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PROIECTUL LEADER PENTRU MOLDOVA RURALĂ
Implementat de Solidarity Fund PL in Moldova

REGULI DE PARTICIPARE
Apelul de propuneri este implementat în cadrul „Proiectul LEADER pentru Moldova Rurală” finanțat de Agenția
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională – USAID și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul
Programului de Cooperare pentru Dezvoltare – Asistența Poloniei. Partener strategic — Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului.
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Acronime:
APL – Autoritate Publică Locală
FDR – Fond de Dezvoltare Rurală
GAL – Grup de Acțiune Locală
LEADER – Acronim din l. franceză „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale”, care
semnifică „Legături între acțiuni pentru dezvoltare economică rurală”
MADRM – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
MRLP – Acronim din l. engleză „Moldova Rural LEADER Project” sau Proiectul LEADER pentru Moldova
Rurală
Polish aid – Programul polonez de cooperare pentru dezvoltare
RNL – Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova
SDL – Strategie de Dezvoltare Locală
SFPL în MD - Solidarity Fund PL în Moldova
UAT – Unitate administrativ-teritorială
UE – Uniunea Europeană
USAID – Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională
1. Informații generale și context:
Misiunea Fondului de dezvoltare Rurală LEADER-UE este de a contribui, în colaborare cu Grupurile de Acțiune
Locală, la dezvoltarea rurală din țară, prin îmbunătățirea competitivității și condițiilor de trai în comunitatea
rurală și consolidarea capacităților de implementare a abordării LEADER.
Ediția actuală a FDR LEADER-UE se implementează în cadrul „Proiectul LEADER pentru Moldova Rurală”
(MRLP). MRLP este o inițiativă comună a USAID și Polish aid de a contribui la îmbunătățirea durabilă a
condițiilor de trai și la creșterea economică incluzivă în zonele rurale. MRLP este implementat de Solidarity
Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER (RNL) și în strânsă cooperare cu Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).
Bugetul total al Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2021 este 20,000,000.00 MDL 1.
Abordarea LEADER:
LEADER este un instrument de dezvoltare teritorială al UE, inițial conceput ca parte a politicii de dezvoltare
rurală. Abordarea este implementată atât în statele membre UE, cât și pilotată în țările asociate UE, creând
o bază pentru reinventarea zonelor rurale și asigurarea creșterii locale incluzive. Actorii principali ai abordării
LEADER sunt GAL-urile, ca parteneriate instituționalizate, cuprinzând actori locali din sectoarele public, civic
și antreprenorial. GAL-urile operează pe teritorii concrete, gestionând și finanțând procese de dezvoltare
locală în baza Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL-ului.
LEADER în Republica Moldova:
Abordarea LEADER este implementată în Republica Moldova începând cu sfârșitul anului 2016 cu suportul
oferit de diferiți parteneri de dezvoltare (inclusiv UE, Polonia, SUA, Elveția, Estonia, Regatul Unit, România,
Republica Cehă etc.) și în strânsă colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
(MADRM). În prezent, în Republica Moldova există 32 de GAL-uri în componența cărora sunt aproximativ 300
de unități administrativ-teritoriale (aproximativ 35% din zonele rurale) și peste 1.500 de actori locali.
Acoperirea LEADER este încă în creștere și se așteaptă ca până la sfârșitul anului 2022 70% din zonele rurale
să fie acoperite de GAL-uri. La începutul anului 2019, GAL-urile au fondat Rețeaua Națională LEADER (RNL)
care reunește în prezent 30 de GAL-uri.

