
LEADER pentru Moldova Rurală: Apel 

de propuneri pentru finanțarea 
Grupurilor de Acțiune Locală 

 

Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din 
Republica Moldova anunță lansarea apelului de propuneri din cadrul Fondului de 
Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2021, ca parte a proiectului „LEADER pentru Moldova 
Rurală” finanțat de USAID și Polish Aid. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului.  

Misiunea Fondului de dezvoltare Rurală LEADER-UE este de a contribui, în 
colaborare cu Grupurile de Acțiune Locală, la dezvoltarea rurală în Republica Moldova, 
să stimuleze competitivitatea și să îmbunătățească calitatea vieții în comunitățile 
rurale. Finanțarea oferită prin intermediul fondului va genera oportunități pentru 
Grupurile de Acțiune Locală pentru a-și continua activitățile axate pe dezvoltarea 
rurală:  

 asigurarea GAL-urilor cu fonduri pentru cofinanțarea proiectelor și a inițiativelor locale 

care să contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL-urilor;  

 pilotarea implementării instrumentelor inovative pentru creșterea economică locală prin 

intermediul GAL-urilor;    

 contribuție la dezvoltarea instituțională și operațională a GAL-ului;   

 consolidarea experienței de implementare LEADER în Republica Moldova.    

Bugetul total al Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2021 este 
de 20.000.000,00 MDL.  

Fondul de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2021 oferă o nouă modalitate de cofinanțare 
a Grupurilor de Acțiune Locală, cu două măsuri financiare: Măsura de Activizare 
LEADER și Măsura de Dezvoltare LEADER.  

 Măsura de Activizare LEADER oferă GAL-urilor oportunitatea de a mobiliza actorii 

comunității locale și de a-i încuraja să contribuie la procesele de dezvoltare locală prin 

finanțarea proiectelor de scară mică în valoare de 20.000,00 - 80.000,00 MDL pentru 

fiecare proiect implementat.   



 Măsura de Dezvoltare LEADER oferă GAL-ului posibilitatea să co-implementeze 

proiecte de dezvoltare la scară mica în valoare de: 100.000,00 - 200.000,00 

MDL pentru fiecare proiect implementat sub formă de Inițiative Pilot ale GAL.  Rolul lor 

principal este să stimuleze dezvoltarea teritoriului GAL.  

Apelul de propuneri este deschis pentru Grupurile de Acțiune Locală din Republica 
Moldova care activează în baza principiilor abordării LEADER și dețin Strategia de 
Dezvoltare Locală aprobată de Consiliul GAL/Adunarea Generală.   

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor online este 26 aprilie 2021, ora 12:00.   

Mai multe informații privind conceptul, criteriile de eligibilitate, procedura de depunere a 
aplicațiilor, precum și cea de evaluare a acestora (inclusiv criteriile de evaluare de 
conținut) pot fi găsite în Regulile de participare ale apelului de propuneri. Vă rugăm să 
citiți detaliat Regulile de participare înainte de a depune dosarul de înregistrare.  

Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Xenia 
Marcov: xenia.marcov@solidarityfund.md. Întrebările trebuie să fie expediate  până pe 
15 aprilie 2021. Toate răspunsurile și explicațiile la întrebările și solicitările 
înregistrate până pe 15 aprilie 2021, vor fi publicate pe 16 aprilie 2021 pe pagina 
web: www.solidarityfund.md.   

LEADER în Republica Moldova  

Abordarea LEADER este implementată în Republica Moldova din anul 2016, cu sprijinul 
oferit de diferiți parteneri de dezvoltare și în strânsă colaborare cu Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului.   

În prezent, există 32 de GAL-uri, care reunesc aproximativ 300 de unități administrativ-
teritoriale, acest lucru însemnând acoperirea a aproximativ 35% din zonele rurale și 
implicarea a peste 1 500 de actori locali. Aria de acoperire LEADER în Moldova este în 
continuă creștere, iar până la finele anului 2021, se preconizează creșterea proporției 
de acoperire a teritoriului rural al țării cu GAL-uri de până la 70%.   

