Jud. Sibiu, Com. Porumbacul de Jos, nr. 253, Tel: 0269523654, e-mail: tara_oltului@yahoo.com
Nr.inreg. 158/30.09.2013

Apel de selectie MASURA 41
Data publicarii anuntului: 30.09.2013
Numar de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M41-02/13 – 11.11.2013
GAL Tara Oltului(GAL TO), va anunta lansarea celui de al doilea apel de selectie, pentru
urmatoarele masuri:
Masura : 112 Instalarea tinerilor fermieri
Alocarea indicativa sesiune (euro) : 160.000
Masura : 121 Modernizarea exploatatiilor agricole
Alocarea indicativa sesiune (euro) : 36.000
Masura : 123 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
Alocarea indicativa sesiune (euro) : 35.000
Masura : 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi
Alocarea indicativa sesiune (euro) : 715.230
Masura : 313 Incurajarea activitatilor turistice (privat)
Alocarea indicativa sesiune (euro) : 527.000
Masura : 313 Incurajarea activitatilor turistice (public)
Alocarea indicativa sesiune (euro) : 100.000
Masura : 322 Imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia
rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale (privat)
Alocarea indicativa sesiune (euro) : 49.000
Masura : 322 Imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala
si punerea in valoare a mostenirii rurale (public)
Alocarea indicativa sesiune (euro) : 600.000
Masura : 421 Implementarea proiectelor de cooperare
Alocarea indicativa sesiune (euro) : 60.000
Teritoriul GAL TO :
 Pentru masurile 112, 121, 123, 312, 313, 322, 421 : Arpasu de Jos, Cartisoara, Carta,
Porumbacu de Jos, Racovita, Turnu Rosu, Boita, Caineni, Boisoara, Titesti.
 Pentru masurile 112, 121, 123: Talmaciu
Data lansarii apelului de selectie:
02 Octombrie 2013, ora 09
Data limita de depunere a proiectelor: 11 Noiembrie 2013, ora 14
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:
- In zilele lucratoare, numai intre orele 9 – 14
- Adresa : Porumbacu de Jos, nr.253 ( la sediul primariei)
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea proiect in aceasta sesiune,
aprobata de Consiliul Director al GAL,conf.adresei AM-PNDR DGDR, nr. 64.382/04.07.2013 .
 Masura 112 - 40.000,00 euro


Masura 121 -

18.000,00 euro



Masura 123 -

17.500,00 euro



Masura 312 - 100.000,00 euro

Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru Masura 312 va fi de până la 70% din totalul
cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
o 50.000 Euro/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar
individual, persoană fizică autorizată, întreprindere familială precum şi persoanele fizice
care declară că se vor autoriza ca persoană fizică autorizată, întreprindere familială;
o 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul
transportului rutier;
o 100.000 Euro/ proiect pentru întreprindere individuală, societăţi cooperative mesteşugăreşti
de gradul I, societăţi cooperative de consum de gradul I, societăţi comerciale cu capital
privat care pot fi beneficiari ai măsurii, precum şi pentru persoanele fizice care declară că se
vor autoriza ca întreprindere individuală
În cazul în care proiectele prevăd activități de producție de bunuri, intensitatea ajutorului public va
fi de până la 85%* din totalul cheltuielilor eligibile.
ATENȚIE! Procentul de 85% se aplică numai activităţilor incluse în codurile CAEN cuprinse în
Anexa 9B – ”Lista codurilor CAEN de productie de bunuri„ pe care o gasiti pe site-ul
www.apdrp.ro . În situația proiectelor care vizează atât activități de producție de bunuri cât și
servicii intensitatea ajutorului public nerambursabil se va atribui, specific, pentru fiecare tip de
investiție, iar în această situație se vor elabora bugete distincte.
 Masura 313 - 150.000,00 euro - beneficiari privati
Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru Masura
313 va fi de până la:
o 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 100.000 Euro/ proiect în cazul
proiectelor de investiţii în agroturism;
o 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 150.000 Euro/proiect, în cazul
proiectelor de investiţii în activităţi recreaţionale;
o 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 150.000 Euro/ proiect pentru alte tipuri
de investiţii în turismul rural


Masura 313 -

10.000,00 euro - beneficiari

publici



Masura 322 -

35.000,00 euro - beneficiari

privati



Masura 322 -

60.000,00 euro - beneficiari

public



Masura 421 -

30.000,00 euro

Valoarea maxima a unui proiect este de 400.000 Euro.
ATENTIE! Solicitanții care depun proiecte care prevăd lucrări de construcții și/sau
montaj, ce vor fi finanțate prin Măsura 41, sunt obligați să atașeze la Cererea de
Finanțare și Proiectul Tehnic alături de Studiul de fezabilitate

Documentele justificative, pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea
proiectului, trebuie sa fie în conformitate cu cerințele fișei măsurii din PNDR și cu Ghidului
solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție, aferente măsurii respective .
Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul: pentru
proiectele ce se încadrează într-una dintre măsurile cuprinse in PNDR, se va folosi Ghidul
Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării
Apelului de selecție de către GAL

MODELUL DE DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL Tara
Oltului toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este
prezentat mai jos (se depune dupa selectarea proiectului):

DECLARAȚIE
Subsemnatul
...........................................................................................................................,
domiciliat în ..........................................., posesor al BI/CI/PASS seria ......... nr ..................................
eliberat
la
data
...........................
de
..................................................,
CNP
.................................................., in calitate de Reprezentant Legal al proiectului
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..., declar pe propria raspundere, ca voi raporta către GAL Tara Oltului toate plăţile aferente
proiectului selectat ce vor fi efectuate de APDRP.
Raportarea o voi face după primirea de la CRPDRP a Notificării cu privire la confirmarea plăţii, în
maxim 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.
Reprezentant Legal
Numele și prenumele ................................................. .....................
Data.......................................
Semnătura/ștampila .............................................

