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Acronime:
AO – Asociație Obștească
APL – Autoritate Publică Locală de nivelul întâi
CLLD – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității
GAL – Grup de Acțiune Locală
ÎMM - Întreprinderi Mici și Mijlocii
ONG – Organizație neguvernamentală
Parteneriat – Parteneriatul localităților, care aplică pentru participare în cadrul Proiectului
Proiect – Proiectul „Activități USAID LEADER în Moldova”
UE - Uniunea Europeană
USAID – Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională
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1. Prezentarea generală a Proiectului „Activități USAID LEADER în Moldova”
Proiectul „Activități USAID LEADER în Moldova” (în continuare Proiect), finanțat de USAID și cofinanțat de
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova este un
program de doi ani, care are ca scop dezvoltarea comunităților locale pe baza abordării LEADER.
Despre abordarea LEADER
LEADER este acronimul în limba franceză pentru “Liaison Entre Actions de Developpement de l´Economy
Rurale” (legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale).
LEADER este o inițiativă a Uniunii Europene (UE), o metodă și un instrument de susținere a intervențiilor de
dezvoltare rurală conduse de comunitate. Începând cu anii ’90, politica UE de dezvoltare rurală se bazează
pe abordarea LEADER. Datorită unui succes de implementare de peste 25 ani, LEADER a devenit o
metodologie de bază pentru dezvoltarea rurală nu doar în țările UE, așa ca Romania, Bulgaria, Ungaria, ș. a.,
dar și în țările învecinate, așa ca Serbia, Georgia, etc.
Scopul abordării LEADER este sprijinirea și încurajarea locuitorilor din spațiul rural în vederea evaluării
oportunităților de dezvoltare pe termen lung a microregiunii. Intenția este de a susține realizarea unor
strategii integrate, cu soluții inovative și care asigură dezvoltarea sustenabilă a microregiunii prin:


consolidarea economiei rurale;



protejarea și promovarea patrimoniului cultural şi natural local;



îmbunătățirea capacității administrative a comunităților locale.

Abordarea LEADER se implementează prin intermediul unei structuri de parteneriat numită ”Grup de Acţiune
Locală” (GAL). GAL-ul reprezintă parteneriatul constituit între reprezentanții sectorului public, societății
civile și antreprenorial la nivel local, care determină direcțiile de dezvoltare a microregiunii și devine un
instrument instituționalizat pentru dezvoltarea locală.

Principiile abordării LEADER:
Principiul teritorial - utilizarea eficientă a resurselor locale din cadrul unei zone teritoriale specifice,
desfășurarea activităților integrate și crearea unei viziuni comune. Această abordare se referă la un teritoriu
mic, omogen, caracterizat adesea prin valori, tradiții și interese comune, identitate locală, nevoi și așteptări
comune. Numărul populaţiei unui grup de acţiune locală trebuie să fie nu mai mic de 10.000 locuitori şi să
nu depăşească limita de 100.000 locuitori.
Parteneriat - realizarea unui parteneriat interesat în dezvoltarea zonei, denumit Grup de Acțiune Locală, care
implică reprezentanții sectorului public, antreprenorial şi societăţii civile și determină direcțiile de dezvoltare
a microregiunii. La nivelul luării deciziilor, reprezentanții sectorului antreprenorial și societăţii civile trebuie
să formeze majoritatea - cel puţin 50% + 1 din parteneriatul local. Grupul de Acțiune Locală este ”motorul”
de funcționare în cadrul abordării LEADER.
Abordarea ”de jos în sus” - participarea activă a populației locale în planificarea, luarea deciziilor și
implementarea strategiilor de dezvoltare a zonei. Actorii locali participă direct la elaborarea Planului Strategic
de Acţiune şi stabilirea priorităților de dezvoltare a teritoriului GAL. Abordarea LEADER se bazează pe locuitorii
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microregiunii, care cunosc cel mai bine situația locală și sunt motivați de dezvoltarea teritoriului în care
trăiesc.
Caracterul integrat și multisectorial al strategiilor bazate pe interacțiunea partenerilor din toate sectoarele
economiei locale, pentru planificarea și identificarea soluțiilor pentru problemele din mediul rural. Planul
Strategic de Acţiune are o abordare multisectorială şi integrează diferite domenii de activitate. GAL-ul trebuie
să aibă capacitatea de a răspunde intereselor diferitor actori locali, privind diverse sectoare și domenii de
activitate.
Accent pe inovație și experimentare - căutarea de răspunsuri noi la problemele existente ale dezvoltării rurale.
Inovaţia trebuie înţeleasă în sens larg, fie că se referă la introducerea unui produs nou, a unui proces nou, a
unei noi organizaţii sau la crearea unei noi pieţe etc. În zonele rurale, inovaţia presupune și modernizarea
cunoştinţelor tradiţionale sau găsirea unor soluţii noi la problemele rurale persistente, pe care intervenţiile
altor metode nu le-au putut rezolva într-un mod satisfăcător şi durabil. Acest lucru poate oferi răspunsuri
noi la problemele specifice zonelor rurale.
Principalele beneficii ale implementării abordării LEADER:


