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Apel de participare

Inițiative de creare a Grupurilor de Acțiune Locală

Acronime:
UAT – Unitate administrativ-teritorială
GAL – Grup de Acțiune Locală
SDL – Strategie de Dezvoltare Locală
Parteneriat Teritorial– Parteneriatul localităților, care aplică pentru participare în cadrul Proiectului fiind
reprezentat de UAT
Proiect – Proiectul „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”
UE – Uniunea Europeană
Consiliul de Proiect – Consiliul de Proiect ”Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”

1. Prezentarea generală a Proiectului și abordarea LEADER

„Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova” este un proiect de doi ani, ce are drept scop
contribuirea la îmbunătățirea durabilă a calității vieții și impulsionarea creșterii economice incluzive în zonele
rurale prin consolidarea abordării LEADER-UE ca parte a politicii de dezvoltare rurală.
Componenta proiectului ce ține de crearea Grupurilor de Acțiune Locală, presupune identificarea inițiativelor
înaintate de unitățile administrativ-teritoriale de pe teritoriul RM, care își propun instituirea unui parteneriat
teritorial prin intermediul abordării LEADER. În cadrul apelului se planifică crearea a cel puțin 5 Grupuri de
Acțiune Locală cu scopul dezvoltării economice locale și îmbunătățirii nivelului de trai al populației din mediul
rural.
Prin crearea acestor parteneriate locale proiectul își propune mobilizarea comunitară prin dezvoltarea unui
dialog dintre sectoarele public, antreprenorial și civic, implicarea lor în procesul de planificare strategică și
valorificarea potențialului zonei. Totodată, în cadrul proiectului va fi livrată expertiză în procesul de creare,
formalizare și consolidare a capacităților Grupurilor de Acțiune Locală.
Despre abordarea LEADER
LEADER este acronimul în limba franceză pentru “Liaison Entre Actions de Developpement de l´Economy
Rurale” (Legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale).
LEADER este un instrument de dezvoltare rurală teritorială al UE și face parte din politica de dezvoltare rurală
a UE (5-7% fondurilor de dezvoltare rurală și agriculturii sunt direcționate pentru Programul LEADER în UE).
Abordarea LEADER este implementată atât în țările membre, cât și în țările asociative, creând o bază pentru
reinventarea zonelor rurale și asigurând creșterea economică durabilă la nivel local, inclusiv, prin diversificarea
activităților non-agricole. Principalul element al funcționării abordării LEADER este parteneriatul intersectorial
teritorial în componența căruia intră reprezentanți a trei sectoare din localitățile învecinate: public,
antreprenorial, și civic, care activează pe un teritoriu delimitat, gestionând și administrând procesele de
dezvoltare locală pe baza Strategiilor de Dezvoltare Locală a microregiunii date (inclusiv finanțarea
intervențiilor de dezvoltare). Acest Parteneriat teritorial este denumit Grup de Acțiune Locală (GAL). Valoarea
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adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii
existente la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi.
Pilonii de bază ale abordării LEADER:
●

Principiul teritorial - teritoriul GAL trebuie să fie constituit din cel puțin trei unități administrativ-teritoriale de
nivelul întâi, care sunt învecinate, cu numărul total al populației de cel puțin 10.000 locuitori şi să nu
depășească limita de 60.000 locuitori. În componența teritoriului pot intra și orașe cu populație mai mică
de 10. 000 locuitori. Teritoriul GAL este caracterizat adesea prin resurse, valori, tradiții și interese comune,
identitate locală, nevoi și așteptări comune;

●

Parteneriat – crearea și dezvoltarea unui parteneriat interesat în dezvoltarea locală, denumit Grup de
Acțiune Locală, format din reprezentanții a trei sectoare public, antreprenorial şi civic. GAL determină
direcțiile de dezvoltare a microregiunii și administrează/gestionează procese de dezvoltare locală ce vin în
sprijin realizării direcțiilor de dezvoltare stabilite. La nivelul luării deciziilor, niciunul dintre cele trei sectoare
nu poate avea mai mult de 49% din drepturile de vot;

●

Strategia de Dezvoltare Locală – care este axată pe micro-regiune – teritoriul GAL, are caracter intersectorial,
determină viziunea, priorităţile și direcţiile comune de dezvoltare, pe care dorește să le realizeze GAL-ul pe
teritoriul ce îl acoperă. SDL se elaborează în mod participativ.

