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INTRODUCERE 

Acest Ghid este elaborat drept parte din Proiectul “Introducerea și implementarea principiilor de dezvoltare 
locală condusă de comunitate (DLCC) în Moldova”. Scopul acestuia rezidă în oferirea de suport efectiv și practic 
pentru zonele-pilot din Moldova pentru pregătirea strategiilor lor de dezvoltare locală (SDL) în conformitate 
cu principiile de dezvoltare locală condusă de comunitate (DLCC). Prima parte a documentului oferă o trecere 
în revistă a contextului LEADER și DLCC și relevanța acestuia pentru dezvoltarea rurală în Uniunea Europeană 
și posibilitățile de implementare în afara UE și în Moldova. După care, Ghidul propune un set de recomandări 
practice și generale, care urmează să fi e puse în aplicare în procesul de pregătire a SDL în zonele pilot ale 
proiectului în Moldova. Partea de bază a Ghidului relevă structura recomandată pentru SDL cu descrierea 
capitolelor recomandate.

1. INFORMAȚIE DE CONTEXT DESPRE LEADER ȘI DLCC 

LEADER este o direcție a fi nanțării Uniunii Europene pentru dezvoltarea rurală care a promovat dezvoltarea 
rurală în teritoriile din întreaga Europă. Fiind un acronim din limba franceză - Liaisons entre actions de 
développement de l'economie rurale (legături între acțiunile pentru dezvoltarea economiei rurale), LEADER 
este un program progresiv ca intenție și execuție; foarte admirat și de multe ori imitat datorită abilității sale 
de a oferi planuri eterogene de dezvoltare rurală, care implică nivele multiple de guvernare întru deservirea 
priorităților de dezvoltare locală. Din 1991, LEADER a promovat dezvoltarea locală prin fi nanțarea programelor 
bazate pe consultări cu organele locale și naționale din fi ecare țară participantă. Inițiativa își propune drept 
scop să ofere condiții pentru acțiuni inovative emergente în domeniul dezvoltării rurale, care pun accentul pe 
implicarea resurselor fi nanciare și culturale locale întru producerea dezvoltării durabile. Rezultatul implică un 
set de programe care dau dovadă de un impact benefi c destul de disproporțional în comparație cu resursele 
alocate acestora și care abordează probleme de coeziune socială induse de alte abordări de dezvoltare. Acest 
rezultat este arătat în mod clar în următoarea diagramă care ilustrează fondurile UE desemnate, care au fost 
distribuite în UE utilizând abordarea LEADER din 1991.

Sursa: DG AGRI 2014-2020 Datele bugetului provizoriu
Figura 1. Evoluția LEADER.

EVOLUȚIA LEADER
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La etapa experimentală în 1991-93, LEADER a implicat 217 de regiuni, axându-se pe zonele rurale dezavantajate. 
Aceeași abordare este veridică și pentru perioada 1994-1999. În 2000-2006, în baza rezultatelor încurajatoare, 
metoda s-a extins rapid pentru a acoperi toate tipurile de zone rurale. În a patra perioadă de programare (2007-
2013), abordarea a fost integrată drept o parte integră a politicii UE privind dezvoltarea rurală, acoperind 2402 
de teritorii rurale din cadrul statelor membre. Metoda s-a extins și din punct de vedere tematic, cuprinzând și 
politicile din domeniul pescuitului cu circa 300 GAL-uri în această parte. Datorită extinderii rapide, structurile de 
rețea au devenit și mai importante pentru implementarea LEADER. Rețelele Rurale Naționale (RRN) sunt organe 
susținute de stat constituite în toate statele membre. Acestea acordă asistență în dezvoltarea capacităților, 
activitățile de relaționale, căutare de parteneri pentru cooperare transnațională, etc. Rețeaua Europeană 
pentru Dezvoltare Rurală (REDR) joacă același rol la nivel european, ajutând în mod direct atât RRN-urile, cât 
și GAL-urile. Circa jumătate din GAL-urile Uniunii Europene sunt membri ai Asociației Europene LEADER pentru 
Dezvoltare Rurală (ELARD), care este un forum de cooperarea bazate pe ONG-uri din zonele LEADER. 

Posibilitatea  pentru implementarea abordării Leader în zonele rurale din Estonia a parvenit odată 
cu aderarea la UE în 2004. Strategii de Dezvoltare Locală (SDL) urmau să fi e prezentate până-n iunie 
2008. Prima implementare a proiectelor pentru perioada 2007-2013 a început imediat după prezentarea 
acestora. Din acel moment GAL din Estonia au planifi cat și implementat un șir de diverse inițiative și 
proiecte privind un spectru vast de diverse sectoare din zonele rurale – principalele sectoare susținute 
și consolidate în baza SDL în Estonia pe parcursul perioadei de fi nanțare 2007-2013 sunt cultura locală, 
turismul, serviciile locale, produsele locale, locuri de muncă la nivel local și dezvoltarea durabilă/de 
mediu. Tabelul de mai jos relevă și descrie două exemple de proiecte implementate de două GAL-uri 
estoniene; exemple adiționale de proiecte implementate de aceste GAL-uri estoniene (partenerii de 
proiect ai proiectului curent de cooperare moldo-estoniană) pot fi  găsite în Anexa 2 a prezentului Ghid. 
O bază de date UE cu proiectele și cele mai bune practici implementate utilizând LEADER/DLCC poate 
fi  găsite pe site-ul web al Rețelei Europene pentru Dezvoltare Rurală (REDR):

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice_en (Tabelul 1. Exemple de proiecte din Estonia)

Angajamentul puternic și credința în metodologie au creat un etos partajat în rândul practicienilor și 
rețelelor LEADER, fi ind recunoscut pe larg. În perioada de programare 2014-202, aplicarea mai vastă a 
termenului de “Dezvoltare locală condusă de comunitate” (DLCC) este utilizată pentru implementarea 
LEADER. Dezvoltarea locală condusă de comunitate este un termen utilizat de Comisia Europeană 
pentru a descrie o abordare care transformă politica tradițională de dezvoltare de “sus în jos” în una 
de “jos în sus”. Conform DLCC, localnicii preiau conducerea și formează un parteneriat local care 
elaborează și implementează o strategie de dezvoltare integrată. Strategia este gândită astfel încât să 
se bizuie pe punctele forte sau „activele” sociale, economice și de mediu ale comunității, decât doar 
să compenseze problemele acesteia. Întru realizarea obiectivului dat, parteneriatul primește fi nanțare 
pe termen lung – și ei decid asupra modului în care banii primiți vor fi  cheltuiți. Cu referința sa clară 
față de zonele rurale, LEADER va continua să fi e utilizat pentru DLCC în cadrul EAFRD. Din 2014 este 
posibil ca o Strategie de Dezvoltare Locală (SDL) să fi e susținută de câteva Fonduri UE (fi ind cunoscut 
sub denumirea de DLCC cu multiple fi nanțări). Acest fapt va abilita GAL-urile (rural, pescării și urban) 
să exploreze pe deplin potențialul abordării DLCC de a integra în mod comprehensiv necesitățile locale 
și soluțiile pentru acestea. Acesta va mai permite și ca suportul de tip LEADER să fi e coordonat mai bine 
cu suportul pentru dezvoltarea locală din partea altor fonduri UE, astfel consolidând legăturile între 
domeniul rural, urban și pescării.
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PROIECTUL: 
“COASTA ROMANTICĂ”

PROIECTUL: 
„PRODUSE ORIGINALE DIN LEMN DE LA ALIUS LUX”

Sector: turism local Sector: produse locale, cultura locală 

GAL: Parteneriatul Golfului Pärnu (PGP), partea de sud-vest a 
Estoniei 

GAL: Asociația de Dezvoltare Rurală Tartu (TAS)

Informație de context: 
GAL-ul din ultima perioadă a Leader – Parteneriatul Golfului 

Pärnu a dezvoltat brand-ul propriu comun regional de turism 
«Coasta Romantică». 

“Coasta Romantică” activează ca o cooperativă dar totuși în 
bază de voluntariat.

• Proiectul unește 210 de membri: 9 antreprenori municipali, 
ONG-uri, locații și obiecte de cultură, evenimente și servicii 

• Patrimoniul cultural și natural bogat al regiunii (Tradițiile 
celor care locuiesc pe coastă – cultura satului, bucatele 
locale, zone de pescuit, insula Kihnu – Patrimoniu Cultural In-
tangibil al Umanității –UNESCO, arii naturale protejate vaste 
(1/3 din teritoriul este o rezervație naturală, inclusiv NATURA 
2000 zone, 250 km de-a lungul coastei estoniene (cele mai 
lungi apusuri)

• Atracții internaționale: 2 legături cu golful (Golful White 
Beach, Golful Pärnu Bay), Auto24Ring-probabil cea mai bună 
șosea pentru curse din partea nordică, satul Lotte –un parc 
tematic pentru toată familia 

• Circa 20 de festivaluri, târguri și evenimente în zonă în fi e-
care an (festivalul heringului, festivalul murăturilor, festival-
ul ciupercilor, etc.)

Rezultatele proiectului:
• Tinerii și cetățenii temporari locali sunt implicați în procese 

de îmbunătățire a calității mediului de trai.

• S-au dezvoltat activități tradiționale comune în comunitate, 
calitatea vieții s-a îmbunătățit, mediul de trai din sate s-a 
îmbunătățit, iar patrimoniul cultural și natural este evaluat.

• Dezvoltarea afacerilor de turism prietenoase mediului și GAL-
ul PGP a dus la conturarea și evaluarea valorilor naturale și 
culturale.

Informație de context:
OÜ Alius Lux este o companie creată în 2008 care produce 
sculpturi ușoare luxoase făcute cu mâna, sculpturi și mobilă 
din lemn. Sculpturile ușoare create de Martti Kalamees, un 
membru al consiliului companiei, sunt unice în Estonia și câte-
va din lucrările lui au fost vândute peste hotare. 
Conform lui Kalamees, suportul LEADER a fost benefi c pentru 
dezvoltarea companiei. Pentru a-și introduce produsele și 
găsi clienți, OÜ Alius Lux a luat parte la târgul de mobilier 
Sisustus 2010 în primăvara anului 2010 și la târgul de articole 
de lux Gulf Luxury Fair 2010 din Londra în vara anului 2010. 
Activitățile proiectului au mai inclus editarea de publicații 
pentru târg, elaborarea designului paginii web a companiei și 
elaborarea planului de afaceri. 
Adițional, cu suportul de la LEADER a fost proiectată o 
încăpere de producere, și diverse dispozitive de procesare a 
lemnului au fost procurate care a face mai productivă pro-
ducerea și pentru a garanta o calitate mai înaltă și producere 
mai rapidă a materiei prime. 
Vorbind despre planurile pe viitor, Kalamees a menționat că 
dorința este de a extinde și mai mult producerea companiei și 
de a găsi noi parteneri de cooperare în domeniul de vânzări și 
marketing. 