1

Solidarity Fund PL în Moldova își păstrează dreptul de a ajusta bugetul total al Apelului Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2021.
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Rezultatele livrate comunităților rurale de către GAL-uri (aproximativ 700 de proiecte de dezvoltare locală
implementate până în prezent) și colaborarea eficientă dintre GAL-uri, MADRM, RNL și partenerii de
dezvoltare, au condus la inițierea procesului de elaborare a cadrului legal care va asigura implementarea
Programului Național LEADER din sursele Fondului Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Acestea
includ: (i) introducerea măsurii LEADER în Legea nr. 276/2016 privind principiile de subvenție pentru
agricultură și dezvoltare rurală (până la 5% din Fondul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală vor
putea fi alocate pentru Programul Național LEADER); permiterea Autorităților Publice Locale (primării rurale
și centre urbane până la 10.000 de locuitori) să creeze și să fie membri ai GAL-urilor (în Legea nr. 436/2006)
și (iii) elaborarea unei Legi speciale privind GAL-urile (aprobată de Parlament în primă lectură în Martie 2021)
care să acorde GAL-urilor statut juridic. Se așteaptă că faza „pilot” a Programului Național LEADER să fie
lansată la sfârșitul anului 2021.
2. Scopul Fondului:
Scopul fondului este de a oferi oportunități pentru Grupurile de Acțiune Locală să-și continue activitățile
axate pe dezvoltarea rurală. Acestea includ următoarele:
• asigurarea cu fonduri a GAL-urilor pentru cofinanțarea proiectelor și a inițiativelor locale care
contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL-urilor;
• pilotarea implementării instrumentelor inovative pentru creșterea economică locală prin
intermediul GAL-urilor;
• contribuție la dezvoltarea instituțională și operațională a GAL-ului;
• consolidarea experienței de implementare LEADER în Republica Moldova.
3. Parteneri eligibili:
Apelul de propuneri pentru implementarea Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE este deschis pentru
Grupurile de Acțiune Locală din Republica Moldova care activează în baza principiilor abordării LEADER și au
Strategia de Dezvoltare Locală aprobată de Consiliul GAL/Adunarea Generală.
4. Termenul limită de aplicare:
Termenul limită de depunere a aplicației online este 26 aprilie 2021, orele 12:00.
5. Procedura de aplicare și documentele necesare2:
Aplicația va fi depusă online (Anexa nr. 1 – Formularul de cerere online), prin completarea Formularului de
cerere și anexarea următoarelor documente:
− Acordul de parteneriat teritorial al GAL-ului semnat, inclusiv Acordurile adiționale aferente;
− Proces verbal de selectare și aprobare a Organelor GAL, inclusiv a Organului Responsabil al GAL-ului;
− Strategia de Dezvoltare Locală a GAL-ului (Planul Strategic de Acțiuni);
− Procesul verbal al Ședinței Consiliului de Administrare a GAL-ului care: (i) a aprobat participarea GALului la prezentul apel și (ii) a selectat prioritățile de dezvoltare spre finanțate în 2021-2022 în cadrul FDR
2.0;
− Raportul de activitate al GAL-ului pentru anul 2020 și documentele confirmative precum că raportul a
fost aprobat de Consiliul GAL/Adunarea Generală GAL3;
− Raportul Comitetului de audit pentru activitățile din anul 20204.

2

Solidarity Fund PL în Moldova are dreptul să solicite documente suplimentare pentru confirmarea eligibilității GAL-ului.

3

GAL-urile care nu au implementat în anul 2020 activități de subgrantare, nu vor prezenta documentul menționat.

4

GAL-urile care nu au implementat în anul 2020 activități de subgrantare, nu vor prezenta documentul menționat.
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Fiecare GAL va primi pe email o confirmare a recepționării aplicației și un cod de înregistrare pentru aplicația
depusă.
GAL-ul poate depune o singură aplicație în cadrul apelului.
În cazul întrebărilor aferente apelului pentru GAL-uri, vă rugăm să o contactați pe Xenia Marcov:
xenia.marcov@solidarityfund.md. Întrebările trebuie să fie înaintate până pe 15 aprilie 2021. Toate
răspunsurile și explicațiile la întrebările și solicitările înregistrate până pe 15 aprilie 2021, vor fi publicate pe
16 aprilie 2021 pe pagina web: www.solidarityfund.md.
6. Modalitatea de cooperare:
Fondul de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2021 oferă o nouă modalitate de cofinanțare a Grupurilor de
Acțiune Locală, cu două măsuri financiare: Măsura de Activizare LEADER și Măsura de Dezvoltare LEADER.
Bugetul total pentru Măsura de Activizare LEADER este de 15.000.000,00 MDL, bugetul total pentru Măsura
de Dezvoltare LEADER este de 5.000.000,00 MDL5.
Minimum 50% din costurile de program trebuie să fie alocate pentru acțiuni, ce sprijină dezvoltarea
economică a teritoriului GAL.
Măsura de Activizare LEADER
Măsura de Activizare LEADER oferă GAL-urilor oportunitatea de a mobiliza actorii comunității locale și de ai încuraja să contribuie la procesele de dezvoltare locală prin finanțarea proiectelor de scară mică în valoare
de 20.000,00 - 80.000,00 MDL.
Rolul principal al Măsurii de Activizare LEADER este să stimuleze activismul local (inclusiv activizarea femeilor
și a tinerilor). Numărul maxim permis de proiecte finanțate de GAL în cadrul acestei măsuri este 12.
Modalitatea de cofinanțare pentru GAL-uri în cadrul FDR LEADER-UE este una „pilot” și include o serie de
componente încadrate în două etape de finanțare:
Etapa I – finanțare de bază:
GAL-urile vor avea posibilitate să obțină o sumă de până la 750.000,00 MDL dintre care 25% vor fi alocate
pentru costuri administrative, inclusiv (i) remunerarea echipei manageriale a GAL-ului, (ii) desfășurarea
apelului de propuneri la nivel local, (iii) activități de dezvoltare instituțională, iar 75% vor fi direcționate
pentru costuri de program (finanțarea a aproximativ 8-12 micro-proiecte).
Suma inițială va fi calculată în baza la 3 criterii:
Tab 1. Numărul de locuitori din GAL:
Populație, locuitori
10.000 – 19.999
20.000 – 25.000
peste 25.000

