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Măsura 421 – Proiecte de cooperare

Cooperarea reprezintă lucrul în comun pentru atingerea unor scopuri comune.

În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale
pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii şi idei noi, de a face
schimb de experienţă şi de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula şi
sprijini inovaţia, pentru dobândire de competenţe şi îmbunătăţirea lor.

Prin intermediul acestei măsuri se vor finanţa proiecte de cooperare transnaţională (între
România şi alte state membre sau nu) şi inter-teritorială (în cadrul României) între GAL-uri şi
alte grupuri/parteneriate, care funcţionează 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 după metoda LEADER (grupuri locale care sa aibă un rol activ în
dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de iniţiativă
locală, micro-regiuni şi alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanţate prin Axa 4 din FEP)
şi recunoscute de statul membru.

Acţiunile de cooperare sunt eligibile atunci când cel puţin un partener reprezintă un GAL finanţat
prin axa LEADER.

Aceste proiecte vor fi implementate sub responsabilitatea unui GAL coordonator.

Doar proiectele/acţiunile comune care corespund obiectivelor măsurilor din cele 3 axe (Axa 1, 2
şi 3) ale FEADR vor fi eligibile pentru sprijin. Acţiunile comune pot avea ca obiectiv şi
construcţia instituţională: schimb de experienţă şi bune practici privind dezvoltarea locală prin
publicaţii comune, organizare de evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de
program şi de personal) sau prin lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun.
Funcţionarea unei structuri comune este cea mai integrată formă de cooperare.
Responsabilităţile fiecărui partener vor fi detaliate în cadrul unui acord de cooperare, semnat de
cele două GAL-uri implicate în proiect, care trebuie să conţină referinţe la un buget general
planificat, obiectivele proiectului, activităţile pe care doresc să le implementeze în comun în
vederea realizării acestora, rolul fiecărui partener şi participarea financiară finală a fiecărui
partener în cadrul proiectului.
În ceea ce priveşte cooperarea transnaţională,pot fi iniţiate proiecte comune cu ţări non-UE, caz
în care sunt eligibile pentru sprijin numai cheltuielile legate de teritoriile din cadrul UE.
În cazul cooperării între un GAL şi alte grupuri/ parteneriate din state membre UE acordul de
cooperare va trebui să prevadă ca fiecare partener să suporte cheltuielile în mod proporţional cu
participarea sa la acţiunea comună.

GAL COLINELE BUZAULUI

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI
PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI,

Centrul de zi Iulia Hasdeu, Sat Ojasca, Com. Unguriu,

judetul Buzau, CIF 30985043

www.galcb.ro, leader@galcb.ro; contact@galcb.ro

Măsura 421 – Proiecte de cooperare

Cooperarea reprezintă lucrul în comun pentru atingerea unor scopuri comune.

În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale
pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii şi idei noi, de a face
schimb de experienţă şi de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula şi
sprijini inovaţia, pentru dobândire de competenţe şi îmbunătăţirea lor.

Prin intermediul acestei măsuri se vor finanţa proiecte de cooperare transnaţională (între
România şi alte state membre sau nu) şi inter-teritorială (în cadrul României) între GAL-uri şi
alte grupuri/parteneriate, care funcţionează 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 după metoda LEADER (grupuri locale care sa aibă un rol activ în
dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de iniţiativă
locală, micro-regiuni şi alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanţate prin Axa 4 din FEP)
şi recunoscute de statul membru.

Acţiunile de cooperare sunt eligibile atunci când cel puţin un partener reprezintă un GAL finanţat
prin axa LEADER.

Aceste proiecte vor fi implementate sub responsabilitatea unui GAL coordonator.