OÜ Alius Lux
Satul Nõgiaru, municipiul Nõo 
Județul Tartu 

Contact
Martti Kalamees
Tel: +372 503 5792
info@alius.ee,www.alius.ee 

Tabelul 1. Exemple de proiecte din Estonia

Figura 2. Principiile LEADER

1.1 Principiile LEADER 

Elaborarea și 
implementarea de jos în sus 

a strategiilor 
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Relaționare

Cooperare

Inovație
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sectoriale

ABORDAREA 
LEADER
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1) O abordare bazată pe zone. 
O abordare bazată pe zone se axează pe un teritoriu mic, omogen, cu coeziune socială, deseori caracterizat de 
tradiții comune, o identitate locală, un sentiment de apartenență sau necesități și așteptări comune, drept zonă 
țintă pentru implementarea politicii. Dispunerea de o astfel de zonă drept referință facilitează recunoașterea 
punctelor forte și celor slabe locale, amenințărilor și oportunităților, potențialului endogen și identifi carea 
defi ciențelor majore pentru dezvoltarea durabilă.

Bazată pe zone în esență înseamnă zone de nivel local. Există probabilitatea ca această abordare să funcționeze 
mai bine decât alte abordări, deoarece aceasta permite ca acțiunile să fi e ajustate mai precis pe potriva 
necesităților reale și avantajelor competitive locale. Zona aleasă trebuie să dispună de coerență sufi cientă 
și masă critică în ceea ce privește resursele umane, fi nanciare și economice pentru susținerea unei strategii 
viabile de dezvoltare locală. Aceasta nu neapărat trebuie să corespundă hotarelor administrative predefi nite.

Defi niția unei ‘zone locale' nu este nici universală și nici statică. Ci dimpotrivă, acesta evoluează și se schimbă 
odată cu schimbările mai vaste de ordin economic și social, schimbarea rolului fermieritului, gestionării 
terenurilor și preocupărilor de mediu, precum și schimbarea percepțiilor generale despre zonele rurale.

Pentru a realiza dezvoltarea economică și socială, zona Grupurilor de Acțiune Locală trebuie să fi e îndeajuns 
de mici pentru a fi  coezive și îndeajuns de mari pentru a asigura ca dezvoltarea să poată fi  generată din cadrul 
zonei. Generarea dezvoltării din cadrul zonei depinde de capacitatea locuitorilor acesteia.

2) Abordarea de jos în sus 
Acest fapt înseamnă că actorii locali participă în luarea deciziei despre strategie și în selectarea priorităților 
care să fi e urmate în zona lor locală. Experiența a demonstrat că abordarea de jos în sus nu trebuie să fi e 
considerată drept o alternativă sau ceva opus abordărilor de sus în jos din partea autorităților naționale și/sau 
regionale, ci mai degrabă ca ceva în combinare și interacționare cu acestea, pentru a atinge rezultate generale 
mai bune.

Cea mai specifi că din cele opt trăsături ale LEADER este abordarea de jos în sus. Politicile rurale care urmează 
această abordare ar trebui să fi e elaborate și implementate într-o modalitate care să fi e cel mai bine ajustată 
necesităților comunităților pentru care sunt menite. O modalitate pentru a asigura realizarea obiectivului dat 
este cea de a invita actorii locali să preia conducerea și să participe. Ordinea dată de idei este veridică atât 
pentru UE 15, cât și pentru UE 27, fi ind tot atâta de importantă și în țările care aspiră să devine membre UE 
și care se confruntă cu probleme structurale în agricultură și multe oportunități pentru îmbunătățirea calității 
vieții în zona rurală.

Implicarea actorilor locali include populația generală, grupurile de interes economic și social, precum 
și reprezentanți ai instituțiilor publice și private. Dezvoltarea capacităților este o componentă esențială a 
abordării de jos în sus, implicând:

 — ridicarea nivelului de conștientizare, instruirea, participarea și mobilizarea populației locale pentru 
a identifi ca punctele forte și cele slabe ale zonei vizate (analiză);

 — participarea diferitor grupuri de interes în elaborarea strategiei de dezvoltare locală;

 — stabilirea unor criterii clare pentru selectarea la nivel local a acțiunilor potrivite (proiectelor) pentru 
realizarea strategiei.

Participarea nu trebuie să se limiteze la etapa inițială, dar ar trebui să se extindă pe tot parcursul procesului 
de implementare, contribuind la strategie, realizarea proiectelor selectate, precum și pe parcursul evaluării 
și preluării lecțiilor însușite pe viitor. Mai sunt și probleme importante vizând transparența, care trebuie să fi e 
abordate în procedurile de mobilizare și consultare pentru a ajunge la un consens prin dialog și negociere între 
actorii participanți.
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Mulți recunosc abordarea de jos în sus a LEADER drept principul fundamental al conceptului dat. Prin implicarea 
comunităților locale în planifi carea și implementarea dezvoltării rurale, LEADER a insufl at o nouă viață în 
comunitățile care se confruntă cu provocări fără precedent.

3) Grupurile de Acțiune Locală (GAL)
Crearea unui parteneriat local, cunoscut drept un ‘grup de acțiune locală' (GAL), este o trăsătură originală și 
importantă a abordării LEADER. GAL are sarcina de a identifi ca și implementa o strategie de dezvoltare locală, 
luând decizii privind alocarea resurselor fi nanciare și gestionarea acestora. 

GAL-urile ar putea să fi e efi ciente în stimularea unei dezvoltări durabile, deoarece acestea:

 — Aglomerarea și combinarea resurselor umane și fi nanciare disponibile din sectorul public, sectorul 
privat, sectorul civic și cel voluntar;

 — Asocierea jucătorilor locali în jurul unor proiecte colective și acțiuni multisectoriale, pentru a realiza 
sinergii, sentiment comun de proprietate și masa critică necesară pentru a îmbunătăți competitivitatea 
economică a zonei;

 — Fortifi carea dialogului și cooperării între diverși actori rurali, care deseori dispun de puțină experiență 
în domeniul conlucrării, prin reducerea confl ictului potențial și facilitarea soluțiilor negociate prin 
consultare și discuții;

 — Facilitarea prin interacțiunea între diverși parteneri a proceselor de adaptare și schimbare în sectorul 
agricol (de exemplu, produse de calitate, lanțurile de produse alimentare), integrarea preocupărilor 
de mediu, diversifi carea economiei rurale și calității vieții.

Un GAL trebuie să asocieze parteneri publici și privați, să fi e bine echilibrat și reprezentativ al grupurilor 
existente de interes local, care vin din diferite sectoare socioeconomice ale zonei vizate. La nivel de luare a 
deciziilor, partenerii privați și asociațiile trebuie să reprezinte cel puțin 50% din parteneriatul local.

GAL-urile pot fi  create în mod ad-hoc pentru a accesa suportul LEADER sau se pot baza pe parteneriatele 
existente în trecut. Dotate cu o echipă de practicieni și puteri de a lua decizii, GAL-ul reprezintă un model de 
organizare care poate infl uența realizarea politicilor într-un mod pozitiv. Experiența demonstrează că câteva 
tipuri de GAL a fost dezvoltate în baza acestor caracteristici comune, drept rezultat al diferitor forme de 
organizare instituțională și politică de ordin regional și național, precum și cu nivele diferite de autonomie 
în ceea ce privește aprobarea proiectului și managementul fi nanciar. Rolul și responsabilitățile GAL-urilor de 
asemenea au evoluat în timp în unele state membre, odată cu creșterea nivelului de familiarizare cu abordarea 
LEADER.

GAL-urile decid asupra direcției și conținutului strategiei de dezvoltare rurală locală, precum și asupra diverselor 
proiecte spre fi nanțare. Plățile sunt deseori achitate prin intermediul unei autorități care se preocupă de 
fi nanțarea publică și nu de înseși GAL-ul, în baza selectării de proiecte realizate de GAL.

Actorii rurali care sunt cei mai activi în inițiativele locale sunt:

 — sătenii, asociația comunității

 — organizații și uniuni profesionale (reprezentând fermierii, profesioniștii non-fermieri și 
micro-întreprinderile),

 — asociațiile comerciale, cetățenii,

 — rezidenții și organizațiile lor locale,

 — reprezentanții politici locali,

 — asociațiile de mediu,

 — prestatori de servicii culturale și comunitare, inclusiv media,

 — asociațiile femeilor,

 — tinerii. 
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Deseori trecută cu vederea de îndată ce este creat grupul, dezvoltarea continuă a GAL-ului este crucială pentru 
succesul abordării LEADER. Componența grupului, care trebuie să includă reprezentanți din toate sectoarele 
regiunii în care aceste grup activează, cu o bună reprezentativitate geografi că, rotația membrilor consiliului 
și sub-comitetelor, desigur și echilibrul de gen – toate acestea sunt susținute doar prin dezvoltarea continuă a 
capacităților grupului.

4) Inovație 
 LEADER poate juca un rol valoros în stimularea abordărilor noi și inovative față de dezvoltarea zonelor rurale. 
Inovația este încurajată prin permiterea unor marje vaste de libertate și fl exibilitate pentru GAL în luarea 
deciziilor despre acțiunile pe care dorește să le susțină. Inovația trebuie să fi e înțeleasă în sensul larg al 
cuvântului. Acesta poate însemna introducerea unui produs nou, proces nou, a unei organizații noi sau a unei 
pieți noi. Această defi niție comună a inovației este valabilă pentru zonele rurale și urbane.

Totuși, din cauza densității lor reduse și nivelului relativ redus de resurse umane și fi zice, zonele rurale dispun 
de legături mai slabe cu centrele de cercetare și dezvoltare și ar putea întâmpina difi cultăți în producerea de 
inovații radicale, deși acest fapt este oricum posibil.

Inovațiile în zonele rurale ar putea implica transferul și adaptarea inovațiilor dezvoltate în alte părți, 
modernizarea formelor tradiționale de know-how, sau găsirea unor soluții noi pentru problemele rurale 
persistente, care n-au putut fi  soluționate de alte intervenții de politici într-un mod satisfăcător și durabil.

Abordarea dată ar putea oferi noi răspunsuri la problemele specifi ce ale zonelor rurale. Introducerea abordării 
LEADER cu cele opt trăsături ale sale ar putea fi  o inovație în modalitatea de elaborare a politicilor, ceea ce 
ar putea genera acțiuni inovative prin metoda originală de elaborare de politici, care a fost adoptată. De 
exemplu, abordarea de jos în sus descrisă mai sus poate stimula emergența de noi idei de proiect, care ar putea 
fi  susținute mai apoi de GAL, deoarece acesta nu este legat de un meniu fi x de măsuri. Adoptarea tehnologiilor 
informaționale și de comunicare în zonele rurale ar putea deveni un canal important pentru acces mai mare la 
inovații din partea populației rurale.

Grupurile de Acțiune Locală încearcă să abordeze problemele mai difi cile și privesc dincolo de propriile lor 
hotare pentru a găsi soluții. Inovația este crucială în abordarea declinului rural și GAL-urile s-au dezvoltat până 
la provocarea de a fi  inovative în abordarea lor, cât și în proiectele lor.

5) Abordarea integrată și multisectorială. 
LEADER nu este un program de dezvoltare sectorială; strategia de dezvoltare locală trebuie să dispună de 
o argumentare multisectorială, integrând câteva sectoare de activitate. Acțiunile și proiectele conținute în 
strategiile locale trebuie să fi e corelate și coordonate ca un tot întreg. Integrarea ar putea să se refere la 
acțiunile realizate într-un singur sector, toate acțiunile programului sau grupuri specifi ce de acțiuni sau, cel mai 
important, legături între diverși actori economici, sociali, culturali, de mediu și sectoarele implicate.