5

Valoarea cofinanțării, MDL
100.000,00
150.000,00
200.000,00

Solidarity Fund PL în Moldova își păstrează dreptul de a ajusta bugetul total pentru fiecare măsură.
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Tab 2. Numărul de unități administrativ-teritoriale din GAL:
Nr. de UAT
3–7
8 – 12
peste 12

Valoarea cofinanțării, MDL
100.000,00
150.000,00
200.000,00

Tab 3. Rezultatele evaluării GAL-ului (în baza punctajului acumulat în urma evaluării de conținut a aplicației):
Punctajul din formularul de aplicare
1 categorie (85 - 100 puncte)
2 categorie (75 - 84 puncte)
3 categorie (65 - 74 puncte)
4 categorie (mai puțin de 65 puncte)

Valoarea cofinanțării, MDL
350.000,00
250.000,00
150.000,00
0.00

Etapa II – Fonduri suplimentare pentru proiecte din lista de rezervă:
GAL-urile vor putea obține o sumă suplimentară de cofinanțare de până la 250.000,00 MDL (inclusiv 20%
adiționale pentru costuri administrative) pentru proiecte din lista de rezervă, în funcție de:
• Cât de bine a fost desfășurată campania de mobilizare și informare pe teritoriul GAL (acoperirea
localităților, numărul de aplicații primite, aplicanți noi, calitatea aplicațiilor);
• Cât de corect a fost desfășurat procesul de selectare (câți membri ai Comitetului de Selectare au
participat, cât de onestă și transparentă a fost selectarea, cum a fost organizat procesul de
selectare).
După desfășurarea apelului la nivel local, GAL-ul va depune Raportul Apelului Local, inclusiv toate
documentele aferente procesului de selectare, lista proiectelor selectate și lista de rezervă. În baza acestora,
SFPL în MD va face evaluarea ulterioară pentru finanțarea adițională.
Măsura de Dezvoltare LEADER:
Măsura de Dezvoltare LEADER oferă GAL-ului posibilitatea să co-implementeze proiecte de dezvoltare la
scară mica în valoare de: 100.000,00 - 200.000,00 MDL sub formă de Inițiative Pilot ale GAL. Rolul lor
principal este să stimuleze dezvoltarea teritoriului GAL.
Propunerile de proiecte pentru Măsura de Dezvoltare LEADER vor fi selectate de GAL-uri (conform procedurii
standard) și aprobate de Comitetul de Selectare a Inițiativelor Pilot ale GAL, format din membrii SFPL în MD,
RNL și MADRM și reprezentanți din GAL-uri în calitate de observatori. GAL-urile invitate să implementeze
Măsura de Dezvoltare LEADER (categoria 1 și categoria 2, Tab. 3) vor avea posibilitatea să propună până la 3
proiecte pentru cofinanțare în cadrul acestei măsuri. Bugetul maxim disponibil pentru un GAL în cadrul
Măsurii de Dezvoltare LEADER este de 500.000,00 MDL pentru cofinanțarea proiectelor selectate, inclusiv
15% din suma, care urmează să fie oferite direct GAL-ului pentru costuri administrative adiționale. Inițiativele
Pilot ale GAL vor fi implementate în baza unui contract trilateral semnat între SFPL în MD, GAL și
implementatorul proiectului.
7. Cofinanțarea GAL:
Contribuția GAL-ului trebuie să reprezinte 30% din bugetul total (orice contribuție suplimentară este
binevenită). Va fi acceptată doar contribuția FINANCIARĂ.
8. Perioada de implementare:
Perioada de implementare planificată este de aproximativ 14 luni, până în septembrie 2022.
6
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9. Costuri eligibile și neeligibile:
Costurile eligibile vor fi divizate în costuri administrative și costuri de program.
Vor fi considerate costuri eligibile cele care îndeplinesc următoarele principii:
− sunt necesare pentru implementarea activităților;
− se realizează în conformitate cu principiile rentabilității, adică asigură realizarea sarcinilor la un nivel
înalt de profesionalism, cu utilizarea optimă a resurselor financiare;
− vor fi gestionate de aplicant în perioada menționată în punctul 8;
− vor fi raportate de aplicant într-un mod care ar permite identificarea și verificarea;
− vor fi confirmate prin documente originale relevante;
− vor fi efectuate după data de semnare a contractului de finanțare.
Costurile administrative sunt legate de managementul activităților și dezvoltarea GAL, funcționarea
organelor GAL și a echipei de management, de asemenea acestea nu pot depăși 25% din cofinanțare și pot
include:
− remunerarea managerului/-ilor și a altui personal administrativ, împreună cu costurile suplimentare
legate de îndeplinirea rolurilor menționate în cadrul activităților proiectului;
− servicii de contabilitate;
− costuri de contractare a serviciilor de audit;
− rechizite de birou;
− comisioane/costuri bancare;
− costuri de transport;
− costuri de întreținere a echipamentelor de birou;
− costuri poștale;
− alte costuri/cheltuieli aferente care sunt eligibile în cadrul procesului de funcționare a organelor alese
și a managementului GAL;
− organizarea evenimentelor de promovare a GAL-ului;
− vizite de studiu și schimb de experiență;
− stabilirea și consolidarea parteneriatelor între GAL-uri;