Doar proiectele/acţiunile comune care corespund obiectivelor măsurilor din cele 3 axe (Axa 1, 2
şi 3) ale FEADR vor fi eligibile pentru sprijin. Acţiunile comune pot avea ca obiectiv şi
construcţia instituţională: schimb de experienţă şi bune practici privind dezvoltarea locală prin
publicaţii comune, organizare de evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de
program şi de personal) sau prin lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun.
Funcţionarea unei structuri comune este cea mai integrată formă de cooperare.
Responsabilităţile fiecărui partener vor fi detaliate în cadrul unui acord de cooperare, semnat de
cele două GAL-uri implicate în proiect, care trebuie să conţină referinţe la un buget general
planificat, obiectivele proiectului, activităţile pe care doresc să le implementeze în comun în
vederea realizării acestora, rolul fiecărui partener şi participarea financiară finală a fiecărui
partener în cadrul proiectului.
În ceea ce priveşte cooperarea transnaţională,pot fi iniţiate proiecte comune cu ţări non-UE, caz
în care sunt eligibile pentru sprijin numai cheltuielile legate de teritoriile din cadrul UE.
În cazul cooperării între un GAL şi alte grupuri/ parteneriate din state membre UE acordul de
cooperare va trebui să prevadă ca fiecare partener să suporte cheltuielile în mod proporţional cu
participarea sa la acţiunea comună.

GAL COLINELE BUZAULUI

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI
PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI,

Centrul de zi Iulia Hasdeu, Sat Ojasca, Com. Unguriu,

judetul Buzau, CIF 30985043

www.galcb.ro, leader@galcb.ro; contact@galcb.ro

Măsura 421 – Proiecte de cooperare

Cooperarea reprezintă lucrul în comun pentru atingerea unor scopuri comune.

În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale
pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii şi idei noi, de a face
schimb de experienţă şi de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula şi
sprijini inovaţia, pentru dobândire de competenţe şi îmbunătăţirea lor.

Prin intermediul acestei măsuri se vor finanţa proiecte de cooperare transnaţională (între
România şi alte state membre sau nu) şi inter-teritorială (în cadrul României) între GAL-uri şi
alte grupuri/parteneriate, care funcţionează 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 după metoda LEADER (grupuri locale care sa aibă un rol activ în
dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de iniţiativă
locală, micro-regiuni şi alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanţate prin Axa 4 din FEP)
şi recunoscute de statul membru.

Acţiunile de cooperare sunt eligibile atunci când cel puţin un partener reprezintă un GAL finanţat
prin axa LEADER.

Aceste proiecte vor fi implementate sub responsabilitatea unui GAL coordonator.

Doar proiectele/acţiunile comune care corespund obiectivelor măsurilor din cele 3 axe (Axa 1, 2
şi 3) ale FEADR vor fi eligibile pentru sprijin. Acţiunile comune pot avea ca obiectiv şi
construcţia instituţională: schimb de experienţă şi bune practici privind dezvoltarea locală prin
publicaţii comune, organizare de evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de
program şi de personal) sau prin lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun.
Funcţionarea unei structuri comune este cea mai integrată formă de cooperare.
Responsabilităţile fiecărui partener vor fi detaliate în cadrul unui acord de cooperare, semnat de
cele două GAL-uri implicate în proiect, care trebuie să conţină referinţe la un buget general
planificat, obiectivele proiectului, activităţile pe care doresc să le implementeze în comun în
vederea realizării acestora, rolul fiecărui partener şi participarea financiară finală a fiecărui
partener în cadrul proiectului.
În ceea ce priveşte cooperarea transnaţională,pot fi iniţiate proiecte comune cu ţări non-UE, caz
în care sunt eligibile pentru sprijin numai cheltuielile legate de teritoriile din cadrul UE.
În cazul cooperării între un GAL şi alte grupuri/ parteneriate din state membre UE acordul de
cooperare va trebui să prevadă ca fiecare partener să suporte cheltuielile în mod proporţional cu
participarea sa la acţiunea comună.