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



elaborarea unui Plan Strategic de Acțiune, cu caracter intersectorial. Planul Strategic de Acțiune se
elaborează la nivelul microregiunii – teritoriului GAL-ului și se referă la principalele resurse și necesități
în contextul microregiunii, ceea ce permite crearea unei viziuni ample asupra priorităților de dezvoltare;



posibilitatea de luare a deciziei cât mai aproape de cetățean. În cadrul abordării LEADER, Grupul de
Acțiune Locală este responsabil de elaborarea și anunțarea concursului de finanțare a proiectelor de
dezvoltare locală, ce sprijină implementarea activităților incluse în Planul Strategic de Acțiune elaborat
pentru microregiunea GAL. Decizia privind proiectele selectate este luată de organele GAL-ului –
Comitetul de Selectare al. GAL-ului și Consiliul GAL-ului.

Proiectul „Activități USAID LEADER în Moldova” are următoarele etape:


Facilitarea procesului de creare a Grupurilor de Acțiune Locală, care cuprinde informarea, mobilizarea
comunitară, identificarea potențialilor membri ai GAL-ului, identificarea actorilor locali și implicarea lor
în procesul de planificare strategică și de elaborare a Planului Strategic de Acțiune pentru dezvoltarea
teritoriului GAL-ului;



Sporirea competitivității Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM) de pe teritoriul GAL-ului – consolidarea
capacităților antreprenorilor locali în ceea ce privește dezvoltarea afacerilor, sporirea competitivității
produsului local, sprijin pentru promovarea producției locale pe piața UE.



Elaborarea și anunțarea concursului local al GAL-ului privind finanțarea proiectelor pentru dezvoltarea
teritoriului GAL-ului;
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Finanțarea și implementarea proiectelor de dezvoltare locală selectate de către GAL (proiecte care țin
de implementarea Planului Strategic de Acțiune pentru dezvoltarea teritoriului GAL-ului).

2. Cine poate participa în Proiect?
Criteriile de eligibilitate pentru aplicanți:
La acest apel pot participa reprezentanți ai comunităților rurale, și anume:
Parteneriatele Teritoriale constituite din cel puțin trei APL de nivelul întâi din zonele rurale și centrele urbane
cu o populație de până la 10.000 de locuitori, care își exprimă intenția și dorința de a implementa abordarea
LEADER pe teritoriul reprezentat de Parteneriatul Teritorial, în scopul consolidării dezvoltării locale
intersectoriale.
NOTĂ: Parteneriatul Teritorial este doar primul pas pentru implementarea abordării LEADER. În cadrul
proiectului, în comunitățile cuprinse de Parteneriatul Teritorial vor fi implementate activități de mobilizare
comunitară pentru identificarea și implicarea reprezentanților a trei sectoare – public, civic și antreprenorial
în procesul de planificare strategică și creare a GAL-ului.
Criterii de eligibilitate a Parteneriatului Teritorial:
• Parteneriatul este constituit din cel puțin trei APL-uri de nivelul întâi din zone rurale;
• Parteneriatul NU include centrele urbane cu o populație mai mare de 10.000 de locuitori;
• Nici una dintre APL-urile de nivelul întâi, care aplică în cadrul Parteneriatului Teritorial nu face parte dintrun alt GAL, deja creat sau aflat în proces de creare;
• Numărul total al populației unui Parteneriat Teritorial este de cel puțin 10.000 de locuitori;
• Teritoriul Parteneriatului este omogen (localități învecinate);
• Părțile relevante au semnat Acordul de intenție pentru implementarea abordării LEADER și participare în
cadrul Proiectului (Anexa nr. 2 la Reguli de participare).
3. Procedura de depunere a aplicațiilor
Formularul de aplicare trebuie expediat la adresa de e-mail: marina.albu@centruinfo.org, până la 22 mai
2018, ora 09.00, și trebuie să includă:


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



Copia Acordului de intenție pentru implementarea abordării LEADER și participare în Proiect, semnat de
părțile relevante, conform modelului (în format PDF) – Anexa nr. 2 la Regulile de participare la concurs.