Masura 112-Instalarea tinerilor fermieri
Nr. M112 - Criterii selectie-conform Ghidului solicitantului pentru masura 112 versiunea Punctaj
6 mai 2012
S1 Solicitantul detine o fermă de semi-subzistenta
30
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul completează secțiunea
specifică ’’Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de finanțare, din care va
trebui să rezulte ca exploatația agricolă deținută are o dimensiune economică cuprinsă între
6 și 8 UDE.
S2 Solicitantul deține o exploatație agricolă ( cu profil vegetal/animal) într-o zonă
30
defavorizata
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, se verifica daca exploatatia agricola
este situata In:
- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din
zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decat zona montana conform Listei Unitatilor
Administrativ Teritoriale din Romania incluse in Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei
localitatilor din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice prezentate in anexa la
Ghidul Solicitantului.
S3
20
Solicitantul are in proprietate exploatatia agricola.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea de
finantare documente prin care sa demonstreze ca detine in proprietate intreaga exploatatie
agricola:
- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de
notar, conform legislatei in vigoare;
- documente care atesta dreptul real principal de proprietate al cladirilor din exploatatie;
- extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA din care sa rezulte: efectivul
de animale detinut, al pasarilor si al familiilor de albine si data primei inscrieri a
solicitantului in Registrul Exploatafiei, insotit de formular de miscare ANSVSA/DSVSA
(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010).
S4 Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform legislatiei in
5
vigoare*:
- Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea de
Finan_are documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din
urmatoarele forme asociative, cu conditia ca solicitantul sa
- faca parte dintr-o asociatie în domeniul proiectului:
- - grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanta Guvernului nr. 37/2005
privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea
produselor agricole si silvice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- - grupuri si organizatii de producatori în sectorul fructe si legume recunoscute conform
Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de
producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori în sectorul fructe si
legume;
- - societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005;
- - cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- - organizatii de îmbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- - membrii ai unei asociatii care este membra în Organizatii Interprofesionale pentru
Produsele Agroalimentare – OIPA.
Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local, judetean si national.
*Se va acorda punctaj numai daca sunt ata_ate documentele descrise în Cap.
4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finan_are, punctul 12.1.
S5 Solicitantul acceseaza si masura de agromediu.
15
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul trebuie sa acceseze
Masura 214 „Plati de Agro -mediu” din cadrul PNDR, prin care si-a asumat, in mod
voluntar, angajamente de agro - mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii
angajamentului.
Lista pachetelor existente:
1. Pajisti cu Inalta Valoare Naturala.
2. Practici Agricole Traditionale.
3. Pajisti Importante Pentru Pasari - pachet pilot.
4. Culturi verzi.
5. Agricultura ecologica
6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.).
Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat ro$u (Branta ruficollis).
TOTAL 100
Punctaj minim:5puncte

Masura 121 «Modernizarea exploatatiilor agricole»
Nr.
S1
S2

M121 - Criterii pentru sectoral vegetal- conform Ghidului Solicitantului pentru
Masura 121 versiunea 11
Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou introduse

Punctaj

Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente (sectoare prioritare,
sisteme de irigatii si energie regenerabila) poate primi maxim 20 de puncte:
- Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata mai jos,
maxim 10 de puncte:
(i) culturi de camp; 10
(ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii; 9
(iii) legume 8
(iv) pepiniere si plantatiile de vita de vie pentru vin (cu exceptia restructurarii/ reconversiei
plantatiilor de vita de vie) si struguri de masa; 7

Max 20
Max 10

- Proiectele din sectorul vegetal care au investitii in sistemele de irigatii vor primi

punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selectie de max. 5.
Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in sistemul de irigatii se acorda in
functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului si se adauga
la punctajul obtinut pentru sectoarele prioritare

N/A

10
9
8
7
5

- Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investitii in producerea si

S3

5
utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar de max. 5.
Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in
functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului si se adauga
la punctajul obtinut pentru sectoare prioritare.
Materia prima folosita pentru obtinerea energiei regenerabile trebuie sa provina din ferma
proprie iar energie obtinuta inclusiv din alte surse regenerabile (solara, eoliana, termala si
alte surse de acelasi tip), sa fie folosita exclusiv in cadrul fermei.
20
Exploatatii agricole de semisubzistenta
Sunt exploatatiile care produc , in principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializeaza si o parte din productia realizata.
Dimensiunea economica a plantatiilor de semi-subzistenta poate varia intre 2 si 8 UDE.
Calculul aferent UDE, se va prezenta in cererea de finantare bazate pe informatiile din
Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate in
Ghidul solicitantului.
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie sunt:
- Persoana fizica;
- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si
completarile ulterioare; - Intreprindere individual infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie
2008 cu modificarile si completarile ulterioare;