Uneori, abordarea integrată este explicată prin faptul că un tot întreg este ceva mai măreț decât suma 
părților componente. Realizarea abordării date în programul LEADER depinde în mare măsură de activitățile 
de mobilizare și cele de dezvoltare a capacităților realizate de GAL. Integrarea între sectoare și actori este un 
element fundamental al programului LEADER.

6) Cooperarea 
Cooperarea trece dincolo de relaționare. Aceasta implică un grup local de acțiune care cooperează cu diverși 
actori în zona sa de activitate (inclusiv zonele urbane) și care realizează un proiect comun cu alt grup LEADER 
sau cu un grup care își asumă o abordare similară într-o altă regiune sau țară.

Cooperarea poate ajuta grupurile LEADER să-și avânte activitățile lor locale. Aceasta ar putea să le permită 
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să soluționeze unele probleme sau să vină cu valoare adăugată la resursele locale. De exemplu, ar putea fi  o 
modalitate de atingere a masei critice necesare pentru ca un proiect specifi c să fi e viabil sau de încurajare 
a unor acțiuni complementare. Exemplele includ marketing comun din partea grupurilor LEADER în diverse 
regiuni care partajează o specializare într-un anumit produs specifi c (castani, lână, etc.) sau dezvoltarea unor 
inițiative de turism comun în baza unui patrimoniu cultural comun (celtic, roman, etc.).

Proiectele de cooperare nu reprezintă doar un simplu schimb de experiențe. Acestea trebuie să implice un 
proiect comun concret, gestionat în mod ideal sub egida unei structuri comune. Sunt două tipuri diferite de 
cooperare posibilă sub umbrela LEADER:

 — cooperarea inter-teritorială: înseamnă cooperarea între diferite zone rurale în cadrul aceluiași stat; 
ar putea fi  între grupurile LEADER, dar este deschis și altor grupuri locale, utilizând o abordare 
participativă similară;

 — cooperarea transnațională: înseamnă cooperarea între grupurile LEADER din cel puțin două State 
Membre, sau cu grupuri din țări terțe, respectând o abordare similare.

 — Potențialul măsurii de partajare a experienței în Europa rurală și asistența în realizarea coeziunii între 
state diverse și diferite încă mai urmează să fi e valorifi cat pe deplin. 

7) Administrare descentralizată. 
Deși nu este mereu menționată separat, administrarea descentralizată a programului LEADER poate fi  percepută 
cu o trăsătură cheie a abordării.

Autonomia relativă și rolul responsabil al parteneriatelor locale în implementarea programului, lăsând pe 
seama GAL alegerile strategice și selectarea de proiecte, constituie un stimulent valoros pentru învățarea 
individuală și organizațională. Aceasta relevă noile relații între nivelul local, regional și național de guvernare 
și abilitează GAL-urile să devină jucători activi prin aducerea de resurse adiționale de origine publică și privată 
în zonă. De asemenea, mai ajută GAL-urile să se evidențieze în cadrul rețelelor globale. Astfel, managementul 
și fi nanțarea descentralizate asigură ca logica inițiativei locale și auto-încrederii să consolideze capitalul uman 
prin intermediul descentralizării efective a responsabilității.

În perioada de programare 2014-2020, metoda LEADER a fost extinsă sub termenul mai vast de Dezvoltare 
Locală Condusă de Comunitate (DLCC) pentru a o utiliza în calitate de temelie pentru sursele de fi nanțare 
multiplă în UE. 
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2. RELEVANȚA SDL ÎN IMPLEMENTAREA LEADER/DLCC 

Pregătirea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) este o parte esențială și integrală a abordării și procesului 
LEADER ași DLCC. Sunt câteva articole legislative UE și diverse ghiduri pentru GAL-urile Uniunii Europene, 
care reglementează pregătirea, conținutul și implementarea SDL. Totuși, nu există un singur model ‘pe potriva 
tuturor’, astfel pregătirea unei SDL de o bună calitate nu reprezintă doar un simplu caz de completare a 
unui formular. Nu există zone sau parteneriate GAL identice, astfel strategiile GAL pot și trebuie să refl ecte 
necesitățile și capacitățile locale, fi ind ajustate la acestea. 

Cu toate acestea, abordarea LEADER și elaborarea unor SDL efective în cadrul acesteia necesită utilizarea unor 
elemente comune, precum:

• o metodă participativă și gestionată în mod activ de pregătire a SDL;

• implicarea unui parteneriat GAL structurat în modul potrivit;

• cu participarea activă, validarea și promovarea SDL de către comunitate;

• care să fi e documentat și dovedit în strategi și conținutul său.

Și legislația UE prevede conținutul minim esențial pentru SDL pe care GAL-urile trebuie să-l urmeze pentru a fi  
eligibile pentru fi nanțare din partea fondurilor UE. 

Acesta cuprinde:

• defi nirea/descrierea zonei și a populației acoperite de strategie (inclusiv dimensiunea zonei, numărul 
de orașe de unități de auto-guvernare, numărul de locuitori);

• o analiză a necesităților de dezvoltare și potențialul zonei, inclusiv o analiză a punctelor forte, celor 
slabe, oportunităților și riscurilor (analiza SWOT);

• o descriere a strategiei și obiectivelor sale, o descriere a modului integrat și inovativ al strategiei și 
o ierarhie a obiectivelor, inclusiv ținte măsurabile pentru produse sau rezultate. Pentru rezultate, 
țintele pot fi  exprimate în termeni cantitativi sau calitativi. Strategia va fi  consistentă cu alte 
documente de planifi care care acoperă zona dată; 

• o descriere a procesului de implicare a comunității în elaborarea strategiei;

• un plan de acțiuni care să demonstreze cum obiectivele sunt transpuse în acțiuni;

• o descriere a aranjamentelor de management și monitorizare a strategiei, demonstrând capacitățile 
grupului de acțiune local de a implementa strategia și o descriere a aranjamentelor specifi ce pentru 
evaluare;

• planul fi nanciar al strategiei.
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3. POSIBILITĂȚILE DE A BENEFICIA DE LEADER/DLCC ÎN 
AFARA UNIUNII EUROPENE 

LEADER/DLCC sunt mai cu seamă răspândite în statele membre ale UE, unde abordarea dată dispune de un 
context legislativ și fonduri desemnate din partea Fondului European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală (EAFRD) 
și în unele cazuri (20 din cele 28 state membre) din alte Fonduri Structurale Europene. Deși acesta nu e 
cazul și pentru statele non-membre UE, efi cacitatea abordărilor DLCC și LEADER au atras și țări din afara 
Uniunii Europene – de exemplu astfel de țări precum China și Mexic s-au arătat a fi  interesate de abordarea 
dată și au fi nanțat inițiative care se bazează pe principiile DLCC/LEADER. Acestea sunt cazuri când s-a oferit 
fi nanțare națională sau internațională prun implementarea DLCC și pentru unele țări europene (de ex. Georgia) 
folosind fi nanțarea Programului de Vecinătate (ENPARD – Programul European de Vecinătate pentru Agricultură 
și Dezvoltare Rurală) pentru crearea GAL și pregătirea și implementarea SDL. Începând cu perioada curentă de 
programare (2014-2020), legislația UE permite GAL-urile din Uniunea Europeană să stabilească și să fi nanțeze 
proiecte internaționale de cooperare cu parteneri din țările din cadrul și din afara Uniunii Europene. Partenerii 
din cadrul Uniunii Europene pot fi  localizați atât în zonele rurale, cât și cele urbane. Totuși, partenerii din afara 
Uniunii Europene pot fi  localizați doar în zonele rurale. Se menționează că partenerul proiectului de cooperare 
trebuie să fi e "u grup de parteneri publici și privați locali, care implementează o strategie de dezvoltare locală". 
Ceea ce înseamnă că domeniul de acțiune al acestui grup trebuie să fi e similar cu cel al unui GAL, dar nu trebuie 
să se conformeze tuturor prevederilor stipulate în legislația UE. Din aceste considerente, parteneriatul existent 
între parteneri locali publici și privați și SDL care este pregătită în conformitate cu principiile LEADER/DLCC 
pot fi  incluse în proiecte transnaționale de cooperare cu GAL-uri din UE și parteneriate în afara UE, fi nanțate 
de EARFD. Astfel, de îndată ce parteneriatele moldovenești din zonele rurale și-au pregătit strategiile de 
dezvoltare locală în corespundere cu LEADER/DLCC, acestea devin parteneri eligibili pentru GAL UE pentru a fi  
parteneri în proiecte transnaționale de cooperare fi nanțate de EAFRD. Benefi ciile indirecte de a dispune de SDL 
bazate pe abordarea LEADER/DLCC implică și perspectiva de a atrage alte surse internaționale sau naționale de 
fi nanțare și de a oferi exemplu pozitiv pentru susținerea eforturilor Moldovei întru utilizarea fondurilor ENPARD 
pentru implementarea LEADER/DLCC în zonele rurale.

4. RECOMANDĂRI ȘI SFATURI PENTRU PREGĂTIREA SDL 
PENTRU PARTENERIATELE DIN MOLDOVA

Conform celor menționate mai sus, implementarea LEADER/DLCC pentru țările non-UE este într-o oarecare 
măsură mai fl exibilă decât pentru GAL UE, care trebuie să întrunească toate cerințele legale pentru a fi  
eligibile pentru fi nanțare din partea fondurilor structurale europene. Totuși, pentru a efi cientiza cooperarea 
de perspectivă cu GAL UE și pentru a utiliza la maximum de benefi ciile principiilor LEADER/DLCC, se sugerează 
să se respecte în general principiile LEADER/DLCC. Astfel, în cele de mai jos, vom expune o listă de sugestii și 
principii, care urmează să fi e luata în considerația la pregătirea și compunerea strategiilor de dezvoltare locală 
în Moldova:

 — Utilizați  în mod optim strategiile existente relevante pentru domeniul dumneavoastră de parteneriat – 
planuri sau strategii de dezvoltare locală, regională, națională sau tematică. Utilizați datele colectate 
pentru documentele strategice existente și pentru a revizui și utiliza obiectivele strategice deja 
convenite pentru zona dumneavoastră. Puteți utiliza componentele de bază ale strategiilor existente 
drept contribuții pentru SDL, însă din cauza caracterului intersectorial al SDL/DLCC, aceste informații 
trebuie să fi e adaptate în SDL într-un mod participativ – este esențial să se discute și să se verifi ce 
informația și ideile colectate din documentele existente, utilizându-se diverse metode de implicare 
(a se vedea mai jos);
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 — Fiți bine-axați și clari – LEADER/DLCC ține de găsirea acelui element unic în zonă, care este important 
pentru toate sectoarele – SDL nu neapărat trebuie să abordeze toate necesitățile de dezvoltare și 
problemele existente în zona parteneriatului. Dacă SDL se concentrează pe vreo 2-3 elemente specifi ce 
zone, atunci în perspectivă aceasta va fi  mai efi cientă în implementare, de exemplu va fi  mai atractivă 
pentru donator cu direcții tematice și este mai ușor de găsit parteneri de cooperare printre GAL-urile 
UE cu interese similare. Este necesar un nivel mai mare de claritate privind ceea ce este specifi cat 
de alte strategii existente pentru a înțelege pe deplin SDL. Ar fi  bine de specifi ca minimul și maximul 
pentru conținutul strategiei, pentru a asigura acoperirea elementelor de bază în strategie și planul de 
acțiuni;

 — Implicarea persoanelor – acest principiu și descrierea sa în SDL reprezintă unul din componentele de 
bază al SDL. Mobilizarea diferitor tipuri de grupuri de actori implicați și planifi carea implicării acestora 
este extrem de importantă pentru procesul SDL. Cine și cu ce poate contribui, care sunt abilitățile de 
care dispun, când trebuie să fi e implicați și ce necesități de suport ar trebui să fi e luate în considerație 
de parteneriate în procesul de planifi care a elaborării strategiei. Necesitatea suportului de consultanță 
trebuie să fi e evaluat și implicat doar dacă există o necesitate vădită; astfel de suport trebuie să fi e 
direcționat în mod clar și gestionat în mod activ. Consultanții trebuie să înțeleagă pentru ce muncesc 
și să fi e ghidați de localnici. În scopul dat, se sugerează pregătirea unui plan realistic și practici de 
implicare de la bun începutul procesului de pregătire a SDL. 