− costuri de promovare, design/elaborare a elementelor de identitate vizuală (panou informativ
permanent);
− costurile legate de achiziționarea echipamentelor și software necesare pentru activitatea GAL-ului;
− costuri fixe pentru mentenanța oficiului (de exemplu: chirie, energie, evacuare deșeuri, încălzire,
aprovizionare cu apă și canalizare);
− training-uri pentru membrii și organele GAL.
Costurile de program – minimum 75% din valoarea cofinanțării trebuie să fie folosită pentru cofinanțarea
microproiectelor selectate în cadrul apelului de propuneri GAL și pot include:
− costuri pentru diversificarea economiei rurale, înființarea și dezvoltarea întreprinderilor/afacerilor noi
și locurilor de muncă;
− costuri pentru achiziționarea echipamentelor și utilajelor;
− costuri pentru renovarea/extinderea/modernizarea spațiilor și clădirilor de importanță economică,
socială, istorică și culturală;
− costuri pentru renovarea/extinderea/modernizarea și dezvoltarea infrastructurii economice în zonele
rurale;
− costuri pentru stabilirea/renovarea/extinderea/modernizarea serviciilor publice locale;
− costuri legate de crearea și dezvoltarea artizanatului/meșteșugăritului popular;
− costuri legate de menținerea și dezvoltarea patrimoniului cultural local;
− costurile ce sprijină dezvoltarea turismului rural.
7
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Următoarele costuri sunt considerate neeligibile și nu vor fi acoperite financiar în cadrul acestui apel de
propuneri:
− costuri suportate înainte și după perioada de implementare indicată în contract;
− achiziția și închirierea imobilului (terenuri, clădiri);
− datorii, penalități;
− alcool, tutun, substanțe narcotice, arme, droguri, medicamente;
− costuri legate de finanțarea campaniilor electorale și propagandă politică;
− compensarea costurilor în cadrul altor proiecte implementate de GAL;
− cheltuieli ce constituie finanțare dublă a aceleiași activități;
− costuri de perfectare a aplicației;
− pierderi aferente cursului de schimb;
− amenzi, penalități şi costuri legate de litigii;
− costuri legate de finanțarea terorismului și a activităților infracționale;
− cheltuieli de mediatizare;
− alte cheltuieli nebugetare;
− cheltuieli în scop de caritate sau ajutor material;
− costuri de achitare a taxei pe valoarea adăugată (TVA);
− premii, cadouri și alte forme de stimulente financiare și materiale;
− procurarea materialului săditor și a substanțelor de uz curent predestinat pentru creșterea plantelor;
− animale vii, precum și materie de consum curent predestinat creșterii animalelor;
− alte materiale de consum curent.
10. Procedura de evaluare:
Aplicațiile vor fi evaluate și selectate în baza prevederilor din „Manualul de sub-grantare” al SFPL în MD.
Fiecare aplicație depusă va fi înregistrată în cadrul SFPL în MD, iar aplicanții vor fi informați prin email despre
recepționare, precum și numărul de înregistrare. Procesul de evaluare va cuprinde trei etape: evaluarea
eligibilității GAL-ului, evaluarea formală și evaluarea de conținut a GAL-ului.
GAL-urile care au dificultăți legate de corespunderea cu criteriile de eligibilitate sau probleme legate de
documentația GAL, structura parteneriatului, echipa de management sau oricare alte probleme ce pot cauza
impedimente la implementarea corectă a Fondului conform abordării LEADER, pot anexa o scrisoare de
confirmare a disponibilității Rețelei Naționale LEADER privind asigurarea asistenței tehnice suplimentare
pentru îndeplinirea criteriilor de bază LEADER și suport necesar în implementarea Fondului.
1) Evaluarea eligibilității:
Toți aplicanții trebuie să întrunească principiile de bază LEADER, după cum urmează:
− eligibilitatea parteneriatului (Acord de Parteneriat Teritorial și reprezentativitate sectorială);
− numărul de locuitori și eligibilitatea teritorială (min. 10.000 locuitori, min. 3 unități administrativteritoriale, teritoriu conex, localități rurale și centre urbane până la 10.000 locuitori);
− Strategia de Dezvoltare Locală (elaborată în baza principiilor LEADER).
Aplicațiile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi acceptate pentru evaluarea formală.
2) Evaluarea formală:
Toate aplicațiile trebuie să întrunească condițiile formale, după cum urmează:
− aplicația a fost depusă până la termenul limită (a se vedea p. 4);
− aplicația a fost completată conform modelelor și conține toate anexele și documentele (a se vedea p.5);
− aplicantul a depus o singură aplicație (a se vedea p. 5);
8
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aplicația presupune costuri administrative, care reprezintă 25% din fondurile solicitate în cadrul FDR
LEADER-UE (a se vedea p. 6);
aplicația asigură contribuția financiară proprie care reprezintă 30% din bugetul total (a se vedea p. 7);
minim 50% din costurile de program sunt alocate pentru dezvoltarea economică a teritoriului GAL (a se
vedea p. 6).