S4 Beneficiarul este, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica,
membru al unei forme asociative, sau forma asociativa, recunoscute conform
legislatiei nationale in vigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea de finantare
documente prin care sa demonstreze ca acesta este:
• Membru al uneia din urmatoarele formele asociative:
-Grup de producatori, constituit conform OG nr.37/2005, cu modificarile si completarile
ulterioare/ grup de producatori din sectoral legume si fructe, constituit conform HG nr.
1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grapurilor de producatori recunoscute
preliminar si organizatiilor de producatori in sectoral fructe si legume;
-societate cooperativa agricola, constitute conform Legii nr. 1/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare;
-cooperativa agricola, constitute conform Legii nr.566/2004 cu modificarile si completarile
ulterioare;
-organizatie de imbunatatiri funciare, constitute conform Legii imbunatatirilor funciare nr.
138/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
-membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA).
Solicitantul poate fi membru al unei organizafii profesionale (asociatii) din conponenta unei
OIPA
Sau,
Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor reglementari: -• -societate agricola, constitute conform Legii nr.36/1991, cu modificarile si
completarile ulterioare;
• intreprindere familiala constitute conform OUGnr.44/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare, care aplica in nume proprie.

5

S5 Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru
acelasi tip de activitate
S6 Exploatatii vegetale in sistem ecologic

20

S7 Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor agricole
Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ ca
cel putin 50% din material prima procesata provine din ferma proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevad investitii pentru procesare in cadrul fermei, se
acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului
S8 Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 ani, la data depunerii
proiectului
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selectie sunt
urmatoarele:
-persoana fizica autorizata (constitute conform OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu
modificarile si completarile ulterioare);
-intreprindere individuala (constitute conform OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile
si completarile ulterioare);
-asociat unic persoana fizica (conform doc. 10) al unei societati cu raspundere limitata
infiintate in conformitate cu Legeanr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
-persoana fizica, care se angajeaza sa se constituie ca persoana fizica
autorizata/intreprindere individuala pana la incheierea contractului de finantare (conform
doc. 18.1).
S9 Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate situate in:
-zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din
zona
Montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul solicitantului;
-alte zone cu handicap natural decat zona montana conform Listei Unitatilor Administrativ
Teritoriale din Romania incluse in Zonele Semnificativ Defavorizate/Lista localitatilor din
Zonele Devaforizate de Conditii Naturale Specifice prezentate in anexa la Ghidul
solicitantului.

5

TOTAL
Punctaj minim : 10 puncte

Nr.
SI

S2

5

5

20

100

M 121 - Criterii pentru sectorul animal- conform Ghidului Solicitantului pentru
Punctaj
Masura 121 versiunea 11
5
Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare pentru laptele crud:
‐ se aplică numai pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte și bivolite);
‐ data la care se încheie perioada de grație ‐ 31.12.2014.
‐ se acordă punctaj numai pentru modernizări/extinderi, respectiv pentru solicitanții care
au desfășurat activitate anterioară similară celei susținute prin proiect iar proiectul cuprinde
numai investiții referitoare la implementarea standardului în proportie de 100%.
MaMax 10
Exploatatii din sectoarele prioritare
Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente (sectoare prioritare si
energie regenerabila) poate primi maxim 10 de puncte:
- Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata mai jos,
Max 5
maxim 5 puncte:
5
(i) bovine: carne, lapte - 5
4
(ii) ovine si caprine : ingrasare , reproductie 4
3
(iii) porcine: reproductie, ingrasare 3
2
(iv) pasari: came, oua 2
- Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investitii in producerea si
utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar de
max.5.
Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in
functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului si se adauga
la punctajul obtinut pentru sectoare prioritare;
Materia prima folosita pentru obtinerea energiei regenerabile trebuie sa provina din ferma
proprie, iar energia obtinuta, inclusiv din alte surse regenerabile (solara, eoliana, termala si
alte surse de acelasi tip, sa fie folosita exclusiv in cadrul fermei.

5

S3

Exploatatii agricole de semisubzistenta
Sunt exploatatiile care produc , in principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializeaza si o parte din productia realizata.
Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate varia intre 2 si 8 UDE.
Calculul aferent UDE, se va prezenta in Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ.
Elementele de calcul sunt prezentate in Ghidul solicitantului
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie sunt:
- Persoana fizica;
- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile
si completarile ulterioare;
- Intreprindere individuala infiintata in baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile
si completarile ulterioare;