 — Analiza SWOT să nu fi e învechită, necesitând atenție deplină pe parcursul pregătirii SDL. Ținând cont 
de importanța mare a analizei teritoriale SWOT, există necesitatea ca aceasta să fi e mai direcționată, 
comprehensivă, analitică și integrată. Este necesar să se îmbunătățească defi nirea de ex. a teritoriului 
și îmbunătățirea substanțială a calității analizei. SWOT este instrumentul care ajută la selectarea celor 
mai relevante subiecte specifi ce zonei din informația disponibilă în strategiile existente într-un mod 
participativ și de a le deriva în obiective strategice bine-axate ale SDL;

 — LEADER/DLCC susține temeinic învățarea în colaborare, partajarea celor mai bune practici, instruirea 
efectivă. Ședințele, instruirile, vizitele de studiu și evenimentele de relaționare ar putea avea un rol 
important în SDL, care ar putea include diverse ședințe, instruiri și seminare privind diverse subiecte. 
Este un instrument util pentru a întruni persoanele împreună și pentru a îmbunătăți capacitatea de a 
coopera și de a găsi noi soluții/metode. Programele de instruire pe termen lung induc cele mai bune 
rezultate pentru relaționare. Mai mult ca atât, mai este și o bună posibilitate de a implica persoane noi 
și de a obține mai multe proiecte de calitate. Pregătirea SDL este o bună posibilitatea de a constata 
care sunt necesitățile actorilor locali și așteptările lor pentru studiere și instruire, și de a utiliza acest 
fapt ca o contribuție pentru planul de activitate al strategiei.
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5. STRUCTURA SUGERATĂ PENTRU SDL 

Această structură este propusă pentru a asigura ca SDL să fi e elaborată în conformitate cu principiile LEADER/
DLCC într-un mod adecvat și realist pentru o țară non-UE care este la o etapă timpurie de implementare 
a LEADER/DLCC. Pentru strategiile care urmează să fi e elaborate în zonele din Ștefan Vodă și Ungheni din 
Moldova, drept parte din Proiectul “Introducerea și implementarea principiilor dezvoltării locale conduse de 
comunitate în Moldova”, recomandăm ca acestea să fi e elaborate în baza structurii propuse și să includă 
următoarele capitole (care pot include și sub-capitole) în următoarea ordine:

1. Descrierea zonei 

2. Analiza necesitărilor de dezvoltare în zonă, analiza SWOT

3. Obiectivele SDL, caracteristici integrate și inovative 

    3.1 Obiectivele și prioritățile SDL 

4. Conformarea cu documentele strategice de nivel înalt, integrare și inovare 

5.Implicarea actorilor cointeresați 

6.Monitorizare și evaluare 

7. Analiza riscurilor 

Se recomandă ca strategia (cele șapte capitole menționate mai sus) să nu depășească 30 de pagini (volumul 
sugerat pentru SDL este de 20-25 pagini). La toată informația necesară de context (din rapoartele existente și/
sau documentele strategice) se poate face referință în strategie sau aceasta poate fi  adăugată ca anexe.

5.1 Descrierea zonei

Acest element de conținut trebuie să includă date de bază cu privire la zonă (suprafața, numărul de primării 
și localități, populația). Se recomandă să fi e descrise aspectele generale de ordin geografi c (hotarele zonei, 
relieful și caracteristicile climatice, patrimoniul cultural, istoric și natural, nivelul infrastructurii sociale și 
municipale) și cele economice să fi e descrise (principala activitate economică, starea economiei, piața muncii), 
precum și cele demografi ce și sociale (numărul și densitatea populației, tendințele demografi ce, structura 
educațională a populației, învățământul și cultura).

Aspectul cheie este faptul că defi nirea zonei și a populației trebuie să fi e consistente și să fi e justifi cate de 
strategia pe care comunitatea intenționează s-o implementeze. Astfel, datele care urmează să fi e descrise 
în acest element din conținut formează o bază importantă pentru restul elementelor SDL. Pentru a păstra 
un volum rezonabil al SDL, descrierea zonei nu trebuie să includă toate datele disponibile despre regiune. 
Includeți doar cele mai importante aspecte și caracteristici în partea de bază a SDL. La alte date puteți face 
referință (dacă există în alte documente strategice) sau acestea pot fi  incluse în anexe.

5.2 Analiza necesităților de dezvoltare ale zonei, analiza SWOT 

Acest element de conținut trebuie să includă descrierea necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei, 
inclusiv analiza SWOT (punctele forte, cele slabe, oportunitățile și riscurile).

Analiza SWOT este un element foarte important al SDL și un instrument de bază pentru a constata și descrie 
necesitățile de dezvoltare și potențialul zonei. Ținând cont de importanța sa majoră, analiza dată trebuie să fi e 
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bine-direcționată, comprehensivă, analitică și integrativă. Pentru analiza SWOT a SDL este important de utilizat 
următoarea abordare de bază – punctele forte și cele slabe sunt factori interni și pot fi  infl uențați de parteneriate 
(GAL), pe când oportunitățile și riscurile sunt factori externi pe care parteneriatele (GAL) nu le pot infl uența. 

Drept rezultat al descrierii și analizei SWOT, SDL trebuie să includă o viziune comprehensivă și bine-justifi cată 
despre situația diverselor sectoare din cadrul zonei, cât și ideile de dezvoltare. Toate părțile SDL trebuie să fi e 
integrate cu bine și în mod logic – SWOT se bazează pe descrierea și analiza situației curente, obiectivele se 
bazează pe SWOT, acțiunile se bazează pe obiective, iar tipurile de operațiuni sunt selectate în conformitate cu 
obiectivele fi xate, etc.

Mai mult ca atât, în timp ce necesitățile de dezvoltare și potențialul trebuie să se bazeze pe SWOT, acest fapt, 
de obicei, necesită o a doua parte a analizei. Unele strategii pur și simplu prezintă o listă de necesități fără 
justifi carea faptului cum acestea derivă din SWOT. Trebuie să se asigure ca “analiza necesităților de dezvoltare 
și a potențialului” să devină un instrument valoros pentru edifi carea unei logici temeinice de intervenție și 
asigurarea unei orientări mai vădite pe rezultate.

Întru realizarea acestui scop, parteneriatele locale trebuie să țină cont de următoarele:

 —  aspectele identifi cate în SWOT trebuie să fi e bazate în mod clar pe dovezile obținute din diagnosticarea 
zonei;

 — -trebuie să se axeze pe trăsăturile specifi ce ale zonei și de ce zona dată este diferită, decât să enumere 
pur și simplu multe din trăsăturile comune ale sectoarelor majore, cum ar fi  agricultura sau pescuitul, 
sau în cazul grupurilor-țintă – tinerii sau femeile;

 — importanță egală (dacă chiar nu mai multă în comparație cu punctele de mai sus) trebuie să fi e acordată 
și cartografi erii oportunităților și “activelor”, precum și descrierii punctelor slabe și riscurilor; strategia 
trebuie să fi e una vizionară și nu doar una pur defensivă;

 — este inutil de prezentat o listă de dorințe nediferențiate cu toate necesitățile posibil; chiar și la etapa 
dată, este important de a începe prioritizarea necesităților și potențialului;

 — prioritizarea trebuie să fi e bazată pe dovezi și trebuie să țină cont de viziunile argumentate ale actorilor 
locali, conform celor explicate mai jos;

 — parteneriatul local trebuie să facă o distincție între ceea ce se dorește de realizat și ceea ce poate fi  
realizat cu sursele și programele disponibile.

Și la această etapă poate fi  utilizată informația disponibilă în alte strategii existente, însă analiza ar trebui să 
găsească o modalitate de a face informația dată mai concentrată și mai coerentă cu principiile LEADER/DLCC 
(conform celor enumerate în p x.x).
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5.3 Obiectivele SDL, caracteristicile inovative și integrate 

Acest element de conținut trebuie să descrie obiectivele SDL și caracterul integrat și inovativ al SDL, incluzând 
indicatori clari și măsurabili pentru indicatorii de produse și rezultate. Se recomandă de inclus informație 
despre obiective, priorități și activități planifi cate în acest element de conținut.

5.3.1 Obiectivele și prioritățile SDL, activitățile și fi nanțarea 
Principiile LEADER/DLCC inversează abordările convenționale de dezvoltare de sus în jos, începând cu viziunea 
unde ar dori să fi e actorii locali după 5-7 ani (în țările non-UE la etapa de pilotare a implementării LEADER, 
nu este necesar și nici rezonabil de a respecta perioadele de fi nanțare UE, astfel se sugerează să se utilizeze 
abordarea de jos în sus pentru a identifi ca cel mai viabil orizont de timp pentru SDL) și ce cred aceștia că ar 
trebui să se schimbe pentru a ajunge acolo unde-și doresc. Convenirea asupra “ce se dorește să fi e schimbat” 
este primul și cel mai important pas în elaborarea strategiei. Există o spectru vast de tehnici participative care 
ar putea să vă ajute să realizați acest pas. Viziunea trebuie să fi e descrisă drept o situație dorită care deja este 
realizată.

De îndată ce se convine asupra ce comunitatea dorește să schimbe, cine poate ajuta la realizarea acestor 
schimbări, care este domeniul mai vast de intervenție, va fi  deja posibil de a merge mai departe pentru a 
detalia cum poate fi  atinsă schimbarea dată prin pregătirea strategiei locale. Sunt necesare dovezi obiective și 
fapte despre punctele forte, cele slabe, oportunitățile și riscurile cu care se confruntă zona, cât și implicarea 
deplină a comunității, astfel încât fi ecare să înțeleagă cum acești factori infl uențează principalele lor necesități 
și cum pot fi  abordați. De îndată ce se obține această viziune (acordul comunității) cu privire la ce doriți să 
realizați în zona dumneavoastră și ați efectuat și analiza SWOT, puteți începe să fi xați obiectivele strategiei.

