
 

 

FISA MASURII 421 

  

Măsura 421 Cooperare inter-regionala si transnationala pentru promovarea 

teritoriului, schimburi culturale si dezvoltarea afacerilor 

 

A. Obiectivul  şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

 

In cadrul procesului de consultare între  partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul MVS  

pe baza analizei diagnostic si analiza SWOT (care pune in evidenta nevoia acuta de 

dezvoltare a serviciilor sociale pentru persoanele cu nevoi speciale – handicapati, 

batrini, copii etc)  si a consultarilor in atelierele de lucru de tip 01 – pe comune, tip 02 si tip 

03 – pe domenii,  s-a stabilit ca prioritate “Cooperare inter-regionala si transnationala”  

cu urmatoarea“ierarhie de obiective ale masurii”: obiective generale>imbunatatirea 

strategiei locale;> obiective specifice>promovarea de  proiecte de extindere a experienţelor, 

de stimulare şi sprijinire a inovaţiei, de dobândire a competenţelor şi îmbunătăţirea lor atât 

inter-teritorial cât şi transnaţional; >obiective operationale> participarea GAL-MVS la 

proiecte de cooperare inter-regionala si transnationala. 

Concret, cooperarea propusa de GAL-MVS reprezintă lucrul în comun pentru atingerea unor 

obiective comune,  o modalitate de a extinde experientele locale pentru îmbunătăirea 

strategiilor locale, un mod de a avea acces la informatii si idei noi, de a face schimb de 

experientă si de a învăta din experienta altor regiuni sau tări, pentru a stimula si sprijini 

inovatia,pentru dobândire de competente si îmbunătătirea lor. 

In conventiile de cooperare s-au convenit actiuni concrete care sa permita promovarea 

teritoriului MVS, in tara si UE si, respectiv, bune practici, cooperare in afaceri, protectie 

mediu si schimburi culturale.  

 

B. Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

 

B1. Cooperarea inter-regionala- dezvoltarea relatiilor de cooperare cu GAL-uri din 

Romania (proiect de tip 1)  

 

1.Titlul proiectului: Actiuni comune pentru dezvoltarea zonelor cu traditie din sudul 

Transilvaniei  
Parteneri: 

- Potential GAL Asociatia Transilvana Brasov Nord (lider proiect) 

- GAL – Microregiunea Valea Sambetei (partener 1) 

- GAL – Marginimea Sibiului (partener 2) 

Buget: 90000 euro (30000 euro pentru fiecare GAL partener) 

(vezi fisa proiectului); 

 

B2. Cooperare transnationala cu GAL-uri din UE (proiect de tip 2) 

 

1. Titlul proiectului: Peisaj si mediu 

Parteneri: 

- GAL Ternano, Regiunea Umbria, Italia  (lider proiect) 

- GAL – Microregiunea Valea Sambetei (partener 1) 



 

 

Buget: 60000 euro (30000 euro pentru fiecare GAL partener) 

(vezi fisa proiectului); 

 

2.Titlul proiectului: Antreprenoriat pentru tineri 

Parteneri: 

- GAL Ternano, Regiunea Umbria, Italia  (lider proiect) 

- GAL – Microregiunea Valea Sambetei (partener 1) 

Buget: 60000 euro (30000 euro pentru fiecare GAL partener) 

(vezi fisa proiectului); 

 

3. Titlul proiectului: Cultura, arta si traditii 

Parteneri: 

- GAL Ternano, Regiunea Umbria, Italia  (lider proiect) 

- GAL – Microregiunea Valea Sambetei (partener 1) 

Buget: 60000 euro (30000 euro pentru fiecare GAL partener) 

(vezi fisa proiectului);Vezi textul Parteneriatului cu GAL Ternano 

 

Nota: a se vedea fisele proiectului de cooperare inter-regionala  si fisele proiectelor de 

cooperare transnationala in paragraful Cooperare. 

 

C. Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională):100%; privat: 0% 

 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu  

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

Tip 1: 1 25.500 25.500 20400 5100 0 

Tip 2: 0 0 0 0 0 0 

Total  25.500 20.400 5.100 0 

D. Sinergia cu alte masuri. 

Masura 421 este complementara cu majoritatea masurilor din strategia de dezvoltarea locala a 

MVS, pe toate prioritatile si va antrena o seama de beneficiari din sectoarele agricultura, 

silvicultura, turism, antreprenoriat, servicii sociale, cultura traditionala in scopul promovarii 

teritoriului si parteneriatelor intre beneficiari. 