S4 Beneficiarul cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, este
constituit ca forma asociativa sau este membru al unei forme asociative, recunoscute
conform legislatiei nationale in vigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea de finantare
documente prin care sa demonstreze ca acesta este:
• Membru al uneia din urmatoarele formele asociative:
-Grup de producatori, constituit conform OG nr.37/2005, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare;
-cooperativa agricola, constituita conform Legii nr.566/2004 cu modificarile si
completarile ulterioare;
-organizatie de imbunatatiri funciare, constituita conform Legii imbunatatirilor funciare nr.
138/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
-membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA).
Solicitantul poate fi membru al unei organizatii profesionale (asociatii) din componenta
unei OIPA.
• Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor reglementari: societate agricola, constituita conform Legii nr.36/1991, cu modificarile si completarile
ulterioare;
• -intreprindere familiala constituita conform OUG nr.44/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare, care aplica in nume propriu.
S5
S6

S7

S8

20

5

Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru
acelasi tip de activitate
Exploatatii vegetale si de cresterea animalelor in sistem ecologic
Solicitantii trebuie sa ataseze in Cererea de finantare documente prin care demonstreaza ca
exploatatia este inregistrata in sistemul de productie ecologica (perioada de conversie
/certificate). De asemenea, trebuie sa descrie in Studiul de fezabilitate/Memoriul
justificativ situatia in care se gaseste.
Pentru proiectele care prevad productie in sistem ecologic punctajul se acorda in functie de
numarul de animale crescute in sistem ecologic/numarul total de animale al exploatatiei.

25

Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor agricole
Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ ca
cel putin 50% din materia prima procesata provine din ferma proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevad investitii pentru procesare in cadrul fermei, se
acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului.
Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 ani, la data depunerii
proiectului
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selectie sunt
urmatoarele:
-persoana fizica autorizata (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu
modificarile si completarile ulterioare);
-intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu
modificarile si completarile ulterioare);
-asociat unic persoana fizica (conform doc. 10) al unei societati cu raspundere limitata
infiintate in conformitate cu Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
-persoana fizica, care se angajeaza sa se constituie ca persoana fizica
autorizata/intreprindere individuala pana la incheierea contractului de finantare (conform
doc. 18.1).

5

5

5

S9

Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate situate in:
-zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din
zona
Montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul solicitantului;
-alte zone cu handicap natural decat zona montana conform Listei Unitatilor Administrativ
Teritoriale din Romania incluse in Zonele Semnificativ Defavorizate/Lista localitatilor din
Zonele Devaforizate de Conditii Naturale Specifice prezentate in anexa la Ghidul
solicitantului.
TOTAL
Punctaj minim : 10 puncte

20

100

Masura 123 «Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere»
I. Unitățile care implementează standardul privind prelucrarea laptelui crud, în conformitate cu
Anexa la Decizia 2011/898/UE
Aceste criterii de selecție sunt numai pentru alocarea financiară prevăzută pentru implementarea
standardelor europene în vigoare privind prelucrarea laptelui crud
Nr.

M123 - Criterii selectie-conform Ghidului solicitantului pentru Masura 123 versiunea Punctaj
9, ianuarie 2013

SI

Unităţi care au programe de restructurare până în 2013, cuprinse în anexa avizată de
DG Sanco, pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare, conform Decizia
2011/898/UE de modificare a Deciziei 2009/852/CE privind măsurile tranzitorii în temeiul
Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European și ale
Consiliului în ceea ce privește prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerințele în
anumite unități de prelucrare a laptelui din România și cerințele structurale aplicabile
acestor unități.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să se
regăsească în Anexa Deciziei 2011/898/UE şi trebuie să facă dovada că are un
program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiţia propusă face parte din
acest program.
Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicată şi în Ghidul Solicitantului.
Se punctează pentru toate unitățile din Anexa Deciziei 2011/898/UE.

5

S2

Micro-intreprinderi care se adapteaza la standardele comunitare nou introduce
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să se regăsească
în Anexa Deciziei 2011/898/UE şi trebuie să facă dovada că are un program de
restructurare avizat de ANSVSA, iar investiţia propusă face parte din acest program.
Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicată şi în Ghidul Solicitantului.
Se punctează numai Micro‐ întreprinderile din Anexa Deciziei 2011/898/UE, numai pentru
urmatoarele doua standarde, in conformitate cu Anexa la fisa masurii: „Descrierea
standardelor comunitare în vigoare”, prezentată şi în Ghidul Solicitantului.
- Standarde generale pentru igiena produselor alimentare (Regulamentul nr. 852/2004/CE)
cu perioada de gratie 31.12.2013;
- Standarde specifice de igiena pentru alimentele de origine animal (Regulamentul nr.
882/2004/CE) cu perioada de gratie 31.12.2013;
În Anexă sunt prezentate regulamentele comunitare şi actele normative care le transpun pe
acestea şi sunt indicate investiţiile care sunt necesare pentru adaptarea la standarde. Aceste
investiţii vor fi descrise în Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ în capitolul privind
“Adaptarea la standarde”, iar cheltuielile necesare vor fi evidenţiate în bugetul indicativ.
De asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze ca Notificarea ANSVSA/DSVSA este
eliberata pentru realizarea proiectului, va mentiona că va respecta standardele şi că
implementarea proiectului va fi realizată pănă la expirarea perioadei de gratie.
Implementarea standardelor trebuie să se încadreze în perioada de grație mentionată în
Anexa din fișa măsurii 123, dar plata se poate efectua și ulterior.

