Federaţia Naţională a
GAL-urilor din România

În atenţia Domnului Preşedinte,

Avem plăcerea să vă invităm la prima conferinţă internaţională pentru Proiecte de Cooperare –
Măsura 421 care va avea loc sub patronajul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în ziua
de 5 Noiembrie 2012 la Hotel Caro. Conferinţa va continua în data de 6 Noiembrie cu întâlniri
bilaterale între GAL-urile din Italia şi GAL-urile din România.
Conferinţa este organizată în condiţiile în care Autorităţile Italiene de Gestiune a Dezvoltării Rurale
au publicat apelul de Proiecte de Cooperare – Măsura 421 din Planul Naţional de Dezvoltare
Rurală. De asemenea, în cadrul Planului dumneavoastră de Dezvoltare Locală există definită
componenta de cooperare internaţională ca parte importantă a strategiei de dezvoltare.
Conferinţa Internaţională este o ocazie specială pentru GAL-uri pentru a întâlni potenţiali parteneri
internaţionali pentru mai multe tipuri de proiecte de cooperare internaţională. Reprezentanţii GALurilor din Italia vor prezenta modalitatea de implementare pentru o serie de proiecte în sectorul
turistic, agricol, energetic şi cultural cu potenţial de cooperare internaţională şi de asemenea
proiecte de succes deja implementate, relevante pentru planul dumneavoastră local.
Acest eveniment este organizat de Union European Concept Futurum G.E.I.E. (Grup European
de interese Economice) cu sprijinul Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală.
Locurile sunt limitate şi de aceea vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la această
conferinţă prin e-mail la adresa: secretariat@futurumgeie.eu si in CC: ion.costache@inedcon.ro
Aşteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră.
Divizia GAL a European Concept
Futurum G.E.I.E.

Înregistrarea participanţiilor se va face începând cu ora 09:00
Tel: +40 737037012; +40736777669 sau secretariat@futurumgeie.eu
Adresa locaţiei: Hotel Caro - Blvd.Barbu Văcărescu nr.164A, Sector 2, Bucureşti
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Conferinţa de Cooperare Internaţională a GAL–urilor

5 - 6 nov. 2012

Organizatori
Organizarea şi implementarea Evenimentului sunt realizate de următorii subiecţi:
•

Union European Concept Futurum Geie (UECF GEIE) – Bucureşti

Sub patronajul şi contribuţia:
•
•

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Reţelei Naţională de Dezvoltare Rurală

Cu sprijinul

Proiect strategic de dezvoltare şi implementare
a cooperării GAL-urilor din România cu GAL-urile din Italia
promovat în cadrul axei IV-LEADER

Context de referinţă
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin AM-PNDR şi APDRP gestionează Programul de
finanţare al Axei IV - LEADER a PNDR 2007-2013.
Organizaţiile publice sau private şi reprezentanţii societăţii civile au posibilitatea de a aplica la
sesiunile de selectare a proiectelor, care sunt organizate în aşa fel încât fiecare GAL să deţină
acoperirea de la locul de rezidenţă sau, dacă este cazul, de la locul organizării economice / publice
potrivit liniilor şi măsurilor specifice din ghidul solicitantului.
Proiectele de cooperare internaţională sunt un instrument important pentru dobândirea unei valori
adăugate efective pentru zona în care sunt implementate.

