E1.3LG FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE A PROIECTULUI
Fișa de verificare a criteriilor de selectie a proiectului
MĂSURA M8/3A
Sprijinirea aplicarii schemelor de calitate pentru produsele agricole si agroalimentare din
teritoriul GAL Calafat

Denumire solicitant: ..........................................................
Nume si prenume reprezentant legal: .........................................
Titlul proiectului: ……………………………………………………………

Nr.
crt.

CS 1
CS 2

CS 3

Criterii de selecţie
Principiul implementarii unei idei inovatoare pentru a
imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu etc
Proiecte ce includ componente inovative
Principiul protectiei mediului inconjurator in sensul
prioritizarii acelor proiecte care includ actiuni ce vizeaza
acest aspect
Proiecte ce includ componente de protejare a mediului
Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic (înțelegerea
nevoilor, numărul de experți, experiența acestora, logistica
folosită pentru implementarea proiectului etc.)

Tematica: atinge prioritatile de dezvoltare rurala la care
contribuie acesta masura
CS 4
Tematica atinge priorităţile de dezvoltare rurală la care
contribuie acesta măsura
Alte criterii in acord cu specificul teritoriului
CS 5 Planificarea activitatilor
TOTAL

Punctaj
conform
GS

Punctaj
in urma
evaluarii
GAL

20
20

20

20

20
100

Punctajul total este de max 100 p.
Punctajul minim admis la finanțare: Pentru această măsură, pragul minim este de 20 puncte
și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă.
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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 priorităţi:
1. Proiecte ce includ componente inovative;
2. Proiecte ce includ componente de protejare a mediului;
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 M8/3A
Sprijinirea aplicarii schemelor de calitate pentru produsele agricole si agroalimentare din
teritoriul GAL Calafat

CS 1 - Proiecte ce includ componente inovative
DOCUMENTE PREZENTATE
Cerere de finantare
Documente anexa

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca in
proiect sunt identificate componente inovative:
implementarea unei ideiinovatoare pentru a
imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu etc

CS 2 - Proiecte ce includ componente de protejare a mediului
DOCUMENTE PREZENTATE
Cerere de finantare
Documente anexa

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu,
trebuie ca proiectul sa includa cel putin o actiune
prietenoasa cu mediul inconjurator sau tematica
cursului sa includa componente de protejare a
mediului.

CS 3 - Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic (înțelegerea nevoilor, numărul de experți,
experiența acestora, logistica folosită pentru implementarea proiectului etc.)
DOCUMENTE PREZENTATE
Cerere de finantare
Documente anexa

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu,
trebuie prezentate urmatoarele aspecte:
- echipa de proiect, inclusiv lista expertilor pe
termen mediu si scurt. Aceasta lista este
adecvata, din punct de vedere al experientei,
calificarilor, competentelor si abilitatilor pentru
managementul
si
realizarea
activitatilor
proiectului: este descrisa clar o distributie

3

eficienta a responsabilitatilor in cadrul echipei de
implementare: exista experienta anterioara de
lucru in teritoriul GAL;
- resursele sa fie descrise clar si identificate
corect in raport cu obiectivele proiectului;
resursele prevazute contribuie la obtinerea
rezultatelor proiectului: resursele prevazute sunt
suficiente, sunt specificate localitatea/localitatile
pentru desfasurarea activitatilor prevazute in
proiect, dotarile si echipamentele existente.

CS 4 - Tematica atinge priorităţile de dezvoltare rurală la care contribuie acesta măsura
DOCUMENTE PREZENTATE
Cerere de finantare
Documente anexa

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza
analizei tematicii proiectului, dupa cum urmeaza:
- tematica vizeaza scheme de calitate nationale –
10 puncte;
- tematica vizeaza scheme de calitate europene –
10 puncte;
- tematica vizeaza scheme de calitate nationale si
europene – 20 puncte

CS 5 - Planificarea activitatilor
DOCUMENTE PREZENTATE
Cerere de finantare
Documente anexa

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu,
trebuie ca activitatile proiectului sa fie clar,
sintetic, cronologic si sa fie realiste; activitatile
proiectului sa contribuie la atingerea rezultatelor si
realizarea obiectivelor propuse; claritatea si
fezabilitatea planului de actiune al proiectului.
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