5

S3

Unitati din sectoarele prioritare in ordinea prioritatii de mai jos:
(i) lapte si produse lactate; carne, produse din carne si oua, N/A;
(ii) cereale, N/A;
(iii) legume, fructe si cartofi,N/A;
(iv) seminte oleaginoase,N/A;
(v) miere de albine, N/A;
(vi) vin,N/A.

Max 10
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda punctaj
suplimentar;
Materia prima folosită pentru obținerea energiei regenerabile (biomasa) trebuie să
provină din unitatea proprie iar energie obținută inclusiv din alte surse regenerabile
(solară, eoliană, termală și alte surse de acelasi tip), să fie folosită exclusiv în unitate.
Punctajul se acordă proporțional cu ponderea acestor investiții, în valoarea totală
eligibilă a proiectului.
Criteriul de selectie nr. 3 poate primi maxim 10 puncte.
De exemplu:
‐ cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 25.000 Euro.
‐ valoarea totala eligibila a proiectului de 500.000 Euro.
25.000/500.000x10=0,5
Total punctaj pentru acest criteriu de selecție: 0.5 puncte

10

S4

IMM-uri din zone unde exista materie prima disponibila si nu exista capacitati de
procesare
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că
cel puţin 50% din materia primă utilizată la procesare sau colectată în cazul
depozitării, provine din judeţul în care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe
in care exista materie prima disponibilă.

20

S5

Forme asociative constituite/ Membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru
Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscuta, cu minim 6 luni inainte de lansarea
sesiunii pentru care aplica, conform legislatiei in vigoare

5

1. Solicitanţii sunt constituiţi ca forme asociative:
‐ cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr.
566/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
‐ societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu modificările şi
completările ulterioare;
‐ asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu modificările
şi completările ulterioare;
‐ grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanța nr. 37/2005, cu
modificările şi completările ulterioare.
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memorial justificativ ca
investitia deservește majoritatea membrilor formei associative (jumătate plus unul din
membri) și se regăsește în una din activitățile menționate în statulul acestora

S6

2. Solicitanţii sunt membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA)
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din
componența unei OIPA.
Activitatea propusă prin proiect trebuie să se regăsească în una din activitățile OIPA
(respectiv, criteriile de reprezentativitate: producție, procesare, depozitare si
comercializare din Registrul OIPA‐MADR).
Daca solicitantul este membru al unei organizații profesionale (asociații) din
componența unei OIPA, activitatea asociatiei (comuna cu activitatea propusa prin
investitie) trebuie sa se regaseasca in activitatea OIPA.
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memorial justificativ
modalitatea prin care OIPA sprijină activitatea de procesare a solicitantului.
Sa nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelasi tip de activitate
(cod CAEN).

20

S7

IMM-uri care sunt atat producatoare de materie prima cat si procesatoare
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că
deţin exploataţii agricole şi procesează sau colectează și/sau depozitează materie primă atât
din producţia proprie cât şi achizitionată.
Solicitantul trebuie să demonstreze că deține exploatație agricolă, și trebuie să
îndeplinească, următoarele condiții:
- cel puțin 10 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă procesată și/sau depozitată să
provină din producția proprie.
Pentru proiectele care procesează materie primă din producţia proprie punctajul se acordă
proporţional cu ponderea acesteia din total materie primă procesată și/sau depozitată.
Pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 10% sau peste 50% materie
primă din producție proprie, nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție.
Solicitantul care va procesa 50% materie primă din producție proprie, va beneficia de
punctajul maxim de 9 puncte. Pentru solicitantul care procesează între 10 și 50% materie
primă din producția proprie, punctajul se va acorda proporțional.
Exemplu de calcul:
Materie primă procesată din producție proprie =50.000 hl/an
Total materie primă necesară procesării=500.000 hl/an
Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din producție proprie ar obține 9 puncte.
Punctajul se va calcula astfel:
250.000.............9
50.000................x
x=50.000x9/250.000=1,8 puncte

10

S8

IMM-uri care proceseaza produse traditionale

10

S9

S10

1

Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că
procesează sau îşi propun să proceseze unul sau mai multe produse tradiţionale atestate
conform legislaţiei în vigoare.
Solicitantul trebuie să proceseze unul sau mai multe produse tradiționale. Pentru proiectele
care procesează produse tradiţionale atestate punctajul se acordă proporţional cu
ponderea acestora din producţia totală realizată.
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de
selectie, respectiv 6) proportional cu ponderea produselor tradiționale din total producție
realizate, daca NU, va primi 0 puncte.
De exemplu:
Produse traditionale 25.000 kg/an
Productie totala realizata=500.000 kg/an
25.000/500.000x6=0.30 puncte pentru acest criteriu de selectie.
Sa colecteze si/sau sa proceseze produse ecologice
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ că vor
colecta şi procesa produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare.
Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu procesează materie primă ecologică.
Pentru proiectele care colectează şi/ sau procesează produse ecologice punctajul se
acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată.
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de
selectie, respectiv 8) proporţional cu ponderea produselor ecologice din total producţie
realizată, dacă NU, va primi 0 puncte.
De exemplu:
Produse ecologice 25.000 kg/an
Productie totala realizata=500.000 kg/an
25.000/500.000x8=0.4 puncte pentru acest criteriu de selectie.
Micro-Intreprinderi:
pentru sacrificare si procesare carne, precum si cele pentru colectare si procesare lapte.
TOTAL
Punctaj minim : 10 puncte