Se recomandă ca obiectivele identifi cate în SDL să fi e în conformitate cu principiul SMART:

Obiectivele SMART (deștepte)

1. Specifi ce – să stabilească clar ca va aborda strategia și prin ce mijloace;

2. Măsurabile – să conțină o bază pentru măsurare și o țintă măsurabilă, 
exprimată fi e în termeni cantitativi die calitativi;

3. Accesibile – realizabile din punct de vedere tehnic în cadrul domeniului de 
cuprindere al strategiei;

4. Realistice – ținând cont de resursele oferite, timpul acordat și dimensiunea 
grupului țintă, etc.;

5. Limitate în timp – incorporate într0un orizont de timp și o dată până când 
ținta trebuie să fi e realizată.

Obiectivele SDL nu trebuie să abordeze absolut tot deodată sau să ofere aceeași pondere pentru tot. Comunitățile 
trebuie să aleagă și să se axeze pe obiectivele care dispun de cele mai mari șanse să realizeze viziunea – unde 
ar vrea să fi e până-n anul țintă stabilit. Obiectivele trebuie să fi e realistice și să țină cont de capacitatea 
comunităților și benefi ciarilor în zona GAL. 

Poate fi  utilizată “ierarhia obiectivelor” pentru a clarifi ca că nu tot poate fi  realizat îndată și că comunitatea 
trebuie să decidă în mod colectiv asupra celor mai importante obiective ale sale și să selecteze acțiunile care 
vor contribui cel mai bine la realizarea acestora. 

Prioritatea obiectivelor trebuie să fi  expusă în strategie. Va fi  acordul convenit de GAL asupra celui mai 
important prim obiectiv, celui de-al doilea, al treilea, ș.a.m.d. Prioritizarea obiectivelor este importantă și din 
cauza resurselor limitate, făcând posibilă excluderea activităților în cazul în care nu sunt îndeajuns resurse 
fi nanciare sau de altă natură. 
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OBIECTIV 
prioritar 11

OBIECTIV 
prioritar 22

OBIECTIV 
prioritar 33

OBIECTIV 
prioritar 43

Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea 3

Activitatea 4

Activitatea 5

Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea 3

Activitatea 4

Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea 3

Activitatea 4

Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea 3

Activitatea 4

Activitatea 5

Activitatea 6
VIZIUNEA 
STRATEGIEI

Figura 3. Un sistem coerent al componentelor cheie ale SDL 

Drept un următor pas important, este necesar de stabilit un set de activități realistice și relevante, care sunt 
necesare pentru realizarea obiectivelor. Datorită importanței cooperării în LEADER/DLCC, un accent special 
trebuie să fi e pus pe activitățile de cooperare. Nu ezitați să identifi cați și descrieți ideile dvs. de cooperare 
cu partenerii locali, regionali, naționali și internaționali și să le integrați în planul de activitate. Cooperarea 
(proiectele inter-teritoriale și cele transnaționale) este o modalitate pentru a extinde viziunile locale și a 
aduce cunoștințe noi în zonă pentru a îmbunătăți implementarea strategiilor locale. Cooperarea unei zone 
GAL cu alte zone geografi ce poate fi  componenta cheie a SDL sau un suplement al strategiei. Acesta ar putea 
avânta caracterul inovativ al acțiunilor de dezvoltare locală și contribui la competitivitate sporită în zonă 
prin: dezvoltarea de capacități și implicarea de noi parteneri de afaceri; diseminarea de inovații, know-how și 
noi abilități. Mai sugerăm ca la etapa dată a LEADER/DLCC, accentul să se pună constituirea de parteneriate, 
implicarea de actori cointeresați și organizarea de platforme pentru studiere/instruire.

Pentru GAL-urile din UE, această parte a SDL include descrierea proceselor ce țin de selectarea proiectelor, 
deoarece există o anumită fi nanțare alocată fi ecărui GAL, care este distribuită în baza SDL. Deoarece tipul 
dat de perspective de fi nanțare nu este încă pe deplin clar pentru Moldova, sugerăm ca pentru moment SDL 
să includă doar o listă și descriere a activităților și surselor de fi nanțare pentru acestea (autoritățile locale, 
programele naționale/internaționale, fi nanțarea privată), cele prevăzute pentru a atinge obiectivele. De îndată 
ce acest element va fi  pregătit în conformitate cu principiile DLCC/LEADER, va fi  îndeajuns să formeze o bază 
pentru a coopera cu GAL-urile UE cu interese similare și să atragă în perspectivă fi nanțare adițională. 
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Totuși, dacă ar fi  disponibilă fi nanțare pentru parteneriatele moldovenești pentru distribuirea sub-granturilor 
pentru solicitanții locali pentru a contribui la realizarea obiectivelor SDL, strategia trebuie să fi e actualizată cu 
informații care să refl ecte cum sunt distribuite sub-granturile; informații și îndrumări în scopul dat pot fi  găsite 
în Anexa 1 la prezentul Ghid. 

5.4 Conformarea cu documentele strategice de nivel mai înalt, 

integrarea și inovarea

Descrierea documentelor strategice locale, regionale și naționale care au o infl uență asupra teritoriului GAL și 
un impact interdisciplinar. Integrarea altor domenii importante/obiective interdisciplinare cum ar fi  inovațiile, 
schimbările climatice și mediul.

Deși SDL trebuie să se bazeze în mod primar pe necesitățile de dezvoltare locală, acestea trebuie să fi e 
consistente și cu alte documente de dezvoltare relevante pentru domeniul parteneriatului – acestea ar putea 
avea o axare regională sau tematică (dezvoltarea durabilă, dezvoltarea ÎMM, turism etc.). Nu este necesar 
de descris și de enumerat un șir de documente, deoarece scopul acestei consistențe rezidă mai cu seamă în 
susținerea și justifi carea axării alese a SDL. Astfel, doar documentele cu o legătură dovedită cu domeniul de 
axare trebuie să fi e descrise și menționate. Când vine vorba despre strategiile de dezvoltare locală și regională 
în cadrul teritoriului GAL, este important de ținut cont de faptul că abordările strategiilor previn suprapunerile, 
creează sinergii și dispun de domenii similare de axare. În caz contrar, este puțin probabil ca oricare din 
strategii (inclusiv și SDL) să inducă impactul scontat asupra dezvoltării locale. 

Conform practicii europene comune, probleme orizontale/interdisciplinare care urmează să fi e abordate în SDL 
sunt: 

 — inovațiile;

 — mediul;

 — adaptarea la schimbările climatice și atenuarea acestora.

Inovațiile: 
Fiecare SDL urmează să stabilească soluții locale inovative și integrate pentru problemele locale. Inovațiile în 
contextul dezvoltării rurale pot fi  tehnologice, dar și non-tehnologice, organizaționale sau sociale. Caracterul 
inovativ al SDL trebuie să fi e refl ectat în cadrul acțiunilor propuse cu un impact amplifi cator pentru dezvoltarea 
locală sau în modalitățile propuse pentru soluționarea problemelor locale într-o modalitate nouă. Aceste acțiuni 
și modalități ar putea însemna servicii, produse sau activități noi. Abordarea LEADER/DLCC nu prevede inovațiile 
în sensul cercetărilor de nivel înalt și dezvoltării de noi tehnologii (deși, desigur, acestea nu sunt excluse și dacă 
e necesar, o descriere a cooperării în perspectivă cu universitățile sau alte instituții de cercetare și dezvoltare 
ar putea refl ecta în mod efectiv natura inovațională a SDL). În ordinea dată de idei, abordarea inovativă ar 
trebui să însemne o viziune proaspătă asupra problemelor și oportunităților și explorarea de noi răspunsuri, 
ceea ce ar putea duce la un termen mai lung și mai multe soluții durabile.

Mediul: 
Fiecare SDL trebuie să ridice nivelul de conștientizare cu privire la protecția mediului și să conțină măsuri 
practice pentru a reduce consecințele dăunătoare pentru mediu și pentru a contribui la protecția acestuia. De 
la creația sa, inițiative LEADER a luat în considerație aspectul ce ține de mediu. Comunicarea inițială pentru 
statele membre din 1991 a stipulat că trebuie să se manifeste grijă pentru a nu face investiții poluante și 
pentru ca mediul rural să fi e protejat și optimizat (Pepper, 1999). În practică acest fapt înseamnă că contribuția 
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necesară prevăzută cu strategia depinde enorm de condițiile locale și poate aborda una sau câteva probleme 
de mediu, cum ar fi  gestionarea apei, gestionarea deșeurilor solide, protecția biodiversității, protecția solului, 
problemele privind utilizarea terenurilor (urbanizarea), poluarea, sănătatea umană, etc. 

Adaptarea la schimbările climatice și atenuarea acestora: 
SDL și selectarea operațiunilor de către GAL trebuie să contribuie la adaptarea și atenuarea consecințelor 
negative ale schimbărilor climatice (în special direcționate spre sursele durabile de energie și utilizarea de 
energie “verde"), după necesitate. Necesitatea de a integra problemele privind schimbările climatice în 
abordarea DLCC este strâns legată de faptul că schimbările climatice și necesitatea de tranziție la o societate 
cu nivel redus de carbon sunt în centrul atenției în politica UE și reprezintă la moment o prioritate orizontală 
în toate domeniile de politici UE. Necesitatea urgentă de a reduce emisiile gazelor cu efect de seră și de a 
stabili o paradigmă nouă de dezvoltare economică în baza creșterii economice ecologice și utilizării durabile a 
resurselor este o schimbare majoră pentru următoarea perioadă de programare.

Problemele orizontale trebuie să formeze o parte integră a SDL – dacă descrierea GAL și rezultatele analizei 
SWOT refl ectă problemele corelate (probleme specifi ce de mediu sau cele ce țin de energie) și posibilități 
(existența instituțiile de cercetare și dezvoltare), acestea pot fi  integrate în obiective, acțiuni și fi  legate cu 
tipurile susținute de operațiuni. Dacă procesul de pregătite a strategiei de jos în sus concluzionează cu faptul 
că toate sau oricare din problemele orizontale sunt îndeosebi de relevante pentru GAL curent, trebuie să fi e 
incluși indicatori specifi ci în sistemele de evaluarea și monitorizare pentru a măsura contribuția implementării 
SDL la realizarea obiectivelor corelate.

5.5 Implicarea actorilor cointeresați 

Trebuie să fi e descrisă abordarea participativă care urmează să fi e utilizată pe parcursul pregătirii SDL. Aceasta 
trebuie să includă o descriere a abordărilor utilizate pentru implicarea actorilor cointeresați, nivelele și 
metodele care vor fi  folosite.

SDL și activitățile care derivă din aceasta urmează să emane din partea comunității. Astfel, această participare 
nu trebuie să fi e pur și simplu doar un adaos, ceva realizat doar la inițierea strategiei pentru a justifi ca 
fi nanțarea. Consultanții, universitățile și alți experți externi pot ajuta să ofere o viziune mai vastă și să acorde 
asistență cu analiza datelor și scrierea strategiei, dar trebuie să existe dovezi privind dialogul veritabil cu și 
între cetățenii locali la fi ecare etapă cheie în designul strategiei:

 — în identifi carea punctelor forte, celor slabe, oportunităților și riscurilor;

 — în transpunerea acestora în principalele necesități de dezvoltare și potențial;

 — în alegerea obiectivelor de bază, obiectivelor specifi ce, rezultatelor scontate și priorității acordate 
acestora;

 — în selectarea tipurilor de acțiuni care pot duce spre aceste rezultate;

 — și în calcularea bugetului.

