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Anexa 4
Ghid pentru Elaborarea Strategiei Integrate
şi Constituirea Parteneriatului Local

4.1. Structura
Integrate

şi

ConŃinutul

Strategiei

Locale

1. Abordarea Participativă a Elaborării Strategiei
2. Structura şi conŃinutul strategiei locale integrate

4.2. Criteriile de selecŃie pentru măsura 4.1. SelecŃia
grupurilor
/sub-măsura
4.1.b.
Sprijin
pentru
implementarea strategiilor locale integrate.

4.3. Ghid pentru constituirea parteneriatului local
1. Construirea parteneriatului: Grupul Local
2. Un proces participativ de elaborare a strategiei de dezvoltare locale
3. Factori determinanŃi pentru succesul unui parteneriat
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Scopul acestui ghid informativ este de a oferi sprijin grupurilor locale pescăreşti în
pregătirea unei strategii locale integrate şi se concentrează pe structura şi conŃinutul
strategiei într-o abordare participativă a elaborării strategiei şi a unui plan operaŃional.
Regulamentul FEP insistă ca strategiile pentru zonele pescăreşti să fie elaborate printr-un
proces „de jos în sus” care să implice reprezentanŃii tuturor actorilor locali relevanŃi.
Ghidul respectă prevederile Regulamentului (CE) 498/2007 de stabilire a unor norme
detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 1198/2006 privind Fondul
European pentru Pescuit, FEP, care prin Articolul 24. Strategia de dezvoltare, prevede:
Strategia de dezvoltare propusă de grup în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) din
regulamentul de bază:
(a) este integrată şi bazată pe interacŃiunea între participanŃi, sectoare şi operaŃiuni şi
este mai mult decât o simplă colecŃie de operaŃiuni sau o juxtapunere a măsurilor
sectoriale;
(b) respectă nevoile zonelor de pescuit, în special în termeni socio-economici;
(c) demonstrează propria viabilitate;
(d) este complementară altor intervenŃii efectuate în zona respectivă.

Anexa 4.1 : Structura şi conŃinutul Strategiei Locale Integrate
1. ABORDAREA PARTICIPATIVĂ A ELABORĂRII STRATEGIEI
Participarea actorilor locali este cheia planificării şi a managementului zonelor
pescăreşti care vor sa-şi rezolve problemele şi să se dezvolte. O bună strategie se
bazează pe mobilizarea principalilor actori pentru a participa şi contribui la efortul
de îmbunătăŃire a localităŃilor şi mediului, în baza unei viziuni strategice comune
asupra dezvoltării şi a clarificării şi asumării rolului jucat de fiecare dintre aceştia în
procesul implementării.
Sunt urmărite două obiective majore: primul, de a utiliza în cel mai ridicat grad
cunoaşterea unică a actorilor locali privind zonele lor, şi al doilea, de a implica
aceşti actori locali, în mod real, în procesul de formare şi consolidare a Grupurilor
Locale (GL) şi de elaborare a strategiilor de dezvoltare viabile pentru zonele lor.
Procesul de elaborare al strategiei cuprinde un nucleu al GL şi al altor actori locali
interesaŃi, care vor colabora pentru a analiza situaŃia din teritoriul ales pentru
intervenŃie. În mod curent se foloseşte o analiză de tip SWOT: Puncte Tari, Puncte
Slabe, OportunităŃi şi Riscuri, care permite diagnoza situaŃiei curente şi
identificarea priorităŃilor şi oportunităŃilor existente.
Strategia astfel construită va cuprinde acŃiuni concrete care să răspundă nevoilor
unei categorii largi de actori din zona de interes (operatori, asociaŃii publice şi
private, etc.) din mai multe sectoare de activitate.
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În procesul susŃinut de elaborare a strategiei, care poate dura între 6 şi 9 luni, GL
şi comunitatea pe care o reprezintă vor fi sprijinite de experŃi pe întregul parcurs al
procesului participativ.
Strategia va respecta următoarele caracteristici:
• Abordarea teritorială : utilizarea eficientă a resurselor , activităŃi integrate
la nivel local şi construirea unei viziuni comune de dezvoltare a zonei,
• Abordarea „de jos în sus”: participarea activă a reprezentanŃilor populaŃiei
locale la planificarea, luarea deciziilor şi implementarea strategiei locale de
dezvoltare.
• Integrarea multi-sectorială: strategia se bazează pe interacŃiunea
partenerilor din diversele sectoare ale economiei locale.
GL trebuie să demonstreze capacitatea de a implementa strategia cu succes, prin:
•
•
•

calitatea echipei, inclusiv dobândirea experienŃei prin instruiri,
demonstrarea capacităŃii administrative şi financiare,
capacitatea de a asigura cofinanŃarea necesară.

Conducerea GL va stabili criterii de selecŃie pentru fiecare tip de proiect. Aceste
criterii vor fi prezentate în apelurile care vor fi lansate de către GL şi AM POP
pentru depunerea proiectelor de către solicitanŃii individuali.
2. STRUCTURA ŞI CONłINUTUL STRATEGIEI LOCALE INTEGRATE
Abordarea prezentată este în concordanŃă cu liniile directoare ale Comisiei
Europene privind Managementul Ciclului de Proiect şi abordarea Cadrului Logic1.
Pregătirea unei strategii nu înseamnă completarea unui formular şi nu există nici un
model pentru aceasta. Acest ghid poate doar să furnizeze elemente şi informaŃii
concrete necesare pe baza unor documente din unele state membre ale UE, de
exemplu, secŃiuni privind parteneriatul sau zona pescărească. În mod similar, vor fi
abordări diferite pentru planurile operaŃionale, care pot fi încorporate sau de sine
stătătoare.
Este important că strategia să demonstreze că există un flux logic consecvent între
analiza zonei, nevoile şi oportunităŃile sale, priorităŃile care trebuie abordate,
obiectivele, resursele şi măsurile propuse, precum şi complementaritatea şi
demarcarea faŃă de alte strategii şi politici care se referă la zona în cauză.

1 http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manualstools/t101_en.htm
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Ghidul informativ oferă o astfel de structură logică, şi, aşa cum este ilustrat în
schema de mai jos, face referire la etapele relevante ale procesului participativ de
elaborare a Strategiei de dezvoltare, de asemenea inclus în acest ghid.
Parteneriat şi Zonă
Caracteristicile distincte ale zonei pescăreşti şi a parteneriatului local
propus, pentru care sunt realizate etapele următoare

Analiza situaŃiei, probleme şi oportunităŃi
Factori socio-economici - Factori Sectoriali - Factori de mediu - Angrenarea
comunităŃii (Etapele 2,3,4 & 5)

Sinteza şi identificarea unei Strategii Justificate
Obiectivul Global – MotivaŃie - DistribuŃia resurselor (Etapele 4, 5 & 6)

Măsurile propuse
Obiective propuse – RaŃionament specific - Scop – Orientare – Asigurare
resurse (Etapele 6 & 7)

Adecvarea Strategică
Reflectă adecvarea strategiei cu FEP şi alte strategii relevante evidenŃiind
valoarea adăugată (Etapele 2 & 7)

Etapele identificate în caractere italice se referă la Procesul Participativ al Strategiei de
Dezvoltare şi sunt prezentate în detaliu în capitolul „ Ghid pentru constituirea
parteneriatului local”
Capitolele strategiei vor cuprinde următoarele informaŃii:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Sinteza strategiei
InformaŃii privind parteneriatul şi Definirea zonei pescăreşti
Contextul social, economic şi de mediu
Comunitatea şi angajamentul factorilor interesaŃi
Analiza SWOT
Strategia, obiective principale şi motivaŃie
Egalitate de şanse
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VIII.
IX.

Sustenabilitate ecologică
Inovare

X.
XI.

Cooperare şi networking
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Comunicare şi publicitate

SINTEZA STRATEGIEI
Este important să existe la început un rezumat al documentului, pentru a permite
înŃelegerea rapidă a punctelor principale. Având aproximativ 2-3 pagini, această
secŃiune trebuie să stabilească în mod clar punctele principale ale strategiei, şi
trebuie să includă succint următoarele informaŃii:









Baza parteneriatului propus (membrii grupului local);
Zona şi principalele sale caracteristici distinctive,
Principalele provocări şi oportunităŃi identificate;
Tema generală a strategiei şi de ce este considerată necesară
Obiectivul global
Măsurile propuse de strategie
BilanŃul resurselor
Ce se speră să se obŃină

INFORMAłII PRIVIND PARTENERIATUL (Grupul Local, GL / FLAG2)
Scopul descrierii parteneriatului este de a stabili contextul strategiei, fiind esenŃial
ca parteneriatul local, GL, să reprezinte fundamentul pentru dezvoltarea şi
elaborarea strategiei. (În cazul în care aceste detalii sunt prevăzute în altă parte,
informaŃia se va rezuma la referinŃa către acel document).
(1) Cadrul general
Parteneriatul local este una din caracteristicile definitorii ale abordării Axei 4.
InformaŃiile necesare trebuie să cuprindă cadrul de definire al grupului, originile
sale şi baza pe care acesta a fost format. Procesul prin care a fost înfiinŃat grupul
trebuie să fie de asemenea descris, inclusiv activităŃile de consultare a
comunităŃilor şi a părŃilor interesate
(2) Partenerii GL şi reprezentativitatea lor
Calitatea de membru a grupului ar trebui să fie identificată prin demonstrarea că
FEP şi criteriile stabilite prin POP au fost îndeplinite. Trebuie demonstrat în mod
clar că statutul de membru este reprezentativ pentru zona pescărească şi că toate
2 FLAG, acronim din limba engleză pentru „Fisheries Local Action Group”, a cărui
traducere în română este Grup de AcŃiune Locală pentru Pescuit
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părŃile interesate sunt implicate. Detaliile complete pot fi furnizate ca anexă.
În descrierea parteneriatului dvs. este util să se identifice care sunt competenŃele
şi resursele cu care pot contribui partenerii, acest lucru permiŃând identificarea
profilului privind necesităŃile pe care GL poate rezolva prin instruire sau prin
expertiză externă. Este util să se facă acest lucru încă de la începutul procesului.
DEFINIREA ZONEI PESCĂREŞTI
Concentrarea pe zona pescărească este esenŃială pentru Axa 4 şi se diferenŃiază
de restul FEP. Strategia, prin urmare, va trebui să definească şi să descrie concis
zona Ńintă precum şi orice caracteristici cheie distinctive, şi să explice clar de ce
zona aleasă este spaŃiul adecvat pentru strategia propusă. Focalizarea şi claritatea
sunt elemente cheie de justificare a strategiei.
Regulamentul FEP stabileşte clar că limitele de zonei nu trebuie respecte graniŃele
administrative. Cu toate acestea, există beneficii în definirea zonei folosind zonele
administrativ-teritoriale locale. Principalul motiv pentru a face acest lucru este
luarea în considerare a nivelului la care există date statistice, astfel încât să puteŃi
descrie cu exactitate zona dumneavoastră şi situaŃia existentă. Prin urmare, o
abordare utilă este de a construi de la cele mai mici la cele mai mari unităŃi
administrative. Aceasta informaŃie trebuie să fie susŃinută de o hartă. Scopul este
de a oferi o descriere realistă a zonei şi a modului în care funcŃionează, abordarea
oricăror criterii specifice cerute AM POP şi criteriile de eligibilitate FEP în ceea ce
priveşte densitatea populaŃiei, importanŃa activităŃii de pescuit şi prezenŃa unor mici
comunităŃi în domeniul pescuitului.
CONTEXTUL SOCIAL, ECONOMIC ŞI DE MEDIU
Strategia trebuie să prezinte o analiză / diagnoza socială, contextul economic şi de
mediu pentru zona pescărească. Acest lucru poate fi realizat de către membrii
grupului sau prin intermediul expertizei externe contractate de grup.
Analiza nu trebuie să fie extinsă, ci realizată la un nivel compatibil cu Axa 4,
consecventă cu obiectivul acesteia, şi să indice potenŃial de realizare al strategiei.
Prin urmare, informaŃiile şi datele prezentate vor trebui să fie specifice, relevante şi
bine axate pe sectorul pescăresc în zona locală.
Această parte a analizei va utiliza în principal date existente din surse şi statistici
locale. Pot fi folosite rapoarte relevante şi studii. În această etapă este important
să se ia în considerare compatibilitatea strategiei cu alte prevederi relevante pe
plan local (strategii şi programe) şi modul în care strategia zonei va completa sau
se va adăuga la acestea.
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Pot exista unele probleme privind anumite seturi de date pentru zonele de pescuit,
poate fi necesar să se ia în considerare necesitatea unei cercetări specializate
(ceea ce poate fi sau nu acceptat de către DGP-AM POP).
Principalele date socio-economice evidenŃiate în capitol se vor referi la:









Date privind populaŃia şi profilul acesteia
Numărul de locuri de muncă în zonă
Gradul de ocupare pe sectoare de activitate, populaŃie ocupată (continuu,
parŃial)
AbilităŃi şi calificări profesionale
Şomaj
Mediul de afaceri, IMM-uri, mărimea şi profilul acestora
Infrastructura şi de accesul la servicii
Sărăcie şi populaŃie dezavantajată, excluziune, etc.

InformaŃiile privind strategia trebuie să includă, de asemenea, date de referinŃă
privind mediul şi o analiză relevantă pentru zona pescărească şi să identifice
potenŃialul de mediu care poate fi relevant pentru strategie.
În fiecare situaŃie se vor indica şi evidenŃia orice dimensiuni specifice legate de
pescuit, la nivelul zonei şi al sectorului. Pe baza acestei analize se vor identifica
provocările majore şi oportunităŃile cu care se confruntă zonă în domeniul
pescuitului şi pe care grupul local le va lua în considerare în strategia pe care o va
propune.
COMPATIBILITATEA STRATEGIEI ÎN CONTEXTUL SOCIO-ECONOMIC
După cum s-a menŃionat în secŃiunea contextului social, economic şi de mediu,
tratarea corespunzătoare a coerenŃei externe a strategiei propuse cu alte politici,
strategii şi intervenŃii locale este de o importanŃă majoră.
Coordonarea cu alte intervenŃii va asigura cea mai bună valorificare a eforturilor şi
resurselor proprii. Acest lucru va ajuta, de asemenea, la evitarea dublării eforturilor
şi suprapunerea lor, completând - sau generând valoare, în cazul în care este
posibil. Trebuie demonstrat modul în care acest lucru poate fi realizat în practică
(ilustrat de obicei printr-un tabel indicativ). Această secŃiune poate fi inclusă în
analiza de ansamblu, fie la sfârşitul documentului strategiei.
COMUNITATEA ŞI ANGAJAMENTUL FACTORILOR INTERESAłI
În cadrul unui proces „de jos în sus” este de aşteptat ca actorii locali şi
comunitatea să fie implicaŃi în luarea deciziei încă din faza început a dezvoltării
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grupului şi a strategiei, aşa cum este prevăzut în abordarea participativă a
Strategiei de Dezvoltare.
Grupul ar trebui să stabilească baza comunităŃii sale şi a modului de consultare a
părŃilor interesate, evidenŃiind abordarea „de jos în sus” prin implicare şi prin
explicarea ceea ce a fost făcut, a modului în care comunitatea a fost angajată şi
gradul său de implicare. Strategia va trebui să sintetizeze rezultatele consultării cu
părŃile interesate şi cu comunitatea în sens larg, prin includerea rezultatelor
discuŃiilor grupurilor de lucru, etc. În mod normal, există două elemente principale
care sunt puternic inter-conectate:


percepŃiile privind punctele tari, slabe, nevoile şi oportunităŃile cu care se
confruntă zona, (care fac parte din analiza SWOT, sau datele de identificare
ale nevoilor, în cazul în care aceasta este o etapă separată) şi,



percepŃia cu privire la orientarea şi obiectivele strategiei, la măsurile incluse
şi modul în care vor fi implementate.

Un aspect-cheie care trebuie să fie inclus este perspectiva din care este abordată
strategia, de exemplu, o abordare în care strategia este axată în principal asupra
sectorului pescăresc şi importanŃa domeniul pescuitului pentru comunitate, sau
invers, sau dacă abordarea este în primul rând orientată către perspectiva socială,
economică sau de mediu.
Strategia va evidenŃia următoarele aspecte:





punctele forte, potenŃialul, nevoile şi oportunităŃile
măsura în care cei consultaŃi au fost de comun acord cu orientarea, cu
temele prioritare şi măsurile / acŃiunile propuse
percepŃia privind măsura în care sunt deja activităŃi de dezvoltare de tipul
celei propuse şi sfera de acŃiune ( suplimentară sau complementară)
orice posibilităŃi imediate de intervenŃie, care au fost identificate ca fiind utile
în consolidarea grupului

ANALIZA SWOT
Strategie va trebui să conŃină o analiză SWOT calitate, bazată pe definirea zonei,
pe contextul socio-economic şi de mediu, pe considerarea documentelor şi a
politicilor existente, a perspectivei comunităŃii şi a consultărilor cu părŃile interesate,
precum şi a oricăror alte expertize tehnice relevante. Elementul-cheie al analizei
SWOT este analiza. Acest lucru nu ar trebui să reprezinte doar o listare a
punctelor tari, a celor slabe, a oportunităŃilor şi riscurilor, pentru că acest lucru nu
contribuie la justificarea strategiei. SWOT trebuie să prezinte o diagnoză a
implicaŃiilor pentru activităŃile pescăreşti în zonă şi comunitate şi oferă o bază de
ierarhizare a acŃiunilor şi de distribuŃie a resurselor. Acesta este un element
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esenŃial de legătură între baza existentă de date şi informaŃii, angajamentul
comunităŃii şi programul propus. Sunt furnizate orientări privind efectuarea unei
analize SWOT eficiente la pagina 64 din managementul ciclului de proiect al CE3.
STRATEGIA, OBIECTIVE PRINCIPALE ŞI MOTIVAłIE
Strategia pentru zonele pescăreşti trebuie să fie văzută ca un flux de la analiză şi
consultare la constatările cheie. Strategia include o scurtă sinteză a concluziilor
analizei şi consultărilor şi, din aceasta să desprindă focalizarea centrală şi obiectiv
major al strategiei. Acest obiectiv global ar trebui să definească ceea ce urmăreşte
să atingă strategia pentru de zona de pescuit şi care ar trebui să fie stabilit în
termeni SMART, adică:


Specific - specifică în mod clar ceea ce va adresa proiectul şi prin ce
mijloace;



Măsurabil - care conŃine o bază de măsurare şi un obiectiv de cuantificat;
Realizabil – posibil de realizat, având în vedere scopul acŃiunilor propuse;



Realist - realizabil având în vedere resursele furnizate, termenul acordat,
mărimea grupului Ńintă, etc.



Încadrat în Timp - include data până la care se estimează că vor fi realizate
obiectivele.

Iată un exemplu de astfel de obiectiv global, prezentat în termeni SMART:
"Până în anul 2015, pentru consolidarea inovării şi adaptabilităŃii în întreprinderile
din zona grupului local, prin acŃiuni care au introdus 10 procese (sau produse) noi,
200 de persoane au obŃinut noi competenŃe, 100 de locuri de muncă fiind create
sau garantate".
PrezentaŃi o motivaŃie clară a strategiei - ce îşi propune să facă şi de ce este
necesar - care să fie justificate prin analiză şi prin concluziile procesului de
consultare. IdentificaŃi în imaginea de ansamblu măsurile prin care va fi
implementată strategia, explicând modul în care acest lucru reprezintă un răspuns
coerent la tema centrală şi a obiectivului general – ceea ce reprezintă coerenŃa
internă a strategiei.
OBIECTIVE SPECIFICE ŞI MĂSURI
Din analiza proprie şi consultări vor fi generate propuneri pentru acŃiunile sau
grupurile de acŃiuni prin care se urmăreşte atingerea obiectivului global al
3 http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manualstools/t101_en.htm
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strategiei. Aceste acŃiuni vor trebui să fie descrise; ne vom referi la acestea ca
măsuri.
Pentru fiecare dintre măsurile incluse în strategie şi care demonstrează coerenŃa
internă a strategiei, va trebui inclusă o fişă. Toate fişele vor respecta un format
comun, conŃinând următoarele elemente:
(1) Obiective specifice
Obiectivele specificate în conformitate cu principiile SMART, incluzând în ce
măsură vor contribui la atingerea obiectivului global. Un exemplu al unui astfel de
obiectiv şi legătura să cu obiectivul global exemplu obiectiv este următorul:
"Până în 2015, performanŃa economică a zonei grupului local se va îmbunătăŃi prin
acŃiuni de formare profesională pentru 340 de participanŃi, 200 de locuri de muncă
create sau menŃinute, şi 2000 de înnoptări turistice suplimentare."
(2) Argumentare
Trebuie inclusă o argumentare justificată pentru fiecare măsură, precum şi
contribuŃia acesteia la strategia generală şi care va demonstra logica care a
fundamentat propunerile dumneavoastră, derivată din analiză şi / sau constatări
ale consultărilor, după caz.
(3) Domeniul de acŃiune
Trebuie menŃionată pe scurt gama de acŃiuni care vor fi propuse pentru finanŃare
în cadrul fiecărei măsuri. În acest sens trebuie verificate documentele naŃionale
relevante pentru FEP, urmărind să asigure coerenŃa şi eligibilitatea a ceea ce se
propune.
(4) Complementaritate şi delimitare
Obiectivul complementarităŃii măsurilor cu alte iniŃiative trebui să fie prezentat pe
scurt. Este urmărită complementaritatea internă din cadrul strategiei şi FEP, şi pe
plan extern complementaritatea cu alte programe sau iniŃiative. Trebuie de
asemenea menŃionate orice acŃiuni specifice ale unor măsuri adiŃionale, necesare
pentru a asigura delimitarea clară a activităŃilor susŃinute.
(5) Beneficiari Ńintă
În informaŃia privind măsura vor fi identificate grupurile care sunt destinate care vor
beneficieze de implementarea proiectelor ce vor fi finanŃate. Acest lucru ar trebui
să includă o trimitere la orice grup prioritar sau grupuri Ńintă identificate în strategie.
(6) Integrarea sustenabilităŃii mediului
Toate programele finanŃate de UE trebuie să respecte politica Comisiei privind
durabilitatea mediului. Integrarea durabilităŃii mediului în zona grupului local este
importantă atât datorită legislaŃiei interne a UE, cât şi din cauza dependenŃei
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comunităŃilor pescăreşti şi a economiilor lor de o înaltă calitate a resurselor
naturale şi a mediului. În descrierea fiecărei măsuri se va explica relevanŃa
specifică a sustenabilităŃii mediului şi a modului în care acest lucru se va realiza.
(7) Integrarea Inovării
Stimularea inovării este unul dintre principiile fundamentale ale Axei 4 din FEP.
Concentrarea pe inovaŃie este întemeiată pe ideea că a face "la fel întotdeauna”
este puŃin probabil să permită zonelor de pescuit să ajungă la potenŃialul lor
maxim, şi că trebuie să căutate noi soluŃii pentru problemele existente. ExperienŃa
LEADER şi a altor iniŃiative teritoriale arată că inovarea este adesea greşit
înŃeleasă, aceasta putând fi confundată mai curând cu un risc crescut de eşec
decât cu înŃelegerea că în căutarea de noi soluŃii sau abordări, în mod inevitabil
unele proiecte nu vor reuşi complet, şi că acest lucru ar trebui să fie acceptat.
Exemplele inovatoare includ de obicei aspecte ca:







modul în care este dezvoltat sau gestionat un proiect
cine este implicat în proiect şi modul în care este implicat
modul în care sunt atrase resursele
modul în care rezultatele sau bunele practici sunt identificate, utilizate,
difuzate sau comunicate
modul în care proiectul se auto-susŃine
cum se relaŃionează proiectul cu alte iniŃiative

Trebuie inclusă informaŃia cu privire la modul în care acest lucru va fi abordat în
fiecare măsură, de exemplu prin acordarea de prioritate proiectelor care
demonstrează în mod clar o anumită formă de inovare.
(8) Resursele şi distribuirea lor
Indicarea orientativă a alocării fondurilor FEP pentru fiecare măsură ar trebui să fie
prezentată defalcat în termeni monetari, dar şi ca proporŃie din resursele totală din
FEP pentru strategia zonei de pescuit. Fundamentul acestei alocări trebuie să fie
explicat prin referinŃă la analiză şi la logica intervenŃiei.
(9) Rezultate şi beneficii estimate
Tipurile şi amploarea rezultatelor anticipate prin măsuri vor trebui să fie identificate.
Acest lucru se face, prin identificarea unor indicatori corespunzători de
performanŃă şi stabilirea unor obiective cuantificabile şi proporŃionale cu amploarea
resurselor destinate măsurii.
Ar putea fi util de gândit o ierarhizare a efectelor în funcŃie de ceea ce se
urmăreşte a fi realizat, cantitativ, calitativ şi de impact. În mod logic aceste efecte
se vor referi direct la obiectivele SMART.
De exemplu, în legătură cu formarea profesională:
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rezultatul cantitativ ar fi numărul de cursuri / zile de formare de către
persoane fizice;



rezultatul calitativ ar fi o calificarea superioară / sau aplicarea unor noi
competenŃe la locul de muncă a persoanelor care au finalizat cu succes
cursuri de formare, şi



rezultatul de impact ar putea fi şansele mai mari de angajare, sau
potenŃialul crescut de ocupare printr-o adaptabilitate mai crescută a
persoanelor care au finalizat cu succes cursurile de formare ;

Trebui identificaŃi indicatorii corespunzători specificaŃi în programul naŃional. Se pot
include, de asemenea, indicatori de performanŃă care reflectă tema specifică sau
sa se concentreze pe strategia propusă şi / sau priorităŃile locale, deşi este esenŃial
ca aceste să fie bine definite, practice şi limitate ca număr de indicatori.
EGALITATEA DE ŞANSE
Orice finanŃare din partea UE este necesar să integreze politica Comisiei privind
egalitatea de şanse, care este, de asemenea, reflectată în legislaŃia statelor
membre.
Acest lucru este important nu numai în susŃinerea drepturilor cetăŃenilor, dar şi în
asigurarea faptului că toate talentele disponibile şi abilităŃile sunt valorizate. O
abordare pragmatică urmăreşte adoptare politicii de egalitate de şanse promovată
de unul dintre parteneri şi includerea / verificarea acesteia pe întregul parcurs al
strategiei propuse, demonstrând şi modul în care acest lucru va fi pus în aplicare
din punct de vedere operaŃional. (Politica poate fi ataşată ca anexă.)
SUSTENABILITATE ECOLOGICĂ
În plus faŃă de măsuri, strategia trebuie să stabilească principiile de durabilitate
ecologică pentru care este angajat grupul local şi să se descrie modul în care
acestea vor fi puse în aplicare şi monitorizate.
INOVARE
UN principiul strategic major este de căutare a inovării şi de încurajare de noi
abordări antreprenoriale şi soluŃii orientate spre viitor şi, prin urmare, strategia
trebuie să evidenŃieze aceasta prin abordarea generală. În acest sens este
important să se ia în considerare corelarea dintre inovare, cooperare şi crearea de
reŃele. Transferul celor mai bune practici şi schimbul de informaŃii cu ceilalŃi
permite accesul la o gamă foarte mare de experienŃe şi de inovaŃii.
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COOPERARE ŞI NETWORKING
Articolul 44 din FEP prevede două acŃiuni prin Axa 4, AcŃiunea 1: măsuri specifice
dedicate cooperării transnaŃionale şi interregionale şi AcŃiunea 2: crearea de reŃele
între grupuri. Este prevăzut şi pentru reŃelele de la nivel naŃional şi CE.
În această perspectivă, va trebui să se ia în considerare diferitele forme de
cooperare, formale şi informale, toate acestea putând oferi beneficii semnificative.
Deşi accentul oficial se pune pe proiecte comune, abordări mai puŃin formale, cum
ar fi de sprijin reciproc şi mentorat sunt domenii vitale de cooperare prin crearea de
reŃele. În încercările prin care trece un grup în dezvoltarea sa şi a unei strategii
locale nu este singur, ci alături de o comunitate. Cum puteŃi face uz de sau cum
puteŃi să contribuiŃi la acest grup pentru a dezvolta şi proiecte comune sau iniŃiative
sau pentru a partaja sau transferul de cunoştinŃe şi de experienŃă?
Grupul trebuie să stabilească abordarea propusă, modul în care se va dezvolta o
şi ceea ce doreşte pentru a-şi atinge obiectivele.
COMUNICARE ŞI PUBLICITATE
Programul operaŃional din fiecare stat membru trebuie să includă măsuri privind
informarea şi de publicitatea. Este important ca strategia să stabilească modul în
care va contribui la acest lucru prin implementarea strategiei locale. Acest lucru
are trei scopuri principale:
1. Angajarea, informarea şi implicarea populaŃiei din zonă va juca un rol în
sprijinirea pentru a asigura accesibilitatea grupului.
2. Raportarea procesului şi a realizărilor va ajuta la stabili reputaŃia grupului
local şi a Axa 4, contribuind la menŃinerea angajamentului partenerilor şi de
participanŃilor
3. Demonstrarea unei valori adăugate a programului, a fondurilor europene şi
naŃionale şi a implicării.
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Anexa 4.2. Criteriile de evaluare pentru măsura 4.1.
SelecŃia Grupurilor Locale / sub-măsura 4.1.b. Sprijin
pentru implementarea strategiilor locale integrate
Nr.
crt.

Criterii de evaluare tehnică şi financiară
1

RelevanŃa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale măsurii

În ce măsură este important sectorul pescăresc în zona pentru care s-a
elaborat strategia integrată (Gradul de angajare în sectorul piscicol;
EvoluŃia pieŃei forŃei de muncă în sectorul pescăresc din zona respectivă;
Cota/rata micilor organizaŃii de pescari din numărul total al populaŃiei din
zona respectivă).

2

2

Punctaj
Maxim 20
Minim 12
5

În ce măsură zona pentru care s-a elaborat strategia este coerentă din
punct de vedere geografic, economic şi social.

5

În ce măsură este atinsă masa critică a populaŃiei de zonă.

5

În ce măsură este afectată zona prin schimbările propuse în sectorul
pescăresc

5

Structura grupurilor locale

10

În ce măsură grupul local este reprezentativ pentru zona propusa şi
echilibrat. (Participarea partenerilor publici, partenerilor privaŃi şi
organismelor non guvernamentale în structura generală conform
specificului local)

5

În ce măsură este asigurată reprezentativitatea în organismele de decizie
ale grupurilor locale:
i)
parteneri privaŃi (cel puŃin 50%)
ii) organizaŃii care reprezintă interesul femeilor
iii) organizaŃii care reprezintă interesul persoanelor tinere
iv) organizaŃii care reprezintă pescarii,
v) alŃi actori relevanŃi la nivelul zonei.

5

Capacitatea grupurilor locale

30

Capacitatea financiară a partenerilor din GL în ultimii 3 ani
În ce măsură partenerii din GLau avut capacitate financiară în timpul
ultimilor 3 ani şi în ce măsură au capacitatea de a mobiliza cofinanŃarea
necesară.

5

Capacitatea tehnică
În ce măsură partenerii din GL au infrastructura şi personalul necesar
îndeplinirii sarcinilor desemnate lor şi dacă au experienŃă anterioară cu

10
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proceduri similare sau instruiri adecvate.

3

Capacitatea administrativă
În ce măsură au fost prevăzute / explicate în strategie:
i) diferenŃierea clară a rolurilor şi responsabilităŃilor membrilor GL
ii) definirea logică şi clară a structurii executive a GL
iii) capacitate de susŃinere a proceselor participative de dezvoltare locală
iv) experienŃa anterioară in elaborarea de documente si gestionarea
cererilor de oferta de proiecte
v) proceduri simple şi clare de funcŃionare

15

Calitatea strategiilor locale

40

Descrierea situaŃiei existente
În ce măsură strategia descrie cu claritate natura problemelor şi a
principalelor provocări cu care se confruntă zona

5

RelevanŃa strategiei propuse pentru nevoile zonei
În ce măsură abordarea teritorială a strategiei este „de jos în sus”, integrat
şi multi-sectorial, consistent cu nevoile zonei piscicole.

10

Fezabilitatea planului de acŃiuni
În ce măsură planul de activităŃi propus este în concordanŃă cu obiectivele
propuse şi rezultatele aşteptate şi realist pentru resursele umane
disponibile.

10

Planul financiar
Se evaluează:
 BalanŃa alocării de fonduri între măsuri
 Procentul operaŃiunilor private (marea majoritate a operaŃiunilor
trebuie să fie conduse de sectorul privat)
 Corelarea bugetului propus la rezultatele estimate.

10

Profitabilitatea si sustenabilitatea operaŃiunilor
În ce măsură este capabilă implementarea strategiei să producă valoare
adăugată (creare de locuri de munca, diversificarea activităŃilor
economice,
creşterea
competitivităŃii
întreprinderilor,
etc.)
şi
sustenabilitate.

5
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Anexa 4.3. Ghid pentru constituirea parteneriatului local
1. CONSTRUIREA PARTENERIATULUI: GRUPUL LOCAL
Procesele de construire şi consolidare a unui parteneriat public – privat şi
elaborare a strategiei locale integrate sunt procese care sunt întreprinse
concomitent şi care se susŃin reciproc.
Grupul local (GL) trebuie să reprezinte o grupare echilibrată şi reprezentativă
pentru zona pescărească selectată, format din parteneri publici, parteneri privaŃi
din sectorul pescăresc şi organisme non-guvernamentale. ApartenenŃa la GL
trebuie să fie deschisă tuturor celor interesaŃi, iar la nivelul luării deciziilor partenerii
privaŃi din sectorul pescăresc trebuie să reprezinte peste 50% din parteneriatul
local. Femeile şi tinerii trebuie, de asemenea, să fie reprezentaŃi în cadrul
parteneriatelor, precum şi la nivelul luării deciziei.
GL trebuie să aibă capacitate suficientă în termeni umani, financiari şi
administrativi. Grupurile vor avea responsabilitatea luării tuturor deciziilor privind
selectarea proiectelor, dar nu vor fi responsabile de verificarea criteriilor de
selecŃie.
GL vor avea personalitate juridică după selectarea acestora de către Comisia de
SelecŃie din cadrul AutorităŃii de Management.
Cea mai importantă investiŃie care trebuie făcută iniŃial este timpul. Este nevoie de
timp pentru câştigarea încrederii şi a respectului, pentru înŃelegerea şi aprecierea
diferenŃelor, perspectivelor, capacităŃii şi responsabilităŃilor. Acest aspect este cu
atât mai important în parteneriatele teritoriale public privat, unde diferenŃele dintre
posibilii parteneri sunt semnificative, şi unde este foarte posibil să nu existe
experienŃe anterioare, sau aceste experienŃe să fi fost puŃin sau de loc
satisfăcătoare.
2. UN PROCES PARTICIPATIV DE ELABORARE A STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE LOCALĂ
OBIECTIVE
Acest proces participativ de dezvoltare a strategiei are următoarele obiective
principale care se referă atât la strategie de sine cât şi la procesul general de
dezvoltare al zonei pescăreşti:


Construirea unei înŃelegeri comune a principalelor probleme, nevoilor şi
oportunităŃilor oferite de o zonă locală în domeniul pescuitului;
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Identificarea şi construirea unui acord privind importanŃa pentru zonă în
ansamblul său, pentru diferitele grupuri, în special a comunităŃilor locale de
pescuit şi pentru diferite părŃi ale teritoriului;



Identificarea în mod colectiv şi dezvoltarea înŃelegerii dintre principalele
cauze ale acestor probleme, punctele forte şi punctele slabe interne din
zona care pot fi aplicate în relaŃiile cu aceştia;



Dezvoltarea unei conştientizări general însuşite a ameninŃărilor comune
externe, oportunităŃilor şi implicaŃiile acestora, şi



Dezvoltarea unei viziuni comune şi a unei strategii pentru realizarea acestei
viziuni, care poate fi folosită ca un deschizător de drum pentru angajarea
actorilor interni şi externi cheie.



Construirea unui acord a ceea ce se poate face prin Axa 4 (spre deosebire
de alte programe), precum şi a principalelor etape şi măsuri pentru a face
din aceasta o realitate.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE, FAZE ŞI ETAPE
Procesul de dezvoltare al strategiei prin implicarea comunităŃii poate fi defalcat în 7
faze principale care cuprinde 16 etape distincte. Etapele şi paşii constitutivi ale
acestor etape sunt secvenŃiali, în cazul în care un număr de măsuri se pot realiza
în paralel.
După cum veŃi vedea din cantitatea şi natura muncii implicate, se cer timp şi efort
substanŃiale. Acest lucru nu ar trebui să fie nici subestimat şi nici grăbit în cazul în
care sunt urmărite rezultate de bună calitate în termeni de grup şi de strategie,
pentru angajamentul comunităŃii şi pentru obiectivele care trebuie să fie realizate.
FAZA 1: MĂSURI PREGĂTITOARE ŞI CANALIZAREA RESURSELOR
1. Primul pas în procesul de pregătire a strategiei este crearea unui grup
preliminar de coordonare a activităŃii de diagnostic a situaŃiei existente, de
planificare şi de dinamizare a angajamentului comunităŃii, şi de elaborare a
strategiei în sine. Grupul de coordonare nu trebuie să fie mare, pot exista beneficii
în concentrare şi coordonare printr-un grup mai mic la început. Ar trebui să existe
cel puŃin doi parteneri iniŃiali (de exemplu comunitatea locală de pescuit şi o
autoritate locală), dar grupul de coordonare va trebui să fie extins în mod progresiv
şi poate evolua în cele din urmă, devenind grupul de acŃiune locală în domeniul
pescuitului.
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2. O echipă dedicată formată în mod ideal din două persoane este necesară
pentru a efectua munca de diagnostic şi pentru a activa implicarea comunităŃii
locale din sectorul pescuitului. Grupul de coordonare poate să nu dispună de toate
resursele pentru a realiza sarcinile necesare, şi chiar şi organizaŃiile mari
partenere, cum ar fi autorităŃile locale, pot avea probleme în dedicarea acestei
resurse. Contractarea unei echipe (1-2 persoane) pentru stabilirea diagnosticul
poate fi, prin urmare, cea mai bună abordare. Aceste persoane pot proveni din
interiorul zonei, de la o universitate, dintr-o agenŃie publică sau dintr-o companie
de consultanŃă. Cu toate acestea, fiind angajaŃi, este esenŃial ca ei să fie
determinaŃi pentru această sarcină.
Echipa trebuie să aibă competenŃe şi expertiză în activităŃile şi tehnicile de
cercetare în domeniu, dezvoltare / planificare teritorială şi facilitare. O estimare
rezonabilă (bazată pe experienŃa grupurilor din statele membre UE) relevă
necesitatea angajării a două persoane cu normă întreagă timp de şase luni (ceea
ce va acoperi toate etapele - diagnostic a situaŃiei, dezvoltarea strategiei,
pregătirea unui plan de afaceri şi formarea parteneriatului).
Ar putea să fie nevoie de mai mulŃi oameni şi de timp în zonele fără experienŃă în
procese similare, resurse de specialitate sau flexibile pot fi de asemenea
necesare. Pentru zonele şi grupurile cu experienŃă va fi mai uşor să-şi utilizeze
resursele interne pentru a construi pe experienŃa şi succesele dobândite anterior.
Întregul proces necesită o serie de întâlniri şi discuŃii cu diferitele părŃi interesate
ale zonei (sate, comunităŃi, etc). În toate cazurile, acest lucru va necesita şi o mare
parte de muncă de voluntariat, animare şi abilităŃi de facilitare. Chiar şi zonele cele
mai experimentate vor beneficia de sprijinul unor experŃi calificaŃi în anumite
aspecte ale procesului (nu mai puŃin în ceea ce priveşte obiectivitatea lor şi
capacitatea de a acŃiona onest).
Se estimează că experŃii vor fi implicaŃi în sprijinirea lucrului grupului de
coordonare în fiecare din următoarele etape.
FAZA 2: ANALIZA PRELIMINARĂ A SURSELOR SECUNDARE ŞI
FORMULAREA IPOTEZELOR PENTRU STRATEGII
Acest stadiu de cercetare este esenŃial în furnizarea de date din surse disponibile
existente pentru fundamentarea dezvoltării strategiei. Acest lucru contribuie apoi la
capitolul privind profilul din zonei din strategie.
3. Echipa trebuie să efectueze o scanare iniŃială a tuturor surselor secundare
de date relevante pentru a identifica acele surse care pot ajuta pe parcursul
procesului. Este posibil să existe o cantitate mare de date disponibile din surse
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standard (baze statistice, informaŃii de la diverse instituŃii, etc.), pe care experŃii ar
trebui să ar trebui să le evalueze dacă sunt fiabile şi relevante. Scopul este de a
avea cea mai bună utilizare a materialului care există deja şi pentru a evita
dublarea lucru deja făcut. Este important să se asigure că planurile relevante
existente şi strategiile pentru zonă sunt luate în considerare, multe dintre acestea
utilizând date similare. UtilizaŃi studiile existente şi calculele în cazul în care este
posibil şi în cazul în care consideraŃi că materialele sunt demne de încredere.
4. Odată ce datele şi informaŃiile au fost colectate, următoarea sarcină este de a
organiza aceste informaŃii secundare într-o serie de secŃiuni logice care
urmăresc analizarea lor, identificarea oricăror lacune care trebuiesc completate şi
schiŃarea punctelor-cheie relevante. Aceste secŃiuni acoperă, de obicei: teritoriul cu
caracteristicile sale geografice şi de mediu, transporturile, infrastructura, populaŃia,
mediul social, economia şi piaŃa forŃei de muncă, încadrarea unităŃilor
administrative şi relaŃiile teritoriale. Pentru fiecare domeniu, este importantă
formularea unui set de ipoteze preliminare cu privire la principalele probleme şi
schimbările care au loc.
FAZA 3: INTERVIURI PRELIMINARE CU PRINCIPALELE PĂRłI INTERESATE
PENTRU TESTAREA IPOTEZELOR ŞI MOBILIZAREA SPRIJINULUI
În această etapă grupul de coordonare sprijinit de experŃi foloseşte cercetarea pe
baza constatărilor şi a interpretării lor, pentru formularea de ipoteze pentru
realizarea unei serii de consultări cu părŃile interesate cheie şi sursele/ informatori
locali relevanŃi.
5. Interviurile vor trebui să fie organizate cu principalele părŃi interesate şi
informatori din zonă, şi/sau cu organizaŃii relevante (un minim este de 10 de
interviuri) Scopul este de a canaliza cunoştinŃele şi expertiza locale în
explorarea principalelor probleme şi a oportunităŃile cu care se confruntă
zona. Cu acest grup (orientativ) se poate începe creionarea acordurilor şi a
potenŃialelor teme conflictuale. Aceste consultări, de asemenea, informează grupul
de coordonare cu privire la liderii de opinie la nivel local şi poate ajuta pentru a
stabili cine este pregătit să se implice în grupurile tematice de lucru sau să fie
viitori parteneri sau susŃinători ai grupului local.
FAZA 4: ÎNTÂLNIRI PUBLICE PENTRU INFORMAREA COMUNITĂłII LOCALE
ŞI A DECIDE PRIVIND URMĂTOARELE ETAPE ALE STRATEGIEI ŞI DE
CONSTRUIRE A ACORDULUI DE PARTENERIAT
Următoarea etapă a procesului este aceea de lărgire şi întărire a bazei comunitare
şi de implicare sectorială.
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6. Prima întâlnire de informare publică. Poate fi nevoie de mai mult decât o
reuniune pentru a se asigura că toate părŃile din zonă au posibilitatea de a
participa, că procesul este inclusiv. Scopul este de a informa cât mai multe
persoane locale că se elaborează un diagnostic local, că va fi folosit ca baza
pentru dezvoltarea unei strategii locale şi a unui plan de acŃiune pentru zona
pescărească şi că rezultatul va fi utilizat pentru a obŃine de finanŃare pentru zona
de a livra strategiei. În timpul sau imediat după această reuniune, participanŃii ar
trebui să fie invitaŃi să participe la grupuri de lucru, care pot fi organizate pe (sub)
zone, pe domenii sau sectoare, în funcŃie de cum este mai adecvat. Pe întreg
parcursul procesului, este important să facă un efort pentru a asigura buna
comunicare cu populaŃia locală, pentru a asigura un nivel ridicat de participare al
tuturor părŃilor interesate, urmărindu-se cât de mult este posibil furnizarea de
feedback şi informarea acestora.
FAZA 5: ACTIVITATEA GRUPURILOR DE LUCRU
Vor fi înfiinŃate mici grupuri de lucru cu caracter tematic, sectorial, zonal, sau o
combinaŃie de acestea putând fi, de asemenea, utilizată.
7. De obicei, aceste grupuri de lucru pot implica cinci - zece persoane. Aceste
grupuri contribuie la elaborarea SWOT, stabilirea obiectivelor-cheie, la identificarea
acŃiunilor prioritare, a planului de acŃiune şi a bugetului indicativ pe sub-teme sau
domenii. Este important să se identifice potenŃiali lideri sau coordonatori de grupuri
care sunt respectaŃi în cadrul comunităŃii, înainte de întâlnirea publică, astfel încât
aceştia pot fi identificaŃi şi confirmaŃi ca lideri de grup. Scopul este de a implica cât
mai mult comunitatea prin persoanele care au idei. Ar trebui considerate cu grijă
relaŃiile şi dinamica din cadrul comunităŃilor pentru a evita blocajele, excluderea
diverşilor participanŃi şi să se facă eforturi de implicare a grupurilor care sunt
adesea excluse.
8. SelecŃia şi numărul de teme ale grupurilor depinde de zonă, de resursele
disponibile şi strategia globală a Axei 4. Ar putea fi, de exemplu, grupuri de lucru
privind valorificarea produselor din peşte, diversificarea activităŃilor de pescuit, de
protecŃie a mediului şi dezvoltarea turismului de pescuit. Pot fi înfiinŃate grupuri de
lucru pentru femei sau tineri. Este adesea necesar să se dividă chiar în grupuri mai
mici sau/ şi pe metode de utilizare, ceea ce poate uşura participarea şi atingerea
rezultatelor. În general, nu trebuie să existe mai mult de zece persoane în fiecare
grup; acestea ar trebui să respecte reciproc şi să se consulte cu colegii lor. Ar
putea fi, de asemenea, util pentru a avea prezentări şi de sprijin de către experŃi
externi, atâta timp cât aceştia nu domină şi nu indică soluŃii.
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Este util să se programeze un minim de 2-3 reuniuni pe grup de lucru, care să le
permită să efectueze următoarele sarcini:
9. O analiză a părŃilor interesate. Ea poate fi foarte utilă pentru a efectua o
analiză formală a diferitelor părŃi interesate asociate cu o anumită temă, interesele
lor, capacitatea sau resursele şi proiectele posibile în care le pot avea un interes
sau pe care doresc să le promoveze. Există diverse tehnici şi programe de
calculator pentru a face acest lucru (matrice de analiză a părŃilor interesate, SWOT
matrice aplicate unor grupuri specifice, diagrame de relaŃii de tip Venn, diagrame
privind capacitatea organizaŃională, etc.).
10. Identificarea colectivă a problemelor, posibilităŃilor şi a cauzelor
acestora. Scopul este de a face vizibile diferitele puncte de vedere ale părŃilor
interesate şi pentru a se încerca obŃinerea unui acord asupra principalelor
probleme, oportunităŃi, a cauzelor lor şi stabilirea priorităŃii acestora. Există o gamă
largă şi tehnici diferite pentru a face acest lucru. ParticipanŃii pot utiliza o matrice
pentru a marca legăturile dintre variabile diferite („drivere”), utilizarea analizei
câmpului forŃelor, clustere, „plusuri şi minusuri”, sau se poate construi un arbore al
problemelor.
11. O analiză SWOT a temei sau a sectorului în cauză. Punctele forte şi
punctele slabe sunt factori interni, lucruri care pot fi influenŃate în mod direct,
oportunităŃile şi ameninŃările sunt factori externi care pot fi soluŃionate sau se poate
profita de ele. Această analiză se va lucra prin forŃe interne şi punctele slabe ale
sectorului turistic spun legate de activitatea de pescuit în zona şi de a compara
acest lucru cu oportunităŃile externe (apropierea de un oraş mare) sau ameninŃări
destinaŃii (altele mai ieftine sau de o calitate mai bună, etc.). Există o gamă largă
de tehnici grafice şi alte tipuri de instrumente pentru a face vizibilă analiza. Este
ales acela care are capacitatea de a dezvolta acceptarea grupului privind
importanŃa oportunităŃilor şi a nevoilor, şi evitarea simplei produceri a unei liste
nediferenŃiate.
12. O analiză a obiectivelor. Din analiza efectuată anterior trebuie identificate
modalităŃi prin care problemele sau situaŃiile negative pot fi reformulate în termeni
pozitivi, sau acŃiunile care vor fi urmărite şi care sunt realizabile. De asemenea,
este important să se permită identificarea unei "viziuni", a ceea ce zona ar putea
deveni - deşi acest lucru, de asemenea, trebuie să fie verificat în faza următoare.
ÎncercaŃi să formulaŃi obiective reale, SMART.
13. O analiză a strategiilor posibile pentru atingerea obiectivelor. Acest lucru
cere participanŃilor să decidă cu privire la modul de a consolida punctele forte, să
Programul OperaŃional pentru Pescuit 2007 - 2013

POP 2007 – 2013

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
DGP-AMPOP

Măsura 5.1, AcŃiunea 1 - Ghidul Solicitantului
„Sprijin pentru înfiinŃarea parteneriatelor public-private
şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată”

Pagina 22

reducă punctele sale slabe, să evite ameninŃările şi să profite pe deplin de
oportunităŃi. În această etapă, este utilă efectuarea de exerciŃii cu bugete
indicative, având în vedere nivelul resurselor potenŃial disponibile şi ceea ce se
poate face prin alte programe, de exemplu. ExerciŃiul ajută în mod considerabil să
se verificare fezabilitatea propunerilor, gestionarea aşteptărilor şi stabilirea
priorităŃilor. În general, obiectivele ar trebui să fie clasate şi cota lor de buget ar
trebui să reflecte gradul în care acestea contribuie la satisfacerea nevoilor
fundamentale, precum şi oportunităŃile identificate mai devreme.
14. La sfârşitul acestei etape, grupurile de lucru vor avea toate o imagine comună
de bază a principalelor probleme sau nevoi, ce ar dori să întreprindă în legătură
cu aceste nevoi, prioritatea relativă sau ponderarea şi modul în care cred că ar
putea atinge viziunea, exprimată printr-o o serie de acŃiuni fezabile.
FAZA 6: CONSTRUIREA UNUI CONSENS. NEGOCIERI COMUNE ŞI REUNIUNI
DE CONVENIRE A PRINCIPIILOR STRATEGIEI, A BUGETULUI ŞI
COMPOZIłIA FINALĂ A PARTENERIATULUI
15. ŞedinŃa(e) comună(e) teritorială(e). Următoarea etapă este dintre cele mai
delicate, întrucât aceasta implică aducerea împreună de viziuni diferite pentru a
crea o strategie teritorială unificată. Acest lucru este mult mai mult decât pur şi
simplu adăugarea a poziŃiilor grupurilor sectoriale. Conducerea constructivă şi un
spirit de compromis este esenŃial să se identifice sinergia dintre acŃiunile comune
şi de a dezvolta o strategie în care toată lumea să fie în câştig. Procesul implică
demararea cu acŃiuni şi proiecte în cazul în care există un acord, şi lăsând la o
parte cele care traversează „liniile roşii” de către una sau mai multe dintre părŃile
interesate locale. Mai importantă este necesitatea găsirii de proiecte reprezentative
şi linii de acŃiune, cu un puternic efect multiplicator pentru restul strategiei în cazul
în care legătura cu acŃiunile care se susŃin reciproc şi care pot să mobilizeze
diferiŃii actori locali. Există o gamă largă de tehnici disponibile pentru a face acest
lucru şi ar trebui să folosiŃi experŃi pentru a ajuta la identificarea celei mai bune
abordare pentru fiecare grup.
FAZA 7: PREGĂTIREA ETAPEI OPERAłIONALE ŞI APLICAłIA FINALĂ
16. Faza de planificare. Această parte mai mult tehnică a procesului este
abordată în prima parte a anexei şi implică stabilirea clară a "logicii de intervenŃie"
din cadrul strategiei, cu legături clare între obiectivul general, scop, rezultatele
preconizate şi activităŃile prevăzute, împreună cu un set de indicatori verificabili şi
se bazează pe ipoteze realiste. Acestor activităŃi trebuie să fie apoi alocat un
buget, identificată responsabilitatea clară a unui membru al GL, urmărind ca
activităŃile să fie planificate în timp, cu rezultate intermediare identificabile şi
rezultate finale.
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Un plan operaŃional sau un plan de afaceri pentru modul în care grupul va
desfăşura activitatea este, de asemenea, necesar să fie inclus.
3. FACTORI DETERMINANłI PENTRU SUCCESUL UNUI PARTENERIAT
1. Factori care determină succesul parteneriatului
• O viziune, aspiraŃii şi un set de valori însuşite şi promovate de toŃi
partenerii
• Acceptarea diferenŃelor şi a diversităŃii
• Un leadership puternic şi un proces clar de luare a deciziilor
• O structură de motivare şi stimulare (fiecare partener ştie ce
responsabilităŃi are şi ce primeşte pentru contribuŃia sa)
• Dezvoltarea unei culturi antreprenoriale, flexibile şi creative
• Promovarea şi întărirea relaŃiilor între parteneri
• ÎnŃelegerea parcurgerii şi asumarea finalizării unor etape
• Identificarea (cât mai) timpurie a momentului de re-structurare a
parteneriatului (retragerea unor parteneri, aspectele separării financiare sau
a aportului unor resurse), astfel încât foştii parteneri să facă referinŃe la
perioada implicării lor ca la una favorabilă şi cu un impact ulterior pozitiv
• Elaborarea unei strategii de consultare şi comunicare (în interiorul şi în
exteriorul parteneriatului)
2. Cauze care determină eşecul parteneriatului
• RaŃiunea de înfiinŃare a parteneriatului este percepută numai ca un vehicul
pentru obŃinerea unor fonduri şi oportunităŃi
• Lipsa unui proces clar şi eficient de luare a deciziilor
• Structura de alocare financiară urmăreşte interesele unui grup restrâns de
parteneri, încurajând crearea de grupuri de interese (nu echipa) şi
comunitatea excluşilor
• Se dă întâietate partenerilor cu spirit antreprenorial, ceilalŃi devenind
„parteneri / cetăŃeni de rangul doi”
• Folosirea unora dintre parteneri de către alŃii, în scopuri individuale (sau ale
unui grup restrâns)
• Lipsa spiritului de echipă şi a loialităŃii între parteneri (plecarea spre noi
oportunităŃi)
• NeînŃelegeri între parteneri şi percepŃii diferite.
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