GAL COLINELE BUZAULUI

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI
PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI,

Centrul de zi Iulia Hasdeu, Sat Ojasca, Com. Unguriu,

judetul Buzau, CIF 30985043

www.galcb.ro, leader@galcb.ro; contact@galcb.ro

Criterii de eligibilitate privind proiectele de cooperare

 partenerii din cadrul proiectului reprezintă GAL-uri sau sunt organizati în conformitate
cu abordarea LEADER;

 proiectele vor fi elaborate şi implementate în comun;
 contributia fiecărui partener la finantarea proiectului este proportională cu participarea sa

la activitătile proiectului;
 contributia fiecărui partener la finantarea valorii eligibile a proiectului va fi de cel putin

50% din media obtinută prin împărtirea valorii eligibile totale a proiectului la numărul de
parteneri (ex: pentru un proiect cu 2 parteneri, proiectul va fi eligibil dacă oricare dintre
parteneri contribuie cu cel putin 25% din valoarea eligibilă a proiectului);

 coordonatorul este un GAL finanţat prin axa LEADER;
 activităţile/proiectele să corespundă unei măsuri sau mai multor măsuri din FEADR;
 valoarea eligibilă a proiectului (suma solicitată) să nu depăsească 50.000 euro co-

finanţare publică.

Cheltuieli eligibile

În cadrul măsurii 421, sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli încadrate pe capitole, astfel:

Capitolul 1. Cheltuieli pregătitoare
1.1. Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului

1.1.1. Cheltuieli pentru realizarea de studii, analize, expertize

1.1.2. Cheltuieli cu consultanta pentru pregătirea proiectului

1.2. Organizarea de întâlniri si seminarii
1.2.1. Închirierea de spatii
1.2.2. Transportul participantilor
1.2.3. Cazarea participantilor
1.2.4. Masa participantilor (sau diurna)

1.2.5. Consumabile, servicii si materiale auxiliare (birotica, traduceri, închiriere echipamente,
multiplicare documente etc.)
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1.3. Traducere si interpretare pentru pregătirea proiectului

Capitolul 2. Cheltuieli pentru actiuni comune de instruire

2.1. Servicii de instruire
2.1.1. Onorarii lectori
2.1.2. Taxe de participare la cursuri
2.2. Cheltuieli logistice
2.2.1. Închirierea de spatii
2.2.2. Transportul participantilor
2.2.3. Cazarea participantilor
2.2.4. Masa participantilor (sau diurna)

2.2.5. Consumabile, servicii ti materiale auxiliare (birotica, traduceri, închiriere echipamente,
multiplicare documente, etc.)

Capitolul 3. Cheltuieli pentru constructie institutională

3.1. Cheltuieli privind schimbul de experientă si bune practici

3.1.1. Închirierea de spatii
3.1.2. Transportul participantilor
3.1.3. Cazarea participantilor
3.1.4. Masa participantilor (sau diurna)
3.1.5. Consumabile, servicii si materiale auxiliare (birotica, traduceri, închiriere echipamente,
multiplicare documente, etc.)

3.2. Cheltuieli cu organizarea de evenimente, expozitii, târguri

3.2.1. Onorarii experti
3.2.2. Închirierea de spatii
3.2.3. Transportul participantilor
3.2.4. Cazarea participantilor
3.2.5. Masa participantilor (sau diurna)
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3.2.6. Consumabile, servicii si materiale auxiliare (birotica, traduceri, închiriere echipamente,
multiplicare documente, etc.)

3.2.7 Taxe pentru participanti

3.3 Cheltuieli aferente actiunilor de twinning (înfrătire)
3.3.1. Transportul participantilor
3.3.2. Cazarea participantilor
3.3.3. Masa participantilor (sau diurna)

3.3.4. Consumabile, servicii si materiale auxiliare (birotica, traduceri, închiriere echipamente,
multiplicare documente, etc.)
3.4 Consultantă pentru implementarea proiectului

3.4.1 Consultanţă pentru managementul proiectului de cooperare

Capitolul 4. Investitii pentru implementarea proiectelor comune

4.1. Componenta 1 (se completează cu denumirea investitiei si cu măsura din PNDR, axele 1-3,
în obiectivele căreia se încadrează investitia)