Există un număr mare de tehnici participative, cum ar fi  cafeneaua cunoștințelor (world café), spațiul deschis 
(open space), interviurile în grupuri focus, etc., care pot ajuta parteneriatele să identifi ce problemele care 
într-adevăr contează pentru localnici și să mobilizeze ideile și energia inițiativelor din teren. Documentul 
strategiei trebuie să ofere dovezi precum că este rezultatul unui astfel de proces.

Se sugerează ca pentru perioada de pregătire a SDL, să fi e pregătit, aprobat și publicat un plan de implicare 
a actorilor cointeresați. Acest plan trebuie să stabilească obiectivul implicării actorilor cointeresați, numele 
actorilor și grupurilor de actori – țintă, și în cele din urmă să stabilească nivelele și metodele de implicare, 
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cât și metodele de comunicare care urmează să fi e utilizate. În cazul curent, un plan destul de detaliat al 
evenimentelor și acțiunilor relevante trebuie să fi e inclus în planul de implicare.

Este important ca toate părțile relevante să fi e abilitate să-și recunoască rolul lor în procesul de implicare și 
să poată oferi comentarii despre rezultatele activităților de implicare. Înseși planul de implicare nu trebuie 
să fi e un document intern sau închis – similar strategiei, acesta trebuie să fi e un acord simplifi cat între actorii 
relevanți despre modalitatea în care aceștia vor fi  incluși în procesul de pregătire al SDL.

Ținând cont de așteptările și domeniul de cuprindere al SDL, cât și de resursele GAL (umane, fi nanciare, de 
timp), ar fi  posibil ca nu toate nivelele de implicare a actorilor cointeresați (informare, consultare, implicare, 
colaborare, abilitare) să fi e necesare și realizabile pe parcursul pregătirii SDL. Totul depinde de caracteristicile 
locale, așteptările și profi lurile actorilor pentru a constatata care metode se vor dovedi a fi  cele mai efective 
în utilizare și să fi e descrise în cadrul SDL. O abordare posibilă pentru a fi  utilă pentru circumstanțele SDL este 
cea de a combina trei nivele de participare: informare, consultare și abilitare, după cum urmează:

(1 - INFORMAREA) realizarea diverselor activități de partajare a informației prin intermediul 
procesului de pregătire  a SDL pentru a-i informa pe actorii cointeresați despre progresul 
obținut în pregătirea SDL, cât și despre modalitățile care urmează a fi  incluse. Cea mai 
răspândită modalitate pentru a partaja informația dată este cea a paginii web sau a paginii 
de media socială, un buletin de știri, articol în ziarul local, etc.;

(2 - CONSULTARE) colectarea comentariilor utilizând sondaje, chestionare, interviuri în 
grupuri focus, mese rotunde tematice, seminare, conferințe. Aceasta ajută la colectarea 
informației despre situația GAL, necesitățile de dezvoltare, probleme și așteptări. În cazul 
pregătirii SDL, este util de a realiza activități de consultare (de ex. chestionare web, 
interviuri, seminare în grup focus) la etapa inițială și cea de mijloc a procesului, pentru a 
include în mod efectiv informația colectată în strategie;

(3 – ABILITARE) de a oferi posibilități de implicare activă în procesul de luare a deciziilor 
prin organizarea diferitor tipuri de evenimente, cum ar fi  forumuri, seminare, conferințe, 
posibilitatea de a prezenta amendamente în scris, etc. cu posibilitatea clară de a infl uența 
elementele de bază ale strategiei (SWOT, obiective, acțiuni, alocații fi nanciare). Activitățile 
de abilitare trebuie să fi e planifi cate cu precauție în planul de implicare care urmează să fi e 
realizat pe parcursul etapelor cheie ale pregătirii strategiei (găsirea axării strategiei pentru 
a pregăti analiza SWOT și selectarea obiectivelor, înainte de aprobarea strategiei) și trebuie 
să fi e bine pregătit și moderat.

Principalul material de contribuție pentru strategie poate include:

• analiza socio-economică (ar putea să se bazeze pe datele din strategiile existente) a zonei și 
provocările care derivă din acesta;

• rezultatele seminarelor, discuțiilor, furtunii de idei cu membrii GAL, partenerii de cooperare și alți 
reprezentanți relevanți ai sectorului public, privat și celui terț, precum și grupurile țintă specifi ce 
(tinerii, antreprenorii din domeniul turismului, etc.);

• rezultatele sondajelor electronice și interviurilor;

• îmbunătățiri colectate pe parcursul procesului de dezvăluire a strategiei (comentarii, amendamente 
din partea actorilor locali);

• altele.
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Metode posibile de implicare:

• furtuna de idei și seminarele de implicare, ședințe utilizând metode de participare activă (tehnologia 
spațiului deschis, cafeneaua cunoștințelor (world café), lucrul în grup, etc.) pentru a analiza punctele 
forte și cele slabe existente; pentru a genera idei noi și activități;

• interviuri cu actorii locali (lideri ai municipalităților, guvernatori la nivel de district, angajați ai 
agențiilor de dezvoltare, etc.) pentru a cartografi a ideile lor și viziunea despre zonă;

• chestionare electronice pentru a cartografi a așteptările grupurilor țintă;

• seminare informaționale pentru a prezenta rezultatele procesului de elaborare a strategiei și 
rezultatele din discuțiile și seminarele anterioare;

• instruiri și vizite de studiu pentru grupurile țintă și organele operaționale ale GAL pentru a colecta 
cunoștințe noi pentru elaborarea și implementarea unei strategii;

• procesul de dezvăluite a strategiei și rezultatelor sale cu implicarea mediei (anunțuri, articole, 
interviuri, buletine de știri, etc.);

• altele.

Acest fapt este îndeosebi de important pentru a asigura implicarea vastă a tuturor grupurilor țintă în procesul 
de elaborare a strategiei. 

5.6 Monitorizarea și evaluarea 

Scopul monitorizării este cel de a obține comentarii privind situația în GAL – dacă sunteți aproape de atingerea 
obiectivelor fi xate sau nu. Astfel, este foarte important de elaborat un sistem de monitorizare transparent, 
simplu și ușor de accesat. 

Pentru a face posibilă monitorizarea și evaluarea SDL, este important de fi xat împreună cu obiectivele niște 
ținte realistice și fezabile. Pentru rezultate, țintele pot fi  exprimate în termeni cantitativi sau calitativi. 

Ca și în cazul oricărei altei părți a SDL, trebuie să fi e o legătură clară logică între necesități, activități propuse 
și resurse pentru a oferi o imagine clară pentru accentul și direcția celor înfăptuite. Acest fapt este esențial 
pentru realizarea oricărei activități de evaluare, fi e o auto-evaluare sau o evaluare contractată din exterior. 
Cu alte cuvinte, GAL-urile trebuie să înțeleagă și să stabilească clar ce anume intenționează să monitorizeze 
și să evalueze și să realizeze prin intermediul exercițiului de monitorizare și evaluare. Acest fapt este necesar 
pentru a planifi ca, stabili resursele și realiza aceste activități în mod efi cient și efectiv. Este vital ca designul 
și performanța sistemului de monitorizare și evaluare să aducă benefi cii clare pentru activitatea GAL, și să fi e 
realistic și precis în implementare. 

OBIECTIVUL 1

Activități
Indicatorii și nivelele 
lor țintă 

Progresul spre realiza-
rea țintei în primul an 

Progresul spre 
realizarea țintei în al 
doilea an 

Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea 3

OBIECTIVUL 2

Activitatea 1

Activitatea 2

Tabelul 2. Un exemplu unei simple modalități de stabilire a monitorizării SDL 
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UN sistem efectiv de monitorizare și evaluare în cadrul SDL ar putea servi drept bază pentru revizuirea strategiei. 
Performanța atinsă în comparație cu cele expuse în strategie ar putea duce la necesitatea de revizuire a 
strategiei. Performanța dată poate servi drept probă doar dacă a fost stabilit un sistem adecvat și funcțional 
de monitorizare și evaluare. Adițional, revizuirea strategiei ar trebui să fi e prevăzută și pentru alte obiective 
și motive evidente (formale), de ex., schimbările substanțiale în condițiile externe, schimbările în condițiile 
locale (calitatea de membru) sau constrângerile fi nanciare/posibilitățile adiționale. Există necesitatea de a 
refl ecta cum GAL va face față tuturor acestor circumstanțe în schimbare. Totuși, este important va SDL să 
refl ecte precum că este vital ca obiectivele revizuite să rămână măsurabile în cazul revizuirii strategiei. 

Pentru cazul Republicii Moldova, metoda de evaluare propusă în SDL trebuie să rămână practică și proporțională, 
nu există necesitatea de a stabili un set de indicatori și ținte foarte complexe. Partenerii și actorii implicați 
trebuie să convină asupra procesului și metodelor utilizate pentru evaluarea performanței SDL.

5.7. Analiza riscurilor 

Capacitățile și metodele GAL de a evalua riscurile și de a preveni sau atenua impactul negativ al acestora 
trebuie să fi e refl ectate în cadrul SDL. Ar putea fi  riscuri externe ce țin de cele politice, economice, sociale, 
și riscuri interne, cum ar fi  resursele umane, povara administrativă, bugetul limitat, etc. GAL-urile trebuie să 
analizeze riscurile care ar putea infl uența implementarea SDL și să prevadă activități pentru atenuarea sau 
evitarea riscurilor sau ajustărilor. 

Pentru a analiza potențialul risc extern, se sugerează de utilizat abordarea PEST pentru a clasifi ca diferite 
tipuri de riscuri: Politice, Economice, Socio-culturale și Tehnologice. Pentru riscurile interne, trebuie să fi e 
analizați factorii care direct țin de GAL. Dacă sunt identifi cate potențialele riscuri externe și interne, trebuie 
să fi e evaluată potențiala realizare a acestora (redusă, moderată sau înaltă), precum și impactul potențial al 
acestora (slab, moderat, puternic sau foarte puternic/defi nitiv). 

O abordare posibilă pentru a include analiza riscurilor în SDL este cea de utilizare a următorului tabel (care 
include exemple de riscuri potențiale, lista de riscuri în SDL trebuie să fi e în conformitate cu condițiile locale):

Tabelul 3. Tabelul model pentru analiza riscurilor  

RISCURI EXTERNE

Descrierea Potențial de 
realizare Impact Acțiuni de prevenire Activități de atenuare/corective

FACTORI POLITICI 

1. Schimbări în legislație
2. ... Mediu Mare

Cooperarea continuă cu partenerii 
guvernamentali pentru a fi  informat 
despre schimbările politice 

Revizuirea strategiei 

FACTORI ECONOMICI 

1. Criza economică generală 
într-un anumit sector 
2. …

Mediu Mediu Analiza timpurie a diferitor scenarii 
de dezvoltare, fl exibilitate Adaptarea strategiei 

FACTORI SOCIALI 

1. Sporirea diferențelor de 
dezvoltare în zona GAL 
2. …

Mediu Mediu Atenție specială va fi  acordată 
zonelor pasive și celor îndepărtate 

Oferirea efectivă de informație, 
participarea actorilor cointere-
sați

FACTORII TEHNOLOGICI 

1. Sisteme web non-
operaționale (pagina web, 
aplicația proiectului, etc.)
2. …

Mare Mediu
Găsirea unui partener de cooperare 
permanent și de încredere pentru 
serviciile de suport tehnic 

Dezvoltarea continuă a soluțiilor 
web actualizate și efective 

RISCURI INTERNE 

1. Motivarea redusă a fonda-
torilor GAL 
2. …

Mediu Mare
Dezvoltarea continuă a capacităților 
fondatorilor GAL și partenerilor 
implicați 

Lărgirea spectrului partenerilor 
implicați 
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ANEXE:

1) Îndrumări pentru selectarea proiectelor  

2)Exemple de proiecte din Estonia, GAL Parteneriatul Golfului Pärnu și GAL Asociația de Dezvoltare Rurală Tartu 

Anexa 1, Îndrumări pentru selectarea proiectelor 

Dacă există vreo posibilitate pentru ca GAL să utilizeze SDL pentru a aloca sub-granturi în baza țintelor strategice 
și activităților selectate, SDL trebuie să cuprindă informații despre criteriile de selectare a proiectelor, 
principiile privind componența comisiei de selectare, procedura de acordare a suportului de intensitate mai 
mare și procedurile pentru evitarea confl ictului de interese. 