15

N/A
100

Pentru proiectele care vizeaza investitii noi nu se va acorda punctaj pentru criteriile de selectie privind adaptarea la
standardele comunitare nou introduse. Se acorda punctaj doar pentru proiectele care vizeaza modernizari/extinderi, respectiv,
solicitantii au desfasurat activitate anterioara similara celei sustinute prin
proiect. Aceasta verificare se face in baza autorizatiilor, a documentelor contabile (daca este cazul) si
conform
precizarilor din studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ privind activitatea desfasurata
2
Idem1
3
Acest criteriu de selectie este punctat la criteriul de selectie nr. 2

Unitatile care nu implementeaza standardul privind prelucrarea laptelui crud, in conformitate
cu Anexa la Decizia 2011/898/UE
Nr.

M123 - Criterii selectie - conform Ghidului solicitantului pentru Masura 123 versiunea Punctaj
9, ianuarie 2013

SI

Unitati care au programe de restructurare pana in 2013, cuprinse in anexa avizata de
DG Sanco, pentru indeplinirea conformitatii cu standardele comunitare N/A
Micro-intreprinderi care se adapteaza la standardele comunitare nou introduse N/A
Unitati din sectoarele prioritare in ordinea prioritatii de mai jos:
i) lapte si produse lactate; carne, produse din carne si oua
(ii) legume, fructe si cartofi,
(iii) cereale
(iv) miere de albine seminte oleaginoase
(v) seminte oleaginoase,
(vi) vin
Pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda punctaj
suplimentar;
Materia primă folosită pentru obținerea energiei regenerabile (biomasa) trebuie să provină
din unitatea proprie iar energie obținută inclusiv din alte surse regenerabile (solară, eoliană,
termală și alte surse de același tip), să fie folosită exclusiv în unitate.
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestor investiţii, în valoarea totală eligibilă a
proiectului
Criteriul de selecție nr. 3 cumulat pentru cele două componente (sectoare prioritare şi
energie regenerabilă) poate primi maxim 55 de puncte.
De exemplu:
‐ cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 25.000 Euro.
‐ valoarea totala eligibila a proiectului de 500.000 Euro.
25.000/500.000x10=0,5
Total punctaj pentru acest criteriu de selectie: 45 (pentru legume, de ex.) + 0.5 = 45,5

N/A

S4

IMM-uri din zone unde exista materie prima disponibila si nu exista capacitati de
procesare N/A

N/A

S5

Forme asociative constituite/ Membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru
Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscuta, cu minim 6 luni inainte de lansarea
sesiunii pentru care aplica, conform legislatiei in vigoare
1. Solicitanţii sunt constituiţi ca forme asociative:
‐ cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr.
566/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
‐ societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu modificările şi
completările ulterioare;
‐ asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu modificările
şi completările ulterioare;
‐ grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanța nr. 37/2005, cu
modificările şi completările ulterioare.
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memorial justificativ ca
investitia deservește majoritatea membrilor formei associative (jumătate plus unul din
membri) și se regăsește în una din activitățile menționate în statulul acestora

S2
S3

2. Solicitanţii sunt membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA)
Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din
componența unei OIPA.
Activitatea propusă prin proiect trebuie să se regăsească în una din activitățile OIPA
(respectiv, criteriile de reprezentativitate: producție, procesare, depozitare si
comercializare din Registrul OIPA‐MADR).
Daca solicitantul este membru al unei organizații profesionale (asociații) din
componența unei OIPA, activitatea asociatiei (comuna cu activitatea propusa prin
investitie) trebuie sa se regaseasca in activitatea OIPA.
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memorial justificativ
modalitatea prin care OIPA sprijină activitatea de procesare a solicitantului

