E1.4LG FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE A PROIECTULUI
Fișa de verificare a criteriilor de selectie a proiectului
MĂSURA M9/6A
Incurajarea sectorului non-agricol prin dezvoltarea de activităţi economice la nivelul
teritoriului GAL Calafat

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:___________________________________________________

Criteriul de Selecție /
Documente verificate

Punctaj

Nr.
crt.

Principiul de Selecție

1.

Principiul implementarii unei idei,
produs, tehnologii inovatoare pentru
a imbunatati un anumit sistem,
produs, serviciu

2.

Principiul
protectiei
mediului CS 2 Proiecte ce includ activităţi 15
inconjurator in sensul prioritizarii prietenoase cu mediul ȋnconjurător
acelor proiecte care includ actiuni ce
Se verifică documentele: Studiu de Fezabilitate
vizeaza acest aspect

3.

Principiul utilizarii energiei din surse CS 3 Proiecte ce promoveaza 10
regenerabile
utilizarea energiei din surse
regenerabile
Se verifică documentele: Studiu de Fezabilitate

Cf. GS

Punctaj
GAL

CS 1 Proiecte care prevad acţiuni 15
inovative (idei, produse, tehnologii
inovatoare pentru a imbunatati un
anumit sistem, produs, serviciu)
Se verifică documentele: Studiu de Fezabilitate
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4.

Principiul cooperarii, in sensul
prioritizarii acelor proiecte ai caror
beneficiari directi participa la
actiunile de cooperare promovate de
GAL in sensul art. 35 din Reg (UE)
1305/2013

CS 4 Proiecte ai caror beneficiari 10
directi participa la actiunile de
cooperare promovate de GAL in
sensul art. 35 din Reg (UE)
1305/2013
Se verifică documentele: Studiu de Fezabilitate

Principiul sectorului prioritar

CS 5 Proiecte care au legatura cu 25
sectorul prioritar

5.

Se verifică documentele: Studiu de Fezabilitate

Alte criterii in acord cu specificul teritoriului

6.

Crearea de locuri de munca

CS 1 Proiecte care prin activitatea Max.
propusa crează locuri de muncă
25
- 1 loc de munca creat
10
- mai mult de 1 loc de munca 25
Se verifică documentul: Studiu de Fezabilitate

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 cronologică a
depunerii.
Atenție!
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea
de Finanțare.
Observaţii:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Întocmit: Expert 1 GAL Calafat
Verificat: Expert 2 GAL Calafat
Nume/Prenume ……………………......
Nume/Prenume ……………………......
Semnătura....................................
Semnătura....................................
Data……........................................
Data……........................................
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Metodologia de verificare a criteriilor de selectie specifică pentru
MĂSURA M9/6A
Incurajarea sectorului non-agricol prin dezvoltarea de activităţi economice la nivelul
teritoriului GAL Calafat
CS 1 - Proiecte care prevad acţiuni inovative (idei, produse, tehnologii inovatoare pentru a
imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu)
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 activitati cum ar fi dezvoltarea unei idei, produs,
tehnologie inovatoare pentru a imbunatati un anumit sistem,
produs, serviciu, sau proiectul sa nu mai fi fost implementat in
teritoriul GAL, se va acorda punctajul.
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

CS 2 - Proiecte ce includ activităţi prietenoase cu mediul ȋnconjurător
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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 cel putin o actiune prietenoasa cu mediul inconjurator,
se va acorda punctajul.
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

CS 3 - Proiecte ce promoveaza utilizarea energiei din surse regenerabile
DOCUMENTE PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Studiul de Fezabilitate
Expertul verifica informatiile continute in Studiul de fezabilitate
si in cazul in care identifica in cadrul actiunilor propuse prin
proiect cel putin o actiune ce promoveaza utilizarea energiei
din surse regenerabile, se va acorda punctajul.
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca:
 proiectele propun utilizarea energiei regenerabile în
cadrul unui flux tehnologic de productie de bunuri;
 proiectele vizeaza achizitionarea echipamentelor de
producere a energiei din surse regenerabile în vederea
dotarii cladirilor în cadrul cărora se desfăşoară/se va
desfăşura activitatea propusă prin proiect.
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
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CS 4 - Proiecte ai caror beneficiari directi participa la actiunile de cooperare promovate de
GAL in sensul art. 35 din Reg (UE) 1305/2013
DOCUMENTE PREZENTATE
Studiul de Fezabilitate

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie,
solicitantul trebuie sa fie beneficiar direct al actiunilor de
cooperare promovate de GAL in sensul art.35 din Reg (UE)
1305/2013.

CS 5 - Proiecte care au legatura cu sectorul prioritar
DOCUMENTE PREZENTATE
Studiul de Fezabilitate

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie,
solicitantul trebuie sa prevada in proiect legatura cu
sectorul prioritar.

CS 6 - Proiecte care prin activitatea propusa crează locuri de muncă
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
Formula:
1 loc de munca creat = 10 p
mai mult de 1 locuri de munca create = 25 p
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei
datelor din Studiul de Fezabilitate si pe baza formulelor
de calcul prezentate.
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.
În cazul proiectelor care prevad achizitia de masini/
utilaje care necesita conducator - la o masina/ un utilaj
se va lua în considerare un om/ schimb (conform
numarului de schimburi prevazute în SF, dar nu mai mult
de doua schimburi).
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