Aplicațiile care întrunesc criteriile formale vor fi acceptate pentru evaluarea de conținut.
3) Evaluarea de conținut:
Evaluarea de conținut a aplicațiilor va fi făcută de Echipa de evaluare, formată din reprezentanți ai SFPL în
MD, RNL și MADRM. Fiecare aplicație va fi evaluată în mod separat de cel puțin 2 membri ai Echipei, prin
evaluarea capacităților GAL-ului ca instituție și a activităților curente ale GAL-ului. Ulterior, constatările ce
vizează aspectele menționate vor fi discutate în cadrul ședinței Echipei de evaluare.
În cadrul evaluării se vor lua în considerare următoarele aspecte ale activității GAL:
− structura și capacitățile echipei manageriale a GAL-ului;
− deschiderea GAL;
− prezența tinerilor în GAL;
− impactul activităților GAL asupra dezvoltării economiei locale și teritoriului GAL;
− parteneriate și cooperare cu alte GAL-uri și RNL.
A se vedea criteriile detaliate în Anexa nr. 2 – Criterii de evaluare de conținut.
Evaluarea de conținut constă din:
−
−
−
−

Alocarea punctelor pentru fiecare criteriu menționat mai sus;
Prezentarea unor remarci/comentarii pe marginea aplicației;
Emiterea unei recomandări privind acceptarea sau respingerea aplicației;
Stabilirea cuantumului propus spre cofinanțare, inclusiv decizia privind înaintarea invitației de a aplica
la implementarea Măsurii de Dezvoltare LEADER (a se vedea p. 6).