Abordarea LEADER se bazează pe respectarea a 7 principii de bază:
-

abordare de jos în sus - participarea activă a populației locale în planificarea, luarea deciziilor și
implementarea strategiilor necesare dezvoltării microregiunii. Aceasta se bazează pe locuitorii
microregiunii, care cunosc cel mai bine situația locală și sunt motivați de dezvoltarea teritoriului în care
trăiesc;
abordare teritorială - utilizarea eficientă a resurselor locale din cadrul unei zone teritoriale specifice,
omogene, desfășurarea de activități integrate și crearea unei viziuni comune;
parteneriatul - realizarea unui parteneriat local intersectorial interesat în dezvoltarea microregiunii,
denumit „Grup de Acțiune Locală”;
implementarea proiectelor de cooperare între actorii locali, dar și în afara zonei;
caracterul integrat și multisectorial al strategiilor de dezvoltare locală, bazate pe interacțiunea partenerilor
locali, pentru planificarea și identificarea soluțiilor pentru dezvoltarea teritoriului GAL;
colaborarea în rețea – colaborarea în rețele regionale, naționale și internaționale, prin stabilirea legăturilor
și realizarea proiectelor pentru dezvoltarea teritoriului în jurul unor interese comune a GAL;
inovație - căutarea de răspunsuri noi la problemele existente ale dezvoltării locale.

-

Principalele beneficii ale implementării abordării LEADER:
●

crearea unui parteneriat instituționalizat pentru dezvoltare locală - Grup de Acțiune Locală, care facilitează
consolidarea dialogului și legăturilor între reprezentanții a trei sectoare: public, antreprenorial și civic;

●

elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală, cu caracter intersectorial. Strategia de Dezvoltare Locală se
elaborează la nivelul microregiunii – teritoriului GAL-ului și se referă la principalele resurse și necesități în
contextul microregiunii, ceea ce permite crearea unei viziuni ample asupra priorităților de dezvoltare;
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posibilitatea de luare a deciziei cât mai aproape de cetățean. În cadrul abordării LEADER, Grupul de Acțiune
Locală este responsabil de elaborarea și anunțarea concursului de finanțare a proiectelor de dezvoltare
locală, ce sprijină implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală elaborată pentru microregiunea GAL.
Decizia privind proiectele selectate este luată de organele GAL-ului – Comitetul de Selectare al GAL-ului și
Consiliul GAL-ului.

2. Cine poate participa
În cadrul concursului sunt eligibili reprezentanți ai comunităților rurale, și anume:
Parteneriatele Teritoriale constituite din cel puțin trei unități administrativ-teritoriale de nivelul întâi din zonele
rurale și orașe (cu populație mai mică de 10 000 locuitori), însumând o populație mai mare de 10.000 de locuitori,
care își exprimă intenția și dorința de a implementa abordarea LEADER pe teritoriul reprezentat de Parteneriatul
Teritorial, în scopul consolidării dezvoltării locale intersectoriale.
NOTĂ: Parteneriatul Teritorial este doar primul pas pentru implementarea abordării LEADER. În cadrul
proiectului, în comunitățile cuprinse de Parteneriatul Teritorial vor fi implementate activități de mobilizare
comunitară pentru identificarea și implicarea reprezentanților a trei sectoare – public, antreprenorial și civic în
procesul de planificare strategică și creare a GAL-ului.
Criterii de eligibilitate a Parteneriatului Teritorial:
-

Parteneriatul este constituit din cel puțin trei unități administrativ-teritoriale;
Parteneriatul NU include orașe cu o populație mai mare de 10.000 de locuitori;
Nici una dintre unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi, care aplică în cadrul Parteneriatului
Teritorial nu face parte dintr-un alt GAL, deja creat sau aflat în proces de creare;
Numărul total al populației unui Parteneriat Teritorial este de cel puțin 10.000 de locuitori;
Teritoriul Parteneriatului este omogen (localități învecinate);
Părțile relevante au semnat Acordul de intenție pentru implementarea abordării LEADER și participare în
cadrul Proiectului (Anexa nr. 2 la Reguli de participare).
3. Procedura de depunere a aplicațiilor
Termenul limită de depunere a dosarului este 17 iulie 2020, ora 17:00. Documentele de aplicare trebuie
expediate la adresa de e-mail: moldova.leader@gmail.com Titlul mesajului trebuie să conțină următorul text:
”Inițiative de creare GAL”.

●

Formularul de cerere completat conform modelului (în format WORD) – Anexa nr. 1 la Regulile de participare
la concurs;

●

Copia Acordului de intenție pentru implementarea abordării LEADER și participare în Proiect, semnat de
părțile relevante, conform modelului (în format PDF) – Anexa nr. 2 la Regulile de participare la concurs.
NOTĂ: Aplicațiile vor fi depuse online și pentru fiecare din ele va fi atribuit un cod automatizat.
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Recepționarea dosarului va fi confirmată printr-un email expediat solicitantului.
Nu este nevoie de copia tipărită a aplicației sau a anexelor!
În cazul apariției unor întrebări și/sau neclarități cu privire la apelul de propuneri, Vă rugăm să contactați
coordonatoarea de proiect, Patricia Varzari, varzari.leader@gmail.com sau la nr. de tel: 0794 200 27
4. Procedura de evaluare a aplicațiilor
Procesul de evaluare va cuprinde două etape:
Prima etapă. Evaluarea formală
Aplicațiile trebuie să întrunească condițiile formale specificate mai jos. Parteneriatele Teritoriale care nu vor
întruni criteriile formale nu vor trece la etapa următoare de evaluare.

