FORMA MODIFICATA – 01.2014
III.5. IMPLICAREA GAL IN ACTIUNILE DE COOPERARE SI IN RNDR
PARTEA a-VIII-a: COOPERARE SI CREAREA SI IMPLEMENTAREA RETELEI
III.5.1 COOPERARE
Pentru GAL reprezintă un aspect foarte important cooperarea cu alteteritorii, cu alte Grupuri
de Acţiune Locală din ţară şi străinătate. Un motiv în plus pentru construirea unui parteneriat
viabil cu parteneriate din Ungaria este faptul că multe dintre comunele incluse în parteneriat
au sate sau commune în frăţite, care la rândul lor participă în programul Leader pe teritoriul
Ungariei.
Colaborarea cu entităţi externe reprezintă o modalitate de a acumula experienţe cu scopul
îmbunătăţirii strategiei locale. Înseamnă un mod de a avea acces la informaţii si idei
experimentate de alţi şi posibilitatea de a face schimb de experienţă si de a învăţa de la alte
GAL-uri. Nu în ultimul rând prin cooperare internaţională se nasc idei innovative şi se
creează proiecte noi.
Intenţia este de ci stabilirea de noi parteneriate, finanţarea de proiecte de cooperare
naţională şi transnaţională cu grupuri organizate după metoda Leader, precum: schimb de
experienţă si bune practice privind dezvoltare alocală prin publicaţii comune, organizare de
evenimente, proiecte de twinning, lucrări de dezvoltare commune sau coordinate în comun,
etc.

Nr.
crt.

Partenerul/Partenerii

Tematica
cooperării

Obiective

Valoare
proiectului/pr
oiectelor de
cooperare
(euro)

Rezultate

Organizarea
unei conferinţe
comune în
termen de 120
de zile cu
scopul
elaborării unui
program până
în anul 2015

Stabilirea de
contacte între
comunităţile
locale, Gruprile
de Acţiune
locală cu scopul
cooperării în
domeniul
culturii,
sportului,
turismului,
protecţia
mediului şi
societatea
civilă.



Stabilirea de
contacte între
comunităţile
locale,
Grupurile de
Acţiune locală
cu scopul
cooperării în
domeniul
culturii,
sportului,
turismului,
protecţia
mediului şi
societatea
civilă.



Intenţii de cooperare
1

2

Innovatív
Dél-Zala
Vidékfejlesztési
LEADER
Helyi
Akciócsoport
(contractul
de
colaborare în anexă)

Grupul de acţiune
Locala intern din
România










Activităţi
transnaţionale tip
Leader.
Cooperare
transfrontalieră,
Realizarea de proiecte
de dezvoltarea
economiei,
dezvoltarea spaţiului
rural, a protecţia
moşteniri culturale şi
turism.

Activităţi
transnaţionale tip
Leader.
Cooperare
transfrontalieră,
Realizarea de proiecte
de dezvoltarea
economiei,
dezvoltarea spaţiului
rural, a protecţia
moşteniri culturale şi
turism.
Materii promoţionale
comune
Alte activităţi comune

Parteneriexterni:


Grupul de AcţiuneLocală de DezvoltareRegională LEADER din Zala – Sud “Inovativ”
– Judeţul Zala – Ungaria – preşedinte dl. ÓdorLászló

Parteneri intern:


Grupul de Acţiune Locală intern din România.