Aprobarea cofinanțării:
Decizia de cofinanțare a aplicanților va fi aprobată de USAID și Polish aid. Reprezentanții USAID și Polish aid,
precum și Echipa de evaluare au dreptul să sugereze modificări și/sau îmbunătățiri ale aplicației.
SFPL în MD va informa aplicanții prin email despre deciziile luate. Procesul de evaluare, selecție și aprobare
a cererilor depuse se va face în baza clauzulelor de imparțialitate și confidențialitate.
11. Implementare și condiții contractuale:
Contract între Solidarity Fund PL în MD și GAL
Contractul de finanțare încheiat între GAL-uri și SFPL în MD va fi semnat pentru o perioadă negociată în mod
individual cu termen de până la 14 luni, începând cu iunie 2021 până în septembrie 2022. Raportul final
trebuie să fie depus la Solidarity Fund PL în Moldova până pe 30 octombrie 2022.
Contractarea implementatorilor de proiecte
Partenerii locali de proiect ai GAL-ului care vor implementa proiecte în cadrul Măsurii de Activizare LEADER
vor fi contractați de GAL după aprobarea finală a proiectelor de către SFPL în MD în baza Raportului Apelului
Local al GAL. Partenerii locali ce implementează proiecte în cadrul Măsurii de Dezvoltare LEADER vor fi
contractați direct de SFPL în MD în baza unui contract trilateral: SFPL în MD – GAL – Implementator de
proiect.
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Finanțarea GAL-urilor va avea loc în 2 etape descrise mai sus (p. 6). Contractul semnat inițial va include suma
alocată GAL-ului ca finanțare de bază. După depunerea Raportului Apelului Local, GAL-urile selectate vor fi
asigurate cu fonduri suplimentare pentru proiecte de cofinanțare din lista de rezervă (inclusiv costuri
administrative suplimentare), prevăzute și stipulate într-un Acord adițional. Acordul adițional va reflecta de
asemenea, proiectele implementate în cadrul Măsurii de Dezvoltare LEADER (costuri administrative pentru
GAL-uri).
Înainte de semnarea contractului, GAL-urile vor fi invitate să depună Planul de Implementare FDR LEADERUE 2.0. SFPL în MD are dreptul să negocieze îmbunătățirea aplicației înainte de semnarea contractului de
cofinanțare. Ca rezultat al negocierilor, GAL-urile vor prezenta către SFPL în MD, în termeni rezonabili,
aplicația îmbunătățită, anexele și alte documente necesare. SFPL în MD poate refuza ori amâna semnarea
contractului cu aplicantul care nu întrunește cerințele contractuale și de finanțare.
Pentru a semna contractul de finanțare și a transfera prima tranșă, aplicantul trebuie să prezinte:
− Extras din registrul de stat al persoanelor juridice;
− Confirmarea lipsei de datorii față de bugetul public național;
− Copia statutului organizației (Organul responsabil);
− Confirmarea contului bancar cu sold 0 (zero) MDL;
− Plan de Implementare FDR LEADER-UE 2.0.

Anexe:
Anexa nr. 1 – Formularul de cerere (online)
Anexa nr. 2 – Criterii de evaluare de conținut
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Anexa nr. 2 – Criterii de evaluare de conținut
Nr
d/o

Denumirea
criteriilor de evaluare

Conținutul criteriilor de evaluare

BLOC 1: GAL CA INSTITUȚIE

Importanța
criteriilor
50%

1

Echipa de management a GAL-ului

2

Deschidere GAL

3

Prezența tinerilor în GAL

Componența echipei manageriale;
Lecții învățate din activitatea GAL în 2020.
Nr de membri noi ai GAL-ului;
Nr microproiectelor implementate de către nonmembri GAL;
Parteneriatele locale și alte activități de dezvoltare
ale GAL-ului în 2019-2020;
Extinderea argumentată teritorială a GAL-ului.
Nr membrilor cu vârsta ≤ 40 ani în organele GAL;
Prezența în componența GAL a organizațiilor ce
reprezintă interesele tinerilor;
Nr persoanelor cu vârsta ≤ 40 ani susținuți de GAL
(ca beneficiari ai finanțării în 2019-2020).

BLOC 2: ACTIVITATEA GAL-ULUI

20%

25%

5%

50%

1

Consolidarea afacerilor locale

2

Impact de dezvoltare GAL

3

Colaborarea cu RNL și alte GAL-uri
TOTAL

Nr afacerilor locale susținute;
Nr afacerilor noi create;
Alte aspecte care au contribuit la dezvoltarea
economică.
Nr apeluri gestionate în 2019-2020;
Nr de aplicații recepționate;
Nr de proiectelor susținute;
Nr beneficiarilor pentru prima dată;
Nr de localități cu 0 aplicații;
Nr de localități cu 0 microproiecte;
Cele mai reușite microproiecte susținute de GAL în
2019-2020.
Activități de colaborare cu alte GAL-uri și RNL schimb de experiență și promovarea abordării
LEADER

15%

25%

10%
100%
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