-

Criteriile de evaluare formală:
fiecare Parteneriat Teritorial poate depune doar o singură aplicație;
părțile Parteneriatului nu figurează în alte GAL-uri create sau GAL-uri aflate în proces de creare;
aplicația a fost depusă înainte de expirarea termenului limită (a se vedea punctul 3);
aplicația se depune doar de entitățile care au dreptul să participe la concurs (a se vedea punctul 2);
parteneriatul întrunește criteriile Parteneriatului Teritorial (a se vedea punctul 2);
aplicația se completează integral conform modelului – Anexa nr. 1 la Regulile de participare la concurs;
aplicația include copia scanată a Acordului de intenție pentru implementarea abordării LEADER și de
participare în Proiect – Anexa nr. 2 la Regulile de participare la concurs.

Aplicațiile care trec de această verificare vor fi evaluate în cadrul etapei a doua.
Etapa a doua. Evaluarea de conținut
Sunt supuse evaluării de conținut doar aplicațiile care întrunesc condițiile formale.
Evaluarea de conținut a aplicațiilor, va fi efectuată de comisia de evaluare, compusă din reprezentații
consorțiului de implementare. Componența comisiei de evaluare va fi aprobată de Consiliul de Proiect.
În cadrul acestei etape, vor fi examinate următoarele aspecte:
#

Criterii de evaluare

Conformitate
1.
Corespunderea cu obiectivele Proiectului și cu activitățile planificate în cadrul
Proiectului
Parteneriat Teritorial
2.
Aplicația depusă este susținută de reprezentanții comunităților locale:
reprezentanții sectorului public, antreprenorial și civic
3.
Scopul și obiectivele Parteneriatului Teritorial sunt clare și bine definite
Experiența de Colaborare a membrilor Parteneriatului Teritorial
4.
Experiența colaborării dintre sectoarele public, antreprenorial și civic
5.
Experiența de colaborare și parteneriate existente între comunitățile locale
(parteneriate, proiecte și inițiative intercomunitare implementate la nivel local)
6.
Experiența membrilor Parteneriatului Teritorial în implementarea proiectelor de
dezvoltarea locală cu finanțare externă

scor maxim
15
15
25
10
15
30
10
10
10
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Motivare
7.
Argumentarea motivării de ce participarea în Proiect este importantă pentru
Parteneriatul Teritorial și așteptările acestuia ca urmare a participării în cadrul
Proiectului
Punctaj total

30
30

100

-

prima etapă a evaluării de conținut – la această etapă vor fi selectate până la 10 Parteneriate Teritoriale,
care au obținut cel mai mare punctaj total.

-

a doua etapă a evaluării de conținut – întâlniri individuale ale membrilor Comisiei de evaluare cu
reprezentanții Parteneriatelor Teritoriale, care au fost selectați ca rezultat al primei etape de evaluare de
conținut. La aceste întâlniri se va completa un chestionar care va constitui, împreună cu pachetul de
documente depus de aplicant, baza pentru evaluarea și aprobarea solicitantului de către Consiliul de
Proiect. Parteneriatele Teritoriale care vor obține punctajul maxim în urma evaluării conținutului, vor fi
confirmate de către Consiliul de Proiect.
Evaluare de conținut constă în:
 atribuirea unui punctaj pentru fiecare criteriu stipulat mai sus;
 prezentarea unor observații/comentarii pe marginea aplicației;
 emiterea unei recomandări privind acceptarea sau respingerea aplicației.
Scorul maxim pentru etapa a II-a este de 100 de puncte. Vor fi excluse din concurs cererile care vor acumula
mai puțin de 75 de puncte.
Decizia finală
Aprobarea deciziei finale va fi efectuată de către Consiliul de Proiect. Consiliul ia decizii cu condiția ca peste
jumătate din membrii săi să fie prezenți. Deciziile se iau prin consens, în cazul în care nu e posibil prin consens,
cu majoritatea voturilor.
Consiliul de Proiect poate include, ca membri sau observatori, reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene,
Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei sau reprezentanți și experți ai unor instituții și organizații, numiți din
oficiu, care participă la lucrările Consiliului de Proiect în calitate de consilieri sau observatori independenți.
Consiliul de Proiect are dreptul să sugereze modificări și/sau îmbunătățirea aplicației. RNL va anunța solicitanții
despre deciziile luate prin e-mail.
Procesul de evaluare, selectare și aprobare a aplicațiilor se desfășoară pe baza clauzelor de imparțialitate și
confidențialitate.

Anexe:
1. Formularul de cerere;
2. Acordul de intenție pentru implementarea abordării LEADER și de participare în Proiect.
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