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Măsura 421 “Implementarea proiectelor de cooperare” 
 
Obiectivul și raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei 
Măsura „Implementarea proiectelor de cooperare” se încadrează în axa IV a PNDR – LEADER.  
 
Obiectivul acestei măsuri este participarea Grupurilor de Acţiune Locală la proiecte de 
cooperare. 
 
Rolul măsurii este extinderea experienţelor 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. 
 
În raport cu Planul de Dezvoltare Locală a zonei de nord a județului Brașov, implementarea 
acestei măsuri va facilita îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul strategiei de dezvoltare a 
teritoriului: 

- dezvoltarea capitalului uman 
- protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural 

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii: 
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 
dobândirea de competenţe şi îmbunătăţirea lor. 
 
Analiza situației actuale a reliefat o multitudine de resurse locale nevalorificate. Pentru a asigura 
masa critică în vederea promovării zonei, dar şi pentru a extinde şi îmbunătăţi experienţa 
echipei de implementare a GAL şi a actorilor locali, sunt necesare acţiuni de cooperare cu alte 
GAL-uri  sau parteneriate  care funcţionează după principiul LEADER. 
 
 
Beneficiari: 
 Tipuri de beneficiari: 

- Grupuri de Acţiune Locală 
Estimarea numărului: 1 
Criterii de prioritizare – de selecţie locală: 

- implică mai mult de două GAL-uri din România 
- implică un GAL din alt stat membru cu experienţă Leader +  
- includ activităţi inovative 

 
Principalii actori din teritoriu, care vor beneficia ca urmare a implementării acestei măsuri sunt: 
comunitatea locală -  îmbunătăţirea experienţei Grupului de Acţiune Locală din teritoriu. 

 
Precizări privind acţiunile eligibile:  
Tip de acţiuni eligibile 
- cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri,    
   seminarii, activităţi de traducere şi interpretare, multiplicare documente, 
- cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune 
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- cheltuieli pentru proiecte comune de instruire 
 
Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională): 85% 

 

Nr. de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total pe 

măsură 

Contribuţia 
FEADR – măsură 

Contribuţia 
publică naţională 

Contribuţia 
privată 

1 30.000 25.500 20.400 5.100 4.500 

 