Criteriile de selectare trebuie să fi e stabilite astfel încât să asigure realizarea obiectivelor strategiei. Un alt 
aspect foarte important este cel de a asigura contribuția criteriilor de selectare la monitorizarea implementării 
strategiei. Pentru a înfăptui controlul asupra implementării strategiei trebuie de stabilit legătura între criteriile 
de selectare cu obiectivele strategiei și indicatorii. Criteriile de selectare de asemenea oferă și posibilități 
bune pentru axarea pe subiecte specifi ce care dețin o valoarea critică pentru atingerea rezultatelor scontate 
ale strategiei (de exemplu, cooperare, inovații, etc.). Selectarea ar trebui de asemenea să atragă atenție și 
calității generale a solicitării: argumentarea proiectului și bugetul, rezultatele de calitate înaltă, durabilitatea, 
capacitățile solicitantului proiectului, etc. Criteriile au diverse ponderi în ceea ce privește implementarea 
strategiei. Sunt aspecte mai importante și cele mai puțin importante. Astfel se sugerează luarea în considerație 
a valorii diferitor criterii și acordarea acestora unor ponderi diferite. Ar putea fi  cerințe minime pentru aplicarea 
la proiect: acestea ar putea implica un număr anumit de puncte pe care solicitarea ar trebui să le întrunească 
pe parcursul selectării. Procedura și criteriile de selectare trebuie să fi e simpli, transparenți și pe înțelese 
pentru comunitatea locală. O sugestie este cea de a nu stabili prea multe criterii. Un maximum sugerat ar 
putea fi  în jurul a opt criterii. Informația generală despre procedura și criteriile de selectare trebuie să fi e 
prevăzută în strategie. Acestea ar putea fi  descrise în mai multe detalii în regulamentul intern al GAL privind 
procesul de selectare a proiectelor.

Criteriile de selectare mai reprezintă și un instrument util pentru a direcționa implementarea strategiei. 
Din aceste considerente, acest subiect trebuie să fi e analizat și descris minuțios. Poate fi  făcută o distincție 
între criteriile universale și bazate pe obiectivitate. Mai există și posibilitatea de a acorda diferite ponderi 
diferitor criterii.

Comisia de selectare trebuie să includă persoane care dispun de cunoștințe bune despre necesitățile locale 
și abilitatea de a înțelege “imaginea mai vastă” cu privire la dezvoltarea integrată a zonei. Comisia de 
selectare poate implica de asemenea și experți adiționali, dacă sunt necesare careva cunoștințe specifi ce, cât 
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și reprezentanți ai partenerilor de cooperare, dacă este relevant. O altă recomandare este cea de a include 
membri supleanți în comisia de selectare, deoarece anumiți membri ai comisiei de selectare ar putea să nu 
poată participa într-o anumită rundă de selectare, dacă există vreo legătură între solicitantul proiectului și 
membrul comisiei de selectare. În baza legislației UE, comisia de selectare de asemenea trebuie să respecte 
regula de 49%, ceea ce înseamnă că la fi ecare nivel de luare a deciziei nu pot fi  peste 49% de reprezentanți ai 
unui singur grup de interese; se sugerează ca regula dată să fi e respectată și în Moldova. Abilitățile comisiei 
de selectare pot fi  îmbunătățite prin organizarea de instruiri, seminare, vizite de studiu, etc. și GAL-urile sunt 
încurajate să descrie activitățile planifi cate de dezvoltare a capacităților comisiei de selectare în SDL.

Informația generală despre procedura de selectare și criteriile de selectare trebuie să fi e oferită în strategie. 
Deoarece procesul de selectare include câteva proceduri (pregătirea și activitatea comisiei de selectare, 
descrierea detaliată a criteriilor de selectare, etc.) se sugerează să se pregătească regulamente interne 
separate care să descrie procesul de selectare. Lista acestor regulamente ar putea fi  următoarea:

1. Regulamentul privind organizarea apelurilor propunerilor de proiecte, gestionarea consultării, prezentării și 
procesării solicitărilor (procedurile importante și termenii limită); 

2. Regulamentul privind formarea comisiei de selectare, regulile de activitate a comisiei și regulile de înlăturare 
a membrilor comisiei din procedurile de selectare; 

3. Criteriile și regulile de selectare a proiectelor, cum va fi  formată clasifi carea solicitărilor; 

4. Regulamentul pentru organizarea conservării documentației privind solicitările de proiect, procesarea și 
selectarea acestora; 

5. Instrucțiuni pentru solicitanți, de exemplu regulile pentru licitații, agenda activităților de voluntariat, 
regulile pentru marcarea obiectelor cu logo-ul LEADER, etc. 

GAL trebuie să asigure ca procesul de selectare a proiectelor să fi e transparent și ca toate confl ictele de interes 
(conform Regulamentului CE 1303 articolul 34) între solicitanți și membrii comisiei să fi e evitate. În special, 
membrul comisiei de selectare GAL nu poate participa în procesul de selectare, dacă:

• membrul comisiei de selectare este un solicitant, reprezentantul solicitantului, membru de familie 
sau rudă cu solicitantul;

• membrul comisiei de selectare dispune de activități, business sau alte relații cu solicitantul;

• membrul comisiei de selectare este legat de solicitant într-o altă modalitate sau sunt circumstanțe 
care pot infl uența selectarea obiectivă.

Pe parcursul procesării solicitărilor de proiect, confl ictul de interese va fi  controlat de organul GAL responsabil 
pentru procesarea solicitărilor. Membrul comisiei de selectare trebui să informeze comisia de selectare despre 
confl ictul de interese în prealabil, astfel încât să fi e timp îndeajuns pentru re-organizarea selectării, dacă va 
fi  necesar. Membrul înlăturat al comisiei nu participă în întregul proces de selectare la această etapă, dacă 
are careva legături cu solicitantul. GAL-urile trebuie să dispună de propriile lor documente pentru selectarea 
proiectelor, în care toate cerințele despre selectare vor fi  prezentate, inclusiv și principiile pentru înlăturarea 
membrului comisiei de selectare. 
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Anexa 2, Exemple de proiecte, GAL Parteneriatul Golfului Pärnu și 

GAL Asociația de Dezvoltare Rurală Tartu 

GAL Parteneriatul Golfului Pärnu 
1. 2012-2013 – Proiectul transnațional de cooperare “Festivaluri medievale” a fost nominalizat în calitate de 
unul din cale mai bune Exemple de Proiecte EAFRD 2007-2013. Proiectul de asemenea a câștigat Premiul Nord-
Baltic de Cooperare LEADER. 

Costul proiectului pentru partenerul lider al Parteneriatului Golfului Pärnu 49011€, Suport UE: 44110€.

Obiectivele și rezultatele scontate:

• cel puțin un festival medieval în fi ecare zonă partener cu prezența altor parteneri 

• schimb cultural la nivel european (diverse culturi medievale (Portugalia, Letonia, Finlanda, Franța, 
Estonia)

• cunoștințe și experiențe noi despre stilul și evenimentele medievale 

• tinerii din zonele rurale vor fi  implicați pentru perspective mai bune pe viitor – chiar și în aspect 
profesional 

2. 2010 – Proiectului de cooperare transnațională al Parteneriatului Golfului Pärnu “Julge unistada – Îndrăznește 
să visezi”, cost 22881, suport 20598€.

Vizite de studiu cu meșteri populari în Finlanda, Laponia și Suedia, Tornedalen – relaționarea internațională 
a meșterilor populari, design de produse, schimb de experiențe. Am învățat cum să realizăm în practică 
relaționarea meșterilor populari și marketingul la nivel internațional.  

3. GAL Parteneriatul Golfului Pärnu a participat cu succes în proiectele de cooperare transnațională de 
dezvoltare a capacităților și cele cu țările terțe –Rusia.

2012 – Tabere pentru tinerii rurali FIN-EST, costul proiectului 17 967€, suport UE 16 170€ – Karjala-Rusia, Hamina 
- Finlanda, Estonia (2 GAL-uri).

Trei tabere de vară (natură, cultură, sport) în diferite țări pentru copii cu vârsta de 11-13 ani. Parteneriatul 
Golfului Pärnu a fost partenerul lideri.

Copiii încă mai mențin legături prin internet și prin Liderul Taberei pentru Tineri Pärnu. Am învățat multe 
despre cultural rusă, Karjala și copiii fi nlandezi, estonieni și ruși au înțeles cât de important este să se susțină 
unul pe altul din diferite contexte culturale și economice.

GAL Asociația de Dezvoltare Rurală Tartu 
Ruta sud-estoniană “Traiul la limită” 

În șase județe din Estonia de Sud, atât zone urbane cât și rurale, călătorii pot vedea ferestrele galbene 
„National Geographic” care invită vizitatorii să descopere bogatul patrimoniu cultural, natura formidabilă și 
întreprinderile inovative din regiune. 

Ferestrele galbene fac parte din proiectul de cooperare internațională “Traiul la limită”, care a fost inițiat de 
GAL-urile din Estonia de Sud și revista National Geographic Estonia. 

Ideea s-a născut în Olanda, unde scopul ferestrelor galbene instalate în spațiul peisagistic era cel de a atrage 
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atenția vizitatorilor spre locurile care cel mai bine pot reda istoria unei regiuni. Vizitând Olanda, persoanele 
pot vedea locuri din Lista de Patrimoniu Mondial UNESCO prin intermediul ferestrelor galbene. 

Valorile importante din Estonia de Sud sunt patrimoniul natural, cultural și tradițiile naționale, produse 
alimentare locale, produse naturale și veridice, un stil de viață durabil și economic, cât și starea de sănătate 
și vacanța activă – aceste valori au fost luate în considerație la alegerea locațiilor pentru ferestrele galbene. 

Ruta “Traiul la limită” s-a născut drept o inițiativă a comunităților. În iarna anului 2013 a fost organizată o 
rundă de idei pentru a găsi cele mai bune locații pentru ferestrele galbene. Un total 125 de locații posibile au 
fost sugerate de comunități, dintre care un panel al partenerilor proiectului de cooperare au ales 21 de locuri 
care cel mai bine expun istoria și valorile Estoniei de Sud.