N/A
15
10
9
8
7
6
5
5

20

S6
S7

Sa nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelasi tip de activitate
(cod CAEN).
IMM-uri care sunt atat producatoare de materie prima cat si procesatoare
Solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că dețin
exploatații agricole şi procesează sau colectează/ depozitează materie primă atât din producția
proprie cât şi achizitionată.
IMM‐ul trebuie să aibă cod CAEN principal pentru depozitare/procesare și în secundar ca
producator de materie primă.
Pentru a primi punctaj la acest criteriu, solicitantul (IMM‐ul) trebuie să demonstreze că în cadrul
societății detin părți sociale/ acțiuni cel puțin 10 producători de materie primă din domeniul
proiectului și dacă:
a) cel puțin 30 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă procesată și/sau depozitată să provină
din producția proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni
(diferența trebuie să fie achiziționată de la terți) – cu excepția sectorului vin cu indicație geografică;
Solicitantul este obligat sa proceseze/depoziteze atât producția proprie cât și producția provenită
de la producătorii care dețin părți sociale sau acțiuni în IMM (minim 10) (doc. 19.5).
b) pentru sectorul vin cu indicație geografică, materia primă achiziționată de la terți poate fi
cuprinsă între 5 % și 15 % (diferența trebuie să fie din producție proprie si a celor minim 10
producatori care detin parti sociale/ actiuni).
În cazul punctului a) pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 30% sau peste
50% materie primă din producție proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin
parti sociale/ actiuni, nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție.
În cazul punctului b) pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 5% sau peste
15% materie primă achiziționată de la terți, nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție.
În cazul a) solicitantul care va procesa și/sau depozita 50% materie primă din producție proprie a
IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni, va beneficia de punctajul
maxim de 10 puncte. Pentru solicitantul care procesează între 30 și 50% materie primă din
producția proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni,
punctajul se va acorda proporțional.
În cazul b) pentru proiectele care procesează struguri materie primă cu indicație geografică din
producția proprie produsa de IMM‐ul solicitant si a celor minim 10 producatori care detin parti
sociale/ actiuni, punctajul se acordă proporțional cu ponderea acesteia din total materie primă
procesată.
Solicitantul este obligat sa proceseze/depoziteze atât producția proprie cât și producția provenită
de la producătorii care dețin părți sociale sau acțiuni în IMM (minim 10) (doc. 19.5).
Prevederile punctului b se aplică și pentru procesarea strugurilor materie primă destinați obținerii
de vin cu denumire de origine controlată.
Exemple de calcul:
Cazul a)
Materie primă procesată și/sau depozitată din producție proprie a IMM‐ului si a celor minim 10
producatori care detin parti sociale/ actiuni =150.000 t/an
Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an
Se verifică dacă ponderea materiei prime deținute se încadrează între 30% și 50% materie primă din
producția proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni.
150.0000/500.000x100=30%
Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din producție proprie a IMMului si a celor minim 10
producatori care detin parti sociale/ actiuni ar obține 10 puncte.
50%...............................10 puncte
30%..................................X
x=30%x10/50%= 6 puncte
Punctajul se va calcula astfel:
250.000................10
150.000................x
x=150.000x10/250.000=6 puncte
Cazul b)
Materie primă (struguri) din producție proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin
parti sociale/ actiuni =450.000 t/an
Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an
Se verifică dacă ponderea materiei prime din producție proprie a IMM‐ului si a celor minim 10
producatori care detin parti sociale/ actiuni se încadrează între 85% și 95% .
Punctajul se va calcula astfel:
450.000/500.000x10=9 puncte acordate pentru acest criteriu de selecție.

15
10

S8

IMM-uri care proceseaza produse traditionale
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că
procesează sau îşi propun să proceseze unul sau mai multe produse tradiţionale atestate
conform legislaţiei în vigoare.
Solicitantul trebuie să proceseze unul sau mai multe produse tradiționale. Pentru proiectele
care procesează produse tradiţionale atestate punctajul se acordă proporţional cu ponderea
acestora din producţia totală realizată.
Solicitantul va primi un număr de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de
selecție, respectiv 3) proporțional cu ponderea produselor tradiționale din total
producție realizată, daca NU, va primi 0 puncte.
De exemplu:
‐ produse tradiționale 25.000 Kg/an.
‐ producție totală realizată= 500.000 Kg/an.
25.000/500.000x3=0,15 puncte pentru acest criteriu de selecție.
S9
Sa colecteze si/sau sa proceseze produse ecologice
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ că vor
colecta şi procesa produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare.
Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu procesează materie primă
ecologică.
Pentru proiectele care colectează şi/sau procesează produse ecologice punctajul se acordă
proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată.
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de
selectie, respectiv 5) proporţional cu ponderea produselor ecologice din total producţie
realizată, dacă NU, va primi 0 puncte.
De exemplu:
‐ produse ecologice 25.000 Kg/an.
‐ producție totală realizată= 500.000 Kg/an.
25.000/500.000x5=0,25 puncte pentru acest criteriu de selecție
S10 Micro-intreprinderi pentru sacrificare si procesare carne, precum si cele pentru colectare si
procesare lapte max. 15
- Pentru sacrificare si procesare carne, 15 puncte;
- Pentru colectare si procesare lapte, 10 puncte.
TOTAL
Punctajul minim : 15 puncte

