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Masura 421 “Implementarea proiectelor de cooperare”
finantata in cadrul  Axei  IV- LEADER din PNRD  2007-2013

Aceasta încurajeaza si sprijina grupurile de actiune locala sa întreprinda o actiune comuna
cu un alt grup organizat pe principiul LEADER, grup ce poate fi din aceiasi tara  sau chiar într-o
tara terta care are o abordare similara.

Cooperarea este înteleasa ca parte a strategiei de dezvoltare locala si nu ca un element
adaugat strategiei deoarece reprezinta o modalitate de a extinde experientele locale pentru
îmbunatatirea strategiilor locale.

Sprijinul si managementul activitatilor de cooperare necesita mai mult timp si solicita mai
multe resurse pentru planificare si management. Statele membre trebuie pregatite sa aloce
resursele de asistenta tehnica adecvata pentru acest scop.

Proiectele de cooperare concrete trebuie sa aiba ca rezultat o valoare adaugata reala
pentru teritoriu.

Din punct de vedere procedural, cooperarea între GAL-uri are loc în doua faze succesive:
1. Actiuni de pre-dezvoltare. Aceste actiuni preced proiectul de cooperare în vederea

facilitarii, identificarii partenerilor potentiali  si sprijinirea realizarii unei actiuni comune.
2. Realizarea si implementarea unei actiuni comune. Un parteneriat pentru cooperare

trebuie încurajat pentru a lucra împreuna la dezvoltarea unor produse comune; proiectele de
cooperare nu sunt simple schimburi de experienta. Partile trebuie sa se implice într-un proiect
comun concret administrat de un GAL coordonator responsabil de activitatea de coordonare.

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 în comun. Functionarea unei structuri comune este cea mai
integrata forma de cooperare.

GAL Colinele Buzaului a semnat 2 contracte de cooperare, primul in data de 25.07.2014
“Cooperarea GAL-urilor buzoiene – premisa dezvolatarii locale ”, in valoare de 5.000 de euro, in
care sunt implicate 4 GAL-uri din judetul Buzau, iar cel de-al doilea, in data de 10.09.2014,
“Veselia fructelor si legumelor”,in valoare de 14.600 de euro, in care sunt implicate 2 GAL-uri
din Transilvania si 3 din judetul Buzau.


