 

realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea 

plății,  în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii. 

 

ETAPELE SESIUNII DE SELECŢIE A PROIECTELOR 

1) Verificarea de către angajaţii GAL „ Asociatia Microregionala Tara 

Fagetului ” a conformitatii şi eligibilitatii proiectelor; 

2) Evaluarea proiectelor depuse în termenul prevăzut de către Comisia de 

evaluatori neutri şi intocmirea raportului de evaluare de către aceştia; 

3) Selecţia proiectelor efectuată de către Comitetul de selecţie, cu intocmirea 

http://www.apdrp.ro/
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raportului de selecţie, insoţit de lista proiectelor selectate pentru finanţare, reportate şi 

nefinanţate; 

4) Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii de către Comisia de contestaţii a 

GAL „Asociatia Microregionala Tara Fagetului”; 

5) Intocmirea de către GAL „ Asociatia Microregionala Tara Fagetului”, a raportului de 

evaluare a cererilor de finanţare, a listei cererilor de finanţare aprobate şi transmiterea 

acestora către OJPDRP - Timis; 

6) Notificarea beneficiarilor de finanţare stabilit în urma selecţiei si publicarea pe site. 

7) Semnarea contractului de finanţare cu beneficiarul, de către Centrul Regional 

pentru Plati, Dezvoltare Rurală şi Pescuit - V Vest Timişoara. 

 

NOTA BENE!!! - Durata de execuţie a contractului de finanţare este de 

maximum 2 ani, dar nu mai târziu de 31.12.2015, pentru proiectele care prevăd 

investiţii cu construcţii montaj şi/sau adaptarea la standarde. 

 

Grila de evaluare a proiectelor finantate prin Programele propuse 

Reguli de aplicare 

 Grila are rol privind analiza si departajare a proiectelor – în scopul facilitării deciziei 
Comitetului de selectie; 

 Grila se aplică tuturor proiectelor depuse de beneficiari; 

 Conform Ghidului solicitantului pentru accesarea Masurii 41, capitolul 3, 

subcapitolul 3.1 – Procedura de selectie a proiectelor in cadrul Grupului de 
Actiune Locala, paragraful Selectia proiectelor efectuata de catre GAL, criteriile 
de selectie locala vor prima criteriilor de selectie din ghidul solicitantului, dar la 
selectia proiectului se vor tine cont atat de criteriile de selectie nationala cat si de cele 
de selectie locala. Punctajul maxim care poate fi acordat la cele doua grile nu 
poate depasi insumat 100 de puncte. 

 
 
Sistemul de punctare al Asociatiei Microregionale Tara Fagetului este urmatorul:  
 

Nr. Criteriu de selectie Punctaj  

1 Integrarea în Strategia de dezvoltare a TERITORIULUI si calitatea proiectului 

 Integrarea proiectului in programul de finantare; Integrarea proiectului pe 
măsurile Programului de finantare – 5 puncte 

 Participarea proiectului la implementarea strategiei – incadrarea pe un 
obiectiv din strategia de dezvoltare – 5 puncte 

 Formularea clară a obiectivelor proiectului – 5 puncte 

 Formularea clară si elgibilitatea activitătilor – 5 puncte 

Total 

20 

puncte 

2 Activitati de conservare – protectia mediului  Total 
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 Proiectul include cel putin o activitate de mediu – 5 puncte 

 Proiectul are o pondere importanta a activitatilor care se adreseaza 
conservarii si protectiei mediului  - 10 puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în functie de ponderea activitătilor 

10 

puncte 

3 Proiecte aplicate de tineri – beneficiarul proiectului / reprezentantul legal al 

Beneficiarului  / persoana care are decizia la nivel legal este persoana sub 40 ani 

Total 

10 

puncte 

4 Proiecte pentru care Beneficiarii finali / Grupul tintă  este reprezentat de 

tineri  

 Proiecte care propun cel putin o activitate adresată tinerilor – 5 puncte 

  Proiecte prin care se implementează doar activităti pentru tineri – 10 
puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în functie de ponderea activitătilor 

Total 

10 

puncte 

5 Proiecte integrate – care aplică măsuri de pe axe diferite din PNDR  

Proiectul include activităti specifice la cel putin două măsuri din PNDR 

Toal 5 

puncte 

6 Proiecte inovatoare 

 Proiecte care propun o actiune inovatoare – 5 puncte 

 Proiecte care sunt în totalitate inovatoare – 10 puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în ponderea inovarii la nivelul 
resurselor 

Total 

10 

puncte 

7 Proiecte care folosesc resurse locale si se adaptează specificului zonei 

 Proiecte care folosesc cel putin o resursă locală – 5 puncte 

  Proiecte care folosesc în totalitate resurse locale – 15 puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 15 puncte în functie de ponderea resurselor 

Total 

15 

puncte 

8 Integrarea de activităti legate de producerea energiei regenerabile 

 Proiecte care au cel putin o activitate de producerea energiei regenerabile 
– 1 punct 

  Proiecte care au o pondere de peste 50% a activitatilor si bugetului  
petnru producerea energie regenerabile – 5 puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în functie de ponderea resurselor 

Total 5 

puncte 

9 Valoarea proiectului 

 Proiecte cu buget de de până la 15.000 eur – 10 puncte 

 Proiecte cu buget între 15000 – 20.000 eur – 5 puncte 

 Proiecte cu buget între 20.000 – 30.000 eur – 2 puncte 

Total 

10 

puncte 

10 Parteneriatul în dezvoltarea proiectului: Proiectul este derulat în parteneriat.  Total 5 

puncte 

Total 100 puncte 
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Punctaj minim (grila criteriilor de selectie nationala si locala): 10 de puncte 

Indicatori: 

Indicator de realizare: 

Numărul de beneficiari sprijiniti: 3 

Volumul total al investiţiilor (Euro): 141.000 euro 

Indicatori de rezultat: 

Populaţie rurală care beneficiază de servicii îmbunătatite: 33.920 (populaţia GAL) 

Data de anunţare a câstigatorilor proiectelor din cadrul sesiunii de licitaţii pentru 

măsura descrisă, efectuată de GAL este: până cel târziu 20.12.2013 - sub forma unui 

comunicat de presă si pe site-ul GAL 

*Sursele folosite pentru intocmirea acestui material sunt Ghidul Solicitantului Măsura 312 

PNDR www.apdrp.ro şi Planul de Dezvoltare Locala al G.A.L - „Asociatiei Microregionale 

Tara Fagetului” ce se poate vizualiza pe site-ul: www.tarafagetului.ro  

Toate formularele necesare elaborării proiectului, al căror format este elaborat de către 

Agenţia de Plati Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P) pot fi consultate şi descărcate 

direct de pe pagina de internet a A.P.D.R.P - www.apdrp.ro. 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul  Grupului de Acţiune Locală - GAL 

„Asociatia Microregionala Tara Fagetului”  din comuna Dumbrava, localitatea 

Dumbrava nr.157 si/sau la tel: 0256 325 721, e-mail: galtarafagetului@tarafagetului.ro  

http://www.apdrp.ro/
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