Reprezentanța Fundației „Solidarity Fund PL” în Moldova
str. Sfatul Țării 27, of.45, mun. Chișinău, Republica Moldova | tel:+373 60011586, 060233312| www.centruinfo.org

Apel de participare

Proiectul „Activități USAID LEADER în Moldova”

NOTĂ: Fiecare solicitant va primi, prin e-mail, confirmarea recepționării și numărul de înregistrare a aplicației
inclusiv alte documente relevante solicitate.
4. Data limită de prezentare a aplicațiilor:
Data limită de expediere a aplicațiilor prin poșta electronică este 22 mai 2018, ora 09.00.
NOTĂ: Nu este nevoie de copia tipărită a aplicației sau a anexelor!
5. Restricții privind numărul de aplicații depuse:



Fiecare Parteneriat Teritorial poate depune doar o singură aplicație;
O singură APL de nivelul întâi (membru a unui Parteneriat) poate face parte dintr-un singur
Parteneriat Teritorial. În cazul în care, aceeași APL de nivelul întâi face parte din două sau mai multe
Parteneriate Teritoriale, care au aplicat pentru participare în cadrul Proiectului, se va considera că
toate Parteneriate Teritoriale vizate nu vor întruni criteriile formale menționate în punctul 6.

6. Criterii formale de evaluare:
Aplicațiile evaluate trebuie să corespundă următoarelor criterii formale:
 Aplicația a fost depusă înainte de expirarea termenului limită (a se vedea punctul 4);
 Aplicația se depune doar de entitățile care au dreptul să participe la concurs (a se vedea punctul 2);
 Parteneriatul întrunește criteriile Parteneriatului Teritorial (a se vedea punctul 2);
 Aplicația se completează integral conform modelului – Anexa nr. 1 la Regulile de participare la
concurs;
 Aplicația include copia scanată a Acordului de intenție pentru implementarea abordării LEADER și
de participare în proiect – Anexa nr. 2 la Regulile de participare la concurs;
 Părțile Parteneriatului figurează doar într-o singură aplicație depusă (a se vedea punctul 5);
 Părțile Parteneriatului nu figurează în alte GAL-uri create sau GAL-uri aflate în proces de creare.
7. Criterii de bază pentru evaluarea aplicațiilor (în total 100 de puncte):
i.

Conformitate (25 de puncte):
a. Corespunderea obiectivelor Parteneriatului Teritorial cu obiectivele Proiectului și cu
activitățile planificate în cadrul Proiectului, coerența cu alte activități realizate de Solidarity
Fund PL in Moldova și alți donatori. (10 puncte)
b. Corespunderea Parteneriatului Teritorial cu principiile abordării LEADER (a se vedea punctul
1 – compartimentul ”Principiile abordării LEADER”). (15 puncte).

ii.

Parteneriat Teritorial (25 puncte):
a. Experiența Parteneriatului de colaborare și de soluționare a problemelor importante pentru
teritoriul reprezentat de Parteneriat. (15 puncte)
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b. Aplicația depusă este susținută de reprezentanții comunităților locale: reprezentanții
sectorului public, societății civile și sectorului antreprenorial. (10 puncte).
iii.

Motivare (20 de puncte):
a. Motivarea participării în cadrul Proiectului. Argumentarea motivării de ce participarea în
Proiect este importantă pentru Parteneriatul Teritorial și așteptările acestuia ca urmare a
participării în cadrul Proiectului. (10 puncte)
b. Deschiderea comunităților membre a Parteneriatului Teritorial pentru dezvoltarea locală
continua. (10 puncte).

iv.

Experiența de Colaborare a membrilor Parteneriatului Teritorial cu alți parteneri locali de dezvoltare
(15 puncte):
a. Parteneriatul Teritorial colaborează cu reprezentanții comunităților locale, inclusiv
reprezentanții sectorului public, societății civile și sectorului antreprenorial. (5 puncte)
b. Experiența de colaborare și pregătirea instituțională, implementarea Proiectelor,
inițiativelor cu partenerii locali cu scopul dezvoltării locale (din sectorul civic și
antreprenorial). (10 puncte).

v.