Rezultatele generate de GAL-uri în scopul dezvoltării comunităților rurale (aproximativ 
700 de micro-proiecte locale implementate până acum) și colaborarea eficientă între 
MADRM, RNL și partenerii de dezvoltare, au determinat inițierea elaborării și 
promovării unui cadru legal care să asigure implementarea Programului Național 
LEADER și finanțat dine Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediului 
Rural. Se așteaptă că faza „pilot” 
a Programului Național LEADER să fie lansată la sfârșitul anului 2021.       

 

 

 

https://solidarityfund.jotform.com/210893123410041
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CNTM lansează apel de selectare a 

organizațiilor societății civile 

În contextul lansării proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu 
beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor 
și Tinerelor NEET)”. 

Obiectivul proiectului: 

Prin acest proiect ne propunem să implicăm la maxim Societatea civilă din RM în 
monitorizarea și dezvoltarea serviciilor pentru tinerii NEET în Moldova și integrarea lor 
socială. În acest sens, CNTM anunță apel pentru selectarea a 20 organizații ale 
societății civile care urmează a fi instruite online și offline în monitorizarea implementării 
politicilor publice din perspectiva incluziunii tinerilor și tinerelor NEET, în același timp 
beneficiind de programele de granturi care vor fi acordate în cadrul proiectului. 

Organizațiile selectate vor fi echipate cu instrumente de susținere a politicilor și 
vor putea: 

 să cartografieze politicile emergente,   

 să efectueze analize de politici bazate pe dovezi cu recomandări,  

 să se angajeze în dialogul politic cu autoritățile publice pentru a promova adoptarea 

recomandărilor,  

 să monitorizeze punerea în aplicare a politicilor;  

 să pledeze pentru măsuri corective; 

 să participe la instruiri și mentorat privind – analiza datelor; abordări și instrumente care 

influențează politicile; monitorizarea punerii în aplicare a politicilor publice; 

supravegherea implementării și livrării politicilor la nivel local; dreptul muncii și 

monitorizarea politicilor;  scrierea proiectelor; servicii inovative pentru tinerii NEET, 

inclusiv cu prezentarea experienței internaționale în domeniu; incluziunea tinerilor NEET 

în antreprenoriatul social; 

 să aplice în cadrul programului de sub-grantare oferit pe perioada proiectului pentru 

minim 15 organizații selectate(5.000 – 40.000EUR); 

 programul va sprijini, de asemenea, OSC-urile să creeze cinci fonduri de antreprenoriat 

pentru tineri. 



Prin acest proiect societatea civilă va fi capabilă să testeze serviciile inovatoare pentru 
tineri ancorate în cele mai bune practici și inovații politice. În plus, proiectul va permite 
societății civile să proiecteze și să testeze măsuri pozitive specifice care să 
împuternicească tinerele și tinerii NEET să găsească un loc de muncă și să își câștige 
existența. 

Dacă organizația din care faci parte este interesată de politicile publice specifice tinerilor 
NEET, crearea unor servicii incluzive și a unor oportunități mai bune pentru tinerii 
NEET, te invităm să completezi formularul de participare. 

Criterii de eligibilitate: 

 experiență în lucru cu tinerii; 

 disponibilitate de a participa în activitățile proiectului până la finele perioadei de 

implementare – iulie 2023; 

 interes față de sectorul NEET și crearea oportunităților de dezvoltare pentru tinerii 

NEET; 

 potențial de a căuta și realiza schimbări sistemice (de politici, atitudini sau 

comportamente) la nivel local sau național; 

 experiența în campanii de advocacy se consideră un avantaj; 

 experiență anterioară sau curentă cu tinerii NEET se consideră un avantaj; 

**Termen limită: 10 aprilie ora 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1jRRyUXQr4T1n0vf87czOqbZzchdEQ6YOTmTfaw2JGTw/edit


 

 

 

 

 