Scopul conferinţei
Obiectivul manifestaţiei este să înlesnească dezvoltarea strategică şi operaţională a măsurii 421
“cooperare” din Axa IV – Leader în România. Cooperarea se naşte din asocierea şi colaborarea
diferitelor grupuri de acţiune locală, dar merge mult dincolo de crearea unei reţele, întrucât
încurajează şi susţine iniţiativele unui grup de acţiune locală care să dea viaţă unui proiect comun
cu un alt grup GAL într-o altă regiune sau într-un alt stat membru.
Valoarea adăugată a cooperării dintre teritoriile rurale este cu siguranţă semnificativă. Cooperarea
trebuie să fie înţeleasă ca parte din strategia de dezvoltare locală: de fapt, aceasta reprezintă cel
mai bun mijloc de a extinde orizontul local şi pentru a îmbunătăţi strategiile locale. Colaborarea
dincolo de graniţele existente oferă ocazia de a avea acces la informaţii şi la idei noi, de a învăţa de
la alte regiuni sau ţări, de a stimula şi susţine inovaţia şi de a dobândi calificări şi instrumente
pentru a înlesni realizarea.
Cooperarea este esenţială pentru a face progrese şi stimularea reciprocă poate fi cel mai eficace
mod de a obţine rezultate în Planul inovaţiei şi a creării de competenţe. În cele din urmă
cooperarea poate ajuta grupurile Leader să dea un impuls propriilor activităţi locale şi poate
permite rezolvarea unor probleme sau valorificarea resurselor locale.
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Activitatea Conferinţei
Acest proiect de dezvoltare prevede ca prim pas realizarea unei conferinţe internaţionale de
cooperare internaţională adresată tuturor GAL-urilor din România cu prezenţa mai multor GAL-uri
cu experienţă de implementare din Italia. În cadrul conferinţei vor fi prezentate proiecte de succes
ale GAL-urilor italiene şi de asemenea proiecte de interes pentru cooperarea internaţională.
Întâlnirea va avea loc în zilele de 5-6 Noiembrie 2012, la Hotel Caro din strada Barbu Văcărescu
164A, 020285 Bucureşti.
În mod specific, subiectele tratate în cadrul conferinţei vor fi următoarele:
•
•
•

Încadrarea măsurii 421 de cooperare internaţională în interiorul cadrului de fonduri structurale
europene;
Identificarea partenerilor (GAL-uri şi alte societăţi) în România şi în alte state membre;
Prezentarea proiectelor şi best cases (proiecte de succes)

În prima parte a evenimentului, GAL-urile din Italia vor prezenta proiecte de succes deja
implementate şi de asemenea proiecte de cooperare internaţională pentru care vor să stabilească
potenţiali parteneri dintre GAL-urile din România prezente. Italia beneficiază de finanţare pentru
activităţile de cooperare internaţională până la sfârşitul anului 2012.
În partea a doua, după pauza de prânz, evenimentul cuprinde un cadru de lucru pentru relaţiile
directe între GAL-urile din Italia şi cele din România prin care se pot stabili contactele necesare
viitoarelor proiecte de cooperare.
GAL-urile din Italia participante provin din Regiunile: Vale D’Aosta, Puglia, Campania, Calabria şi
Sardegnia. Tipurile de proiecte prezentate sunt: agricole, turistice, valorificarea potenţialului satelor
şi energetice.
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Agenda Evenimentului
Ziua I

5 Noiembrie 2012

9.00

Primirea şi înregistrarea invitaţilor

9.30 – 10.30 Panel de deschidere a conferinţei:
Reprezentant G.E.I.E.
Reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Preşedintele Federatiei Naţionale a GAL-urilor, Dl. Alexandru Potor
Reprezentant al Retelei Naţionale de Dezvoltare Rurală, Dl. Director Miguel Salvo
Reprezentant al Regiunii Vale D’Aosta,
Reprezentant al Regiunii Sardegnia
10.30 – 11.30 Prezentări de proiecte de succes implementate şi de cooperare internaţională ale
reprezentanţilor GAL-urilor italiene din Regiunile: Vale D’Aosta, Puglia,
Campania, Calabria şi Sardegnia. Tipurile de proiecte prezentate sunt: agricole,
turistice, valorificarea potenţialului satelor şi energetice.
11.30 – 11.45 Pauză de cafea
11.45 – 13.00 Prezentări ale proiectelor de succes implementate şi de cooperare ale
reprezentanţilor GAL-urilor italiene din Regiunile: Vale D’Aosta, Puglia,
Campania, Calabria şi Sardegnia. Tipurile de proiecte prezentate sunt: agricole,
turistice, valorificarea potenţialului satelor şi energetice.
13.30 – 14.30 Pauză de prânz
14.30 – 18.30 Întâlniri bilaterale între GAL-urile din Italia şi GAL-urile din România.

Ziua II

6 Noiembrie 2012

9.30 – 13.30 Întâlniri bilaterale între GAL-urile din Italia şi GAL-urile din România.
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Partenerii Union European Concept Futurum GEIE care au contribuit la organizarea evenimentului
sunt:
• LS 2020 Consortium Advisor srl
• Agro-Industriala Rokura srl
• Profesional Inedcon srl
• Rokura srl
• Innova Soluzioni Manageriale Societa Cooperativa
• Shardana Consulting & Service srl

5