15

10

15

100

Masura 312 «Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi »
Nr. M312 - Criterii selectie- Conform Ghidului solicitantului pentru Masura 312, variant Punctaj
06 din iulie 2012
SI Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activitati similare in ultimii 3
15
ani.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Cererii de Finanţare – Secţiunea C – Finanţări
nerambursabile – solicitate şi/ sau obţinute.
Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data Notificării beneficiarului cu privire
la plăţile efectuate pentru investiţia similară şi data depunerii prezentului proiect este mai
mare de 3 ani.
Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din fonduri
comunitare pentru activități similare în ultimii 3 ani.
Activităţi similare înseamnă acelaşi tip de investiţie (ex: a beneficiat de SAPARD pentru
meşteşuguri şi aplică şi prin FEADR tot pe meşteşuguri, atunci nu primeşte punctaj, iar în
cazul în care aplică pentru croitorie pe FEADR, atunci primeşte punctaj).
S2 Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca / 25.000
5
Euro investiti (valoarea de 25.000 Euro investiţi în funcţie de tipul şi data înfiinţării
solicitantului):
Pentru micro-întreprindere de tip start-up cât şi pentru microîntreprinderile în funcţiune,
punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel puţin un loc de muncă raportat la
25.000 euro .
Formula:
Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create<=25000 Euro,
proiectul primeşte punctaj.
Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create>25000 Euro,
proiectul nu primeşte punctaj.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate/
Memoriul justificativ (punctul 7.2 din Studiul de Fezabilitate şi punctul 3.2 pentru
solicitanţii care completează Memoriul justificativ) şi pe baza formulelor de calcul
prezentate.
Se vor lua în considerare doar locurile de muncă nou create, cu norma întreaga pentru
personalul muncitor - direct productiv8 și cel mult un loc de muncă indirect productiv.
Se vor puncta doar locurile de muncă aferente investițiilor suportate din cheltuieli eligibile.
În cazul proiectelor care prevăd achiziţia de maşini/ utilaje care necesită conducător - la o
maşină/ un utilaj se va lua în considerare un om/ schimb (conform numărului de schimburi
prevăzute în SF/ MJ, dar nu mai mult de două schimburi).
S3 Proiecte care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat
20
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat în
Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea proiectului) şi se aplică pentru
proiectele care-şi propun crearea sau dezvoltarea de activităţi meșteșugărești, iar în cazul
modernizărilor, şi în baza documentului 15.1, respectiv, declaraţia de notorietate cu privire
la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită finanţarea eliberată de primarul
localităţii respective (numai pentru PFA/ Întreprindere Familială/ Întreprindere
Individuală), doar pentru meseriile tradiţionale artizanale - pentru reprezentantul legal/
beneficiar.
Activitate meşteşugărească – vezi definiţia din dicţionar.
Se acordă punctaj pentru toţi beneficiarii măsurii care îşi propun prin proiect crearea sau
dezvoltarea de activităţi meșteșugărești, de artizanat.
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei aferentă
activităţilor meşteşugăreşti în valoarea totală eligibilă a proiectului.
S4 Proiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii
20
proiectelor.
Verificarea se face în baza actului de identitate pentru:
Persoană fizică care declară că se va autoriza în persoana fizică autorizată sau întreprindere
individuală.
Persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de
Finanţare a proiectului;
Societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data
depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.
Întreprindere individuală, întreprinzător persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data
depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.
Medic titular care îşi exercită profesia în cadrul unui cabinet medical individual, cu vârsta
sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.
Medic veterinar cu drept de liberă practică, organizat ca PFA şi care funcţionează în cadrul
unui cabinet medical veterinar individual, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de
Finanţare.
În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de organizare şi
condiţiile menţionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu indiferent de vârsta
acesteia.

S5 Start-up-uri (micro-intreprinderi nou infiintate) care aplica proiecte ce vizeaza
activitati non agricole productive
Se acordă punctaj proiectelor care vizează activitățile enumerate în secțiunea ”Domeniul de
aplicabilitate şi acţiuni prevăzute”, la punctului i)9 și ii)10 din fișa măsurii.
Verificarea încadrării în categoria activităților de producție de bunuri, se va face pe baza
Anexei 9 B - Lista codurilor CAEN de producție de bunuri.
În cazul proiectelor care prevăd activități complementare, se va acorda punctaj la acest
criteriu de selecție doar în situația în care activitatea/ activitățile non – agricole de producție
de bunuri reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric.
O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul
depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul
depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.

20

S6 Proiecte ce vizeaza dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor medicale

15

S7 Proiecte ce vizeaza achizitionarea de echipamente pentru producere a energiei din alte
surse regenerabile decat biocombustibilii
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei pentru
energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a proiectului.
Se vor puncta:
- proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile în cadrul unui flux tehnologic de
producție de bunuri;
- proiectele care vizează achiziționarea echipamentelor de producere a energiei din surse
regenerabile în vederea dotării clădirilor în cadrul cărora se desfășoară/se va desfășura
activitatea propusă prin proiect
Total

5

100

Punctaj minim : 10 puncte

Masura 313 «Incurajarea activitatilor turistice»
Nr. M313 - Criterii selectie componentele:
a) Investiţii în infrastructura de primire turistică
şi
b) Investiţii în activităţi recreaţionale
Conform Ghidului solicitantului pentru Masura 313 din 16 martie 2012
SI Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii
similare (acelasi tip de investitie) in ultimii 3 ani;
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării Cererii de Finanţare – Secţiunea C –
Finanţări nerambursabile – solicitate şi/ sau obţinute, a bazelor de date FEADR/ SAPARD
şi/ sau documentul 11.
Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data ultimei plăţi efectuate pentru
investiţia similară şi data depunerii prezentului proiect este mai mare de 3 ani.
Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte
fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani.

Punctaj

25

S2 Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din Max 15
acest punct de vedere;
- in cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de
max. 15 puncte.
- in cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi
de max. 10 puncte.

S3 Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca/ 25.000
Euro investiti (valoarea de 25.000 Euro investiţi în funcţie de tipul şi data înfiinţării
solicitantului).
Pentru micro-întreprinderile de tip start-up-uri, cât şi pentru microîntreprinderile în
funcţiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea cel puţin a unui loc de muncă
raportat la 25.000 euro.
Formula:
dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create <= 25.000 Euro,
proiectul