Experiența comunităților membre al Parteneriatului Teritorial (15 puncte):
a. Experiența membrilor Parteneriatului Teritorial în implementarea Proiectelor pentru
dezvoltarea locală cu finanțare externă. (5 puncte)
b. Parteneriate existente între comunitățile locale (parteneriate la nivel de localitate între
membrii Parteneriatului Teritorial). (10 puncte)

8. Procedura de selectare a aplicațiilor
Aplicațiile sunt evaluate și selectate în conformitate cu criteriile de evaluare pentru participare în Proiect (a
se vedea punctul 7). Fiecare aplicație depusă este înregistrată. Solicitanții sunt înștiințați printr-un email
despre depunerea documentelor. Rezultatele fiecărei etape de evaluare vor fi publicate pe pagina web:
www.centruinfo.org.
Evaluarea aplicațiilor depuse în cadrul concursului va avea loc în trei etape:


Evaluarea formală va fi realizată de către Comisia de Evaluare formală. Parteneriatele Teritoriale care
nu vor întruni criteriile formale nu vor trece la etapele următoare de evaluare. Din procesul de
selectare vor fi excluse aplicațiile care nu vor întruni condițiile formale (a se vedea punctul 6).



Evaluarea conținutului va fi realizată de către un Comitet format din cel puțin 5 membri (reprezentanții
organizației care implementează Proiectul și experți independenți din domeniul dezvoltării locale):
-

prima etapă a evaluării conținutului – la această etapă vor fi selectate până la 10 Parteneriate
Teritoriale, care au obținut cel mai mare punctaj total. Prima etapă a evaluării conținutului va
avea loc în baza criteriilor de evaluare a aplicațiilor de participare în Proiect (a se vedea punctul
7). Va fi întocmită lista aplicațiilor depuse în cadrul concursului, în ordinea punctajelor obținute
după evaluările individuale efectuate de fiecare expert în parte. Aplicanții, care au obținut
punctajul maxim în urma primei etape a evaluării conținutului, vor fi admiși pentru evaluarea finală
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în cadrul unei ședințe de lucru a Comitetului de Selectare. Comitetul de Selectare va lua decizii în
prezența a mai mult de 50% din membrii săi. Deciziile vor fi luate în baza unui consens, iar dacă
acest lucru nu va fi posibil – cu o majoritate a voturilor.
-



a doua etapă a evaluării conținutului – întâlniri individuale ale membrilor Comitetului de evaluare
cu reprezentanții Parteneriatelor Teritoriale, care au fost selectați ca rezultat al primei etape de
evaluare a conținutului. La aceste întâlniri se va completa un chestionar care va constitui,
împreună cu pachetul de documente depus de aplicant, baza pentru evaluarea și aprobarea
solicitantului de către Comitetul Proiectului. Parteneriatele Teritoriale care vor obține punctajul
maxim în urma evaluării conținutului, vor fi reexaminate și confirmate de către Comitetul de
Selectare. (a se vedea punctul 7).
Aprobarea finală a rezultatelor evaluării aplicațiilor și a participanților selectați de către Comitetul de
Selectare. La această etapă, Comitetul de Selectare se va întruni în ședința de lucru, va examina și va
aproba solicitanții selectați în urma celor trei etape ale concursului. Se planifică selectarea a 6
Parteneriate Teritoriale pentru participare în Proiect.

Managerul de Proiect va fi responsabil de organizarea activității Comitetului de Selectare, asigurându-se că
toți membrii acestuia respectă regulile și se ghidează de regulamentul privind activitatea Comitetului de
Selectare.
În procesul de evaluare a conținutului, fiecare aplicație va fi evaluată individual de cel puțin doi membri ai
Comitetului de Selectare, pe baza criteriilor descrise în acest document (a se vedea punctul 7), procesul va
include:
 atribuirea punctelor pentru fiecare criteriu (a se vedea punctul 7);
 oferirea de comentarii cu privire la aplicație;
 oferirea unor recomandări privind acceptarea sau respingerea aplicației.
Selectarea beneficiarilor Proiectului „Activități USAID LEADER în Moldova” se va realiza în conformitate cu
aplicarea principiului egalității de șanse și al egalității de gen.
Anexe:
1.
2.
3.
4.

Modelul formularului de aplicare.
Modelul Acordul de intenție pentru implementarea abordării LEADER și Acordul de participare în Proiect.
Formularul pentru evaluarea formală.
Formularul pentru evaluarea conținutului.
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