E1.3LG FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECTIE A PROIECTULUI
Fișa de evaluare a criteriilor de selectie a proiectului
MĂSURA M6/3A
Incurajarea investitiilor in sectorul de procesare si comercializare
a produselor agricole si pomicole

Denumire solicitant:_____________________________________________________
Titlu proiect: ___________________________________________________________
Număr si data de înregistrare al cererii de finanțare la GAL: ____________________________
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________
Date personale reprezentant legal
Nume: _______________________________Prenume:____________________________
Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________

Nr.
crt.
1.

CS 1
2.
CS 2
3.
CS 3
4.
CS 4
5.

CS 5
6.
CS 6

Principii si Criterii de selecţie
Principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare
pentru a imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu etc (prin
masura M2/1A, prin masura M1/1A)
Proiecte care prevăd investiții inovatoare
Principiul protectiei mediului inconjurator in sensul prioritizarii
acelor proiecte care includ actiuni ce vizeaza acest aspect
Proiecte care prevăd investiții ce vizeaza protectia mediului
Principiul utilizarii energiei din surse regenerabile
Proiecte care prevăd investiții ce vizeaza utilizarea energiei din
surse regenerabile
Principiul sectorului prioritar
Proiecte care prevăd investiții in sectoare prioritare
Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele
ecologice, tradiționale, produse care participă la scheme de
calitate recunoscute)
Proiecte care vizeaza produse cu inalta valoare adaugata
Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de
producători
Proiecte care sunt inițiate de formele asociative recunoscute de

Punctaj
Punctaj
Cf. GS
GAL

10

10
10

10

10

10
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legislația în vigoare
7.
Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv
integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare
(prin masura M2/1A)
CS 7 Proiecte care conduc la crearea de lanturi alimentare integrate
10
Alte criterii in acord cu specificul teritoriului
8.
Principiul creării de noi locuri de muncă
Proiecte care prin activitatea propusa crează locuri de muncă
Max.
30
- 1 loc de munca creat
10
CS 8
- 2 loc de munca creat
20
- Mai mult de 2 loc de munca create
30
TOTAL
100
Punctajul total este de max 100 p.
Punctajul minim admis la finanțare: Pentru această măsură, pragul minim este de 10 puncte
și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă.
Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în
cadrul alocarii disponibile pentru selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj,
departajarea acestora se face în ordinea următoarelor criterii: CS 8, CS 1, CS 2, CS 4, CS 3, CS
5, CS 6, CS 7. În cazul în care egalitatea se păstrează, departajarea se va face astfel: va fi
selectat proiectul cu valoarea cea mai mare a ajutorului public sau, dacă această valoare este
identică pentru cele două proiecte, va fi selectat proiectul cu valoarea totală, fără TVA, cea
mai mare.
Atenție!
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea
de Finanțare.
Observaţii:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Întocmit: Expert 1 GAL Calafat
Nume/Prenume ……………………......
Semnătura....................................
Data……......................................
Verificat: Expert 2 GAL Calafat
Nume/Prenume ……………………......
Semnătura....................................
Data……........................................
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Metodologia de verificare a criteriilor de selectie
specifică pentru
MĂSURA M6/3A
Incurajarea investitiilor in sectorul de procesare si comercializare
a produselor agricole si pomicole

1. Principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un
anumit sistem, produs, serviciu etc (prin masura M2/1A, prin masura M1/1A)
CS1: Proiecte care prevăd investiții inovatoare – 10 p
DOCUMENTE PREZENTATE

- Studiul de Fezabilitate

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Expertul verifica informatiile continute in Studiul de fezabilitate
si in cazul in care identifica in cadrul actiunilor propuse prin
proiect acţiuni inovatoare, implementarea unei idei, produs,
tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un anumit sistem,
produs, serviciu etc (prin masura M2/1A, prin masura M1/1A) –
ex: investițiile ce vizează eficientizarea/economisirea
consumului de apă, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor
precum şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de
amoniac în agricultură, inclusiv în sectorul pomicol, sau daca se
implementeaza un tip de proiect care nu a mai fost realizat in
teritoriul respectiv, se vor acorda 10 puncte.
In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat daca cel
putin una din investitii indeplineste conditiile.
In cadrul analizei documentelor vor fi luate in considerare:
 Activitatile din cadrul proiectului
 Obiectivele din cadrul proiectului
 Utilajele/echipamentele ahizitionate
 Materialele utilizate
 Cheltuielile efectuate

2. Principiul protectiei mediului inconjurator in sensul prioritizarii acelor proiecte care
includ actiuni ce vizeaza acest aspect
CS2: Proiecte care prevăd investiții ce vizeaza protectia mediului – 10 p
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DOCUMENTE PREZENTATE

- Studiul de Fezabilitate

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Expertul verifica informatiile continute in Studiul de fezabilitate
si in cazul in care identifica in cadrul actiunilor propuse prin
proiect investitii ce vizeaza protectia mediului, se vor acorda 10
puncte.
In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat daca cel
putin una din investitii indeplineste conditiile.
In cadrul analizei documentelor vor fi luate in considerare:
 Activitatile din cadrul proiectului
 Obiectivele din cadrul proiectului
 Utilajele/echipamentele ahizitionate
 Materialele utilizate
 Cheltuielile efectuate