Dacă observați o fereastră galbenă atunci când călătoriți în Estonia de Sud, opriți-vă pentru un moment 
pentru a simți prin fereastră viața în acest loc special, în vecinătatea Rusiei și Letoniei la frontiera cu Uniunea 
Europeană.

O viață cu diferite limbi, culturi, modalități de gândire, și viziuni asupra lumii mereu oferă surprize și descoperiri.

Partenerii proiectului de cooperare: 

Revista National Geographic Estonia, Asociația de Dezvoltare a Țării din Tartu, Consiliul de Parteneriat la 
Județului Põlva, Consiliul de Parteneriat al Județului Võru, Consiliul de Parteneriat al Județului Valga, Piiriveere 
LEADER, Camera de Cooperare a Județului Jõgeva, Turismul Estoniei de Sud, Întreprinderea Estonia, Võrtsjärve 
SA, Turismul în Regiunea Lacului Peipus, Orașul Tartu, Orășelul Valga, Orășelul Mustvee, Turismul Setomaa, 
Agenția de Dezvoltare a Județului Valga, Turism Otepää, Centrul de Dezvoltare a Județului Põlva, Agenția de 
Dezvoltare a Județului Võru, Turismul Județului Tartu, Centru de Informare a Turiștilor din Județul Põlva.

Mai multă informație cu privire la ruta “Traiul la limită” poate fi  găsită pe www.visitsouthestonia.com.

Cooperarea Regiunii Lacului Peipus 

Din ianuarie 2010, TAS a luat parte în activitățile meselor rotunde ale regiunii Lacului Peipus cu municipalitățile 
locale, asociațiile non-profi t, antreprenorii și alte GAL-uri (Camera de Cooperare Peipsi-Alutaguse, Consiliul de 
Parteneriat la Județului Jõgeva, Piiriveere LEADER, Asociația de Dezvoltare a zonei de pescuit Peipsi). 

În discuțiile comune, s-a decis să se sporească competitivitatea regiunii și să se introducă regiunea Lacului 
Peipus ca un tot întreg, precum și de a fortifi ca cooperarea între antreprenorii din domeniul turismului, de a 
descoperi potențialul populației, de a încuraja dezvoltarea regiunii, de a cartografi a necesitățile și posibilitățile 
de dezvoltare ale regiunii, care ar ajuta să promoveze mai bine regiunea Lacului Peipus. 

În 2011 GAL-urile LEADER menționate mai sus au angajat un coordonator al regiunii Lacului Peipus – Kaja 
Allilender – sarcinile căruia au inclus și sporirea popularității regiunii Lacului Peipus ca o destinație de călătorie, 
inițierea și realizarea proiectelor de dezvoltare, fortifi carea cooperării, generarea și implementarea de idei 
noi. 

Conform coordonatorului prezent al regiunii Lacului Peipus, Kadi Ploom, dânsa este bucuroasă de faptul că 
cooperarea în regiunea Lacului Peipus a sporit și a devenit mai efi cientă. “Pentru a dezvolta regiunea Lacului 
Peipus, au fost realizate proiectele cu suport din diferite fonduri. Cea mai mare realizare a fost pagina web, 
www.visitpeipsi.com, lansată în mai 2012, care unește întreaga regiune a Lacului Peipus. În 2012–2016, am 
luat parte la diferite târguri de turism cu partenerii noștri, am publicat materiale informaționale despre 
întreaga regiune și am realizat marketing activ pe piețele țintă importante – piața internă și piața letonă, rusă, 
fi nlandeză și germană” a spus Ploom. “Am primit comentarii foarte pozitive în cadrul târgurilor cu privire la 
regiunea Lacului Peipus, precum și interes enorm pentru produsele și serviciile oferite de regiune”. După cum 
spune Ploom, în viitorii ani planul este de a face chiar și mai mult. “Vom prezenta regiunea Lacului Peipus și 
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produsele sale pe piețele din vecinătate, vom crea vedeo-uri de prezentare a regiunii Lacului Peipus, cât și a 
rutelor în baza grupurilor țintă, și de creare a produsului local și brandului și rețelei locale”.  

Rețeaua delicioasă de mici producători din Estonia de Sud  

TAS cu alte GAL-uri din Estonia e Sud (Consiliul de Parteneriat al Județului Valga, Consiliul de Parteneriat al 
Județului Põlva, Consiliul de Parteneriat al Județului Võru, Piiriveere LEADER) și micii producători ai regiunii, 
în data de 16 iulie 2010 au fondat MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti (Estonia de Sud Delicioasă), astfel lansând rețeaua 
din Estonia de Sud de mici producători. Scopul ONG-ului este cel de a dezvolta rețeaua Estoniei de Sud de mici 
producători, de a susține marketingul comun și de a găsi noi canale marketing. 

În august 2010, ONG a deschis piața fermierilor în centrul shopping Lõunakeskus din Tartu. Piața fermierilor 
acționează drept un teren propice de dezvoltare a micilor antreprenori – dezvoltarea produsului, prezentarea 
produsului și sporirea abilităților marketing a producătorilor sunt considerate a fi  importante. 

Conform Directorului General, Merle Vall, piața fermierilor a ajutat la lansarea câtorva mici producători în zona 
rurală. Seminarele comune anuale ale Estoniei de Sud Delicioase oferă membrilor rețelei o șansă bună de a 
învăța unul de la celălalt și de a partaja experiență. 

Fondul Tinerilor Județului Tartu și Informarea Tinerilor din Județul Tartu  

În primăvara anului 2010, Consiliul Tinerilor din Județul Tartu în cooperare cu TAS au anunțat un concurs 
de proiecte “Tartumaa Noortefond “Noortelt Noortele”” (“Fondul Tinerilor Județului Tartu “De la tineri la 
tineri””), cu scopul de a susține dezvoltarea personală a tinerilor din regiunea de activitate a TAS și de a le 
îmbogăți mediul lor de trai. Pe parcursul concursului, Fondul Tinerilor Județului Tartu fi nanțează proiecte 
parvenite din partea tinerilor de 12–26 ani. 

În 2012–2016, un total de 95 de proiecte au fost fi nanțate de Fondul Tinerilor din Județul Tartu pentru o sumă 
totală de 45 000 euro. 

În 2013–2014, TAS în cooperare cu Guvernul Județului Tartu și Centrul Tinerilor Anne au coordonat oferirea de 
informații tinerilor în Județul Tartu. Au fost organizate vizite de studiu pentru ca tinerii și lucrătorii tineri să 
se familiarizeze cu companiile și organizațiile societății civile din regiune, cât și diferite seminare și instruiri 
de actualitate. 

Drumul Cepei – o zonă, două naționalități, trei culturi!

MTÜ Sibulatee (Drumul Cepei) este o rețea a prestatorilor serviciilor de turism, cât și o destinație, care vine 
de pe malul drept al Râului Emajõgi de lângă orașul Tartu până la Kallaste pe malul Lacului Peipus. Drumul 
Cepei include trei culturi și două naționalități care există împreună într-un mod prietenos. Aici s-au împletit 
trei culturi – cultura țărănească estonă, cultura moșierilor germani baltici și cultura rușilor de veche credință 
– formând o cultură unică pe malurile Lacului Peipus. 

Obiectivul MTÜ Sibulatee este cel de a dezvolta rețeaua Drumului Cepei și de a prezenta Drumul Cepei ca o 
destinație. În 2015 rețeaua a cuprins 16 diferite întreprinderi și organizații turistice. ONG-ul a fost fondat în 
2009. 

Opt proiecte ale Drumului Cepei au fost fi nanțate cu suportul LEADER. Proiectele au inclus următoarele activități 
marketing: pagina web și dezvoltarea acesteia, suvenire și ambalarea acestora, articole de publicitate, bannere, 
materiale imprimate, video-uri, banca de fotografi i, semne pentru Drumul Cepei, prezentarea Drumului Cepei în 
cadrul diferitor târguri, harta regiunii, indicatoare, autocolante, drapele mici, organizarea primului eveniment 
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major pentru a include întreaga regiune. Instruirile, masa rotundă și vizitele de studiu au fost organizate pentru 
a dezvolta cursul Drumului Cepei și pachetele comune, cât și extinderea rețelei. 

Conform celor menționate de Liis Pärtelpoeg, un membru al Consiliului MTÜ Sibulatee, utilizarea suportului 
LEADER este motivul principal de ce marketingul comun al regiunii a fost lansat. Exista o dorință în regiune 
de avea marketing comun chiar și înainte, însă primii pași ezitau să apară din cauza neajunsului de timp și 
fi nanțare. 

Pe viitor organizația planifi că să continue dezvoltarea Drumului Cepei și de a face mai cunoscută regiunea. Mai 
multe eforturi urmează să fi e întreprinse pentru a dezvolta un model sustenabil, care vor ajuta la marketingul 
regiunii pe viitor fără utilizarea banilor de suport. 

MTÜ Sibulatee

Regiunea de activitate 

Primăriile Vara, Alatskivi, Peipsiääre, Orașul Kallaste 

Contact 

Liis Pärtelpoeg

Tel: +372 5648 0065, info@sibulatee.ee, www.sibulatee.ee 

MTÜ Õnnemaa contribuie activ la dezvoltarea comunității 

MTÜ Õnnemaa este o organizație fondată în 2005 cu scopul de a oferi copiilor, tinerilor, familiilor și persoanelor 
de toate vârstele activități educaționale și creative, cât și activități care să sporească sensul comunității. ONG-
ul gestionează Centrul Tinerilor și Familiei Ülenurme și Centrul Tinerilor și Familiei Tõrvandi. 

Cu suportul Leader, MTÜ Õnnemaa a realizat câteva proiecte pentru tinerii din regiune și comunitate. În 2010, 
ONG-ul a organizat șase evenimente care s-au axat pe implicarea tinerilor și suplinirea lacunei între diferite 
generații cu activități comune. 

Cu susținerea proiectului, a fost elaborat un plan detaliat pentru organizarea unui festival al cântecului cu 
comunicațiile și aranjamentele însoțitoare de pe piața Ülenurme’s Vanamõisa. Piața Vanamõisa este unica piață 
menită pentru organizarea evenimentelor publice în municipalitatea Ülenurme și din 2009 MTÜ Õnnemaa a 
organizat câteva evenimente acolo, care au devenit tradiționale. 

În august 2014, ofi ciul Centrului Tinerilor și Familiei Ülenurme a fost deschis în Tõrvandi, la al doilea etaj al 
centrului sport. Cu suportul Leader a fost lansată activitatea centrului și a fost procurat echipamentul necesar 
pentru oferirea serviciilor pentru tineri și familie. 

Conform Kersti Leis, un membru al Consiliului MTÜ Õnnemaa, suportul LEADER a avut un impact pozitiv asupra 
dezvoltării organizației, și cu realizarea proiectelor date, liderii ONG-urilor au obținut experiența necesară în 
ceea ce privește gestionarea proiectelor și comunicarea cu partenerii de cooperare. 

MTÜ Õnnemaa

Comitatul Ülenurme  

Municipalitatea Ülenurme, Județul Tartu 

Contact 

Kersti Leis

Tel: +372 5661 5793, kersti@onnemaa.ee, www.onnemaa.ee 
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