4.1.1. Cheltuieli pentru obtinerea (N) si amenajarea terenului

4.1.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului

4.1.3. Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică
4.1.4. Cheltuieli pentru investitia de bază
4.1.5. Alte cheltuieli
4.1.6. Cheltuieli pentru darea în exploatare
4.1.6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)
4.1.6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la receptie
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3.2.7 Taxe pentru participanti

3.3 Cheltuieli aferente actiunilor de twinning (înfrătire)
3.3.1. Transportul participantilor
3.3.2. Cazarea participantilor
3.3.3. Masa participantilor (sau diurna)

3.3.4. Consumabile, servicii si materiale auxiliare (birotica, traduceri, închiriere echipamente,
multiplicare documente, etc.)
3.4 Consultantă pentru implementarea proiectului

3.4.1 Consultanţă pentru managementul proiectului de cooperare

Capitolul 4. Investitii pentru implementarea proiectelor comune

4.1. Componenta 1 (se completează cu denumirea investitiei si cu măsura din PNDR, axele 1-3,
în obiectivele căreia se încadrează investitia)

4.1.1. Cheltuieli pentru obtinerea (N) si amenajarea terenului

4.1.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului

4.1.3. Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică
4.1.4. Cheltuieli pentru investitia de bază
4.1.5. Alte cheltuieli
4.1.6. Cheltuieli pentru darea în exploatare
4.1.6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)
4.1.6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la receptie
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Sunt eligibile doar cheltuielile efectuate de GAL-ul beneficiar pe teritoriul său (sau de
beneficiarul non-GAL în teritoriul GAL pe care este situat).

În afara teritoriului acoperit de GAL sunt eligibile următoarele cheltuieli:

 Cheltuielile de deplasare, masă, cazare, în afara teritoriului acoperit de GAL;
 Taxele de participare la evenimente în afara teritoriului GAL.

Nu sunt eligibile cheltuielile ocazionate de simplul schimb de experienţă neconcretizat într-o
acţiune comună (întrucât se poate finanţa prin intermediul reţelei naţionale de dezvoltare rurală).
De asemenea, nu sunt eligibile cheltuielile legate de teritoriile din afara UE.

Proiectele de cooperare care includ componente care corespund obiectivelor măsurilor din
axele 1 – 3 din PNDR vor trebui să respecte prevederile fiselor măsurilor în care acestea se
încadrează, atât în ceea ce priveste actiunile eligibile, intensitatea sprijinului cât si
categoriile eligibile de beneficiari.

Pentru cheltuielile care se încadrează în capitolele 1 – 3 ale Bugetului proiectului de
cooperare, intensitatea sprijinului va fi de 100%. Pentru cheltuielile de investitii (capitolul
4 din Bugetul proiectului), se va respecta intensitatea sprijinului specifică măsurii din
PNDR în care se încadrează investitia.

GAL poate selecta proiecte ce vor fi implementate în totalitate sau parţial în oraşele care
fac parte din aria de acoperire a GAL, proiecte care nu se încadrează în obiectivele
măsurilor cuprinse în Axa 3 - PNDR.

Continutul 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 ).
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Actiunea comună
Proiectul de cooperare corespunde unei actiuni concrete cu rezultate clar identificate, care să
aducă beneficii teritoriilor respective; cheltuielile referitoare la zona LEADER (acoperită de
către un GAL finantat prin FEADR) nu înseamnă numai cheltuieli localizate pe teritoriul
acoperit de GAL. Actiunea este „comună” în sensul că este implementată în comun.Continutul
actiunii comune poate acoperi o gamă întreaga de activitati eligibile în conformitate cu axa sau
cu axele implementate prin intermediul metodei LEADER.

Actiunile comune care pot fi finantate pot viza, de asemenea, consolidarea capacitătii, transferul
expertizei din domeniul dezvoltării locale prin intermediul de exemplu, al unor publicatii
comune, al unor seminarii sau parteneriate de înfrătire (schimb de manageri si personal din
cadrul programului) care să ducă la adoptarea unor metode de lucru si metodologice comune, sau
la elaborarea unei activitati de dezvoltare comune sau coordonate.

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.

Potentialul beneficiar îsi depune proiectul la secretariatul GAL, sub forma Cererii de Finantare si
a documentelor anexă, atasate Cererii de Finantare.

Cererea de Finantare pentru măsura 421 se compune din:
 Formularul E 1.1 LC – disponibil pe site-ul www.apdrp.ro;
 Pentru fiecare obiectiv de investitii care se regăseste într-o măsură PNDR, se depun ca

anexe la formularul Cererii de Finantare toate anexele aferente măsurii respective-
disponibile pe site-ul www.apdrp.ro)
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Verificarea conformitătii proiectului la nivelul GAL

În timpul sesiunii de depunere a proiectelor, angajatii GAL, care au atributii în fisa postului, vor
verifica conformitatea proiectelor depuse folosind:

 Fişa de verificare a conformităţii proiectului de cooperare (formular E2.1LC);
 De asemenea, dacă proiectul prevede componente de investitii, câte o fisă de

verificare a conformitătii aferentă fiecărei componente de investitii; în acest caz,
pentru fiecare componentă de investitii se va completa fisa de verificare a
conformitătii conform modelului aplicabil pentru măsura din PNDR în care se
încadrează componenta de investitii respectivă.

În cazul în care proiectul este declarat conform, acesta va trece în etapa de verificare a
eligibilitătii.

Verificarea eligibilitătii proiectului la nivelul GAL

Angajatii GAL, care au atributii în fisa postului vor verifica eligibilitatea proiectelor depuse
folosind:

 Fişa de verificare a eligibilităţii proiectului de cooperare (E3.1 LC), care va contine în
mod obligatoriu, criteriile de eligibilitate specifice măsurii de cooperare din cadrul
PNDR, respectiv:
 Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locală;
 Bugetul proiectului se încadrează în Planul Financiar al GAL;
 Valoarea totală a proiectului nu depăseste suma de 400.000 euro;
 Valoarea finantării nerambursabile nu depăseste suma de 200.000 euro.

 De asemenea, dacă proiectul prevede componente de investiti, câte o fisă de verificare
a eligibilitătii aferentă fiecărei componente de investitii; în acest caz, pentru fiecare
componentă de investitii se va completa fisa de verificare a eligibilitătii conform
modelului aplicabil pentru măsura din PNDR în care se încadrează componenta de
investitii respectivă.

În vederea respectării criteriilor de eligibilitate, GAL poate realiza (nefiind obligatoriu) si
verificarea pe teren a cererilor de finantare conforme, utilizând formularul de verificare pe teren
aferent măsurii în care se încadrează obiectivul proiectului (E 3.8L).
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 De asemenea, dacă proiectul prevede componente de investitii, câte o fisă de
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încadrează componenta de investitii respectivă.
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 Valoarea finantării nerambursabile nu depăseste suma de 200.000 euro.
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În cazul proiectelor integrate, care au obiective ce se regăsesc în scopul mai multor
submăsuri/componente din cadrul aceleasi măsuri, angajatii GAL vor completa Fisele de
verificare ale conformitătii si eligibilitătii aferente fiecărei submăsuri/componente. Se vor
completa formularele din cadrul manualelor de implementare a procedurii publicate pe site-ul
www.apdrp.ro, după caz www.madr.ro. Solicitantii proiectelor integrate sunt obligati să
completeze si să depună la Cererea de Finantare formularele de buget indicativ aferente fiecărui
tip de actiune din cadrul proiectului respectiv, cât si bugetul indicativ totalizator al proiectului
precum si formulare de Plan financiar pentru fiecare tip de actiune, respectând procentul de
cofinantare impus prin submăsura/componenta măsurii în care se încadrează actiunea.

Fisele de verificare ale conformitătii si eligibilitătii sunt disponibile pe site-ul www.apdrp.ro .
În cazul în care proiectul este declarat eligibil, acesta va trece în etapa de aplicare a criteriilor de
selectie.

GAL va înttiinta solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selectie. GAL va
publica pe pagina proprie de web Raportul de Selectie Intermediar sau îl va afisa la sediul GAL-
ului si la sediul consiliilor judetene si sediile unitătilor administrativ-teritoiale ale localitătilor
membre în GAL si va transmite solicitantilor notificări privind rezultatul evaluării si selectiei.
Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitantilor.
Notificările transmise solicitantilor trebuie să contină motivele pentru care proiectele nu au fost
selectate – se vor mentiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul
obtinut pentru fiecare criteriu de selectie - precum si perioada de depunere si solutionare a
contestatiilor. Contestatiile primite vor fi analizate de GAL în baza unei proceduri interne
proprii.

Solicitantii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile, sau au fost declarate eligibile si
neselectate, pot depune contestatii la sediul GAL ECB în maximum 5 zile lucrătoare de la data
primirii notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selectie
Intermediar pe pagina de web a GAL ECB.
Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea
voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii
Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă, iar
reprezentantii organizatiilor din mediul urban să nu depăsească 25% din numărul membrilor.
Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor de
control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al Ministerului
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Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean din cadrul Compartimentului de
Dezvoltare Rurală Judeţean.

CRITERII DE SELECŢIE

Criteriu de selectie Punctaj
C.S. 1. Proiecte de cooperare care se adresează tinerilor (cu vârsta
cuprinsă până în 40 de ani) (similar CS 6 din Stategia de
Dezvoltare Locala)

20

C.S.2 . Proiecte de cooperare care se adresează fermierilor de
semi-subzistentă (similar CS 5 din Stategia de Dezvoltare Locala)

5

C.S. 3. Proiecte care includ actiuni de protectia mediului (similar
CS 7 din Stategia de Dezvoltare Locala)

25

C.S.4. Proiecte de cooperare care implică mai mult de două GAL-
uri din România (similar CS 1 din Stategia de Dezvoltare Locala)

10

C.S.B 5. Proiecte de cooperare care implică un GAL din alt stat
membru UE, cu experientă în LEADER + (similar CS 2 din
Stategia de Dezvoltare Locala)

10

C.S. 6. Proiecte de cooperare care include activităti innovative
(similar CS 3 din Stategia de Dezvoltare Locala)

5

C.S. 7. Proiecte de cooperare care combină obiectivele din diferite
axe ale PNDR (similar CS 4 din Stategia de Dezvoltare Locala)

5

C.S. 8. Proiecte care urmaresc facilitarea implementarii acelor
masuri din PNDR care vor avea ca beneficiari grupuri de
producatori, asociatii, parteneriate, etc. (similar CS 8 din
Stategia de Dezvoltare Locala)

20

Total 100

Nota: Punctajul minim ce trebuie obtinut pentru ca un proiect sa fie selectat este
de 10 puncte.
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CRITERII DE DEPARTAJARE
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de
punctajul primit la criteriul de selectie CS 1– ”Proiecte de cooperare care se adresează
tinerilor (cu vârsta cuprinsă până în 40 de ani)”, astfel vor fi selectate proiectele care au
fost punctate la acest criteriu.
În situatia în care există proiecte cu acelasi punctaj total si cu acelasi număr de puncte
obtinut la criteriul de selectie locală CS 1, se vor selecta proiectele care au primit
punctaj la criteriul de selectie locală CS3 – ”Proiecte care includ actiuni de protectia
mediului”.
În situatia în care există proiecte cu acelasi punctaj total si cu acelasi număr de puncte
obtinut la criteriile de selectie CS 1 si criteriul de selectie locală CS 3, se vor selecta
proiectele cu valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului, exprimată în euro, în
ordine descrescătoare.
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