3. Principiul utilizarii energiei din surse regenerabile
CS3: Proiecte care prevăd investiții ce vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile – 10
p
DOCUMENTE PREZENTATE

- Studiul de Fezabilitate

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Expertul verifica informatiile continute in Studiul de fezabilitate
si in cazul in care identifica in cadrul actiunilor propuse prin
proiect investitii ce vizeaza utilizarea energiei din surse
regenerabile, se vor acorda 10 puncte.
In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat daca cel
putin una din investitii indeplineste conditiile.
In cadrul analizei documentelor vor fi luate in considerare:
 Activitatile din cadrul proiectului
 Obiectivele din cadrul proiectului
 Utilajele/echipamentele ahizitionate
 Materialele utilizate
 Cheltuielile efectuate

4. Principiul sectorului prioritar
CS4: Proiecte care prevăd investiții in sectoare prioritare – 10 p
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DOCUMENTE PREZENTATE

- Studiul de Fezabilitate

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Expertul verifica informatiile continute in Studiul de fezabilitate
si in cazul in care identifica in cadrul actiunilor propuse prin
proiect investitii in sectoare prioritare, se vor acorda 10 puncte.
In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat daca cel
putin una din investitii indeplineste conditiile.
In cadrul analizei documentelor vor fi luate in considerare:
 Activitatile din cadrul proiectului
 Obiectivele din cadrul proiectului
 Utilajele/echipamentele ahizitionate
 Materialele utilizate
 Cheltuielile efectuate

5. Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, tradiționale,
produse care participă la scheme de calitate recunoscute)
CS5: Proiecte care vizeaza produse cu inalta valoare adaugata – 10 p
DOCUMENTE PREZENTATE

- Studiul de Fezabilitate

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Expertul verifica informatiile continute in Studiul de fezabilitate
si in cazul in care identifica in cadrul actiunilor propuse prin
proiect produse cu inalta valoare adaugata (ex. produsele
ecologice, tradiționale, produse care participă la scheme de
calitate recunoscute), se vor acorda 10 puncte.
In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat daca cel
putin una din investitii indeplineste conditiile.
In cadrul analizei documentelor vor fi luate in considerare:
 Activitatile din cadrul proiectului
 Obiectivele din cadrul proiectului
 Utilajele/echipamentele ahizitionate
 Materialele utilizate
 Cheltuielile efectuate

6. Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători
CS6: Proiecte care sunt inițiate de formele asociative recunoscute de legislația în vigoare –
10 p
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DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE

Expertul verifica informatiile continute in proiect si in cazul in
care identifica documente prin care sa demonstreze ca este
forma asociativa, recunoscuta de legislația în vigoare și
- STATUT pentru Societatea
deserveste toți membrii acestora, se vor acorda 10 puncte.
cooperativă înfiinţată în baza
In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat daca cel
Legii nr.1/2005 cu modificările şi
putin una din investitii indeplineste conditiile.
completările ulterioare şi
In cadrul analizei documentelor vor fi luate in considerare:
Cooperativa agricolă înfiinţată în
 Activitatile din cadrul proiectului
baza Legii nr. 566/2004 cu
 Obiectivele din cadrul proiectului
modificările şi completările
 Utilajele/echipamentele ahizitionate
ulterioare.
 Materialele utilizate
 Cheltuielile efectuate
- Studiul de Fezabilitate

7. Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de
colectare, procesare și comercializare (prin masura M2/1A)
CS7: Proiecte care conduc la crearea de lanturi alimentare integrate – 10 p
DOCUMENTE PREZENTATE

- Studiul de Fezabilitate

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Expertul verifica informatiile continute in Studiul de fezabilitate
si in cazul in care identifica in cadrul actiunilor propuse prin
proiect crearea de lanțuri alimentare integrate, respectiv
integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare
(prin masura M2/1A), se vor acorda 10 puncte.
In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat daca cel
putin una din investitii indeplineste conditiile.
In cadrul analizei documentelor vor fi luate in considerare:
 Activitatile din cadrul proiectului
 Obiectivele din cadrul proiectului
 Utilajele/echipamentele ahizitionate
 Materialele utilizate
 Cheltuielile efectuate

8. Principiul creării de noi locuri de muncă
CS8: Proiecte care prin activitatea propusa crează locuri de muncă – max.30 p
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DOCUMENTE PREZENTATE
- Studiu de Fezabilitate

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a
cel putin un loc de munca in urma implementarii
proiectului. Punctarea acestui criteriu se va face pe
baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate si
din Cererea de finantare.
Se vor lua în considerare doar locurile de munca
nou create, cu norma întreaga pentru personalul
muncitor - direct productiv. Se vor puncta doar
locurile de munca aferente investitiilor suportate
din cheltuieli eligibile.
Se verifica:
Sectiunea (6) Estimări privind forţa de muncă
ocupată prin realizarea investiţiei
1.număr de locuri de muncă create în faza de
execuţie;
2.număr de locuri de muncă create în faza de
operare.
Sau
Sectiunea
4.4.
Sustenabilitatea
realizării
obiectivului de investiţii:
b)estimări privind forţa de muncă ocupată prin
realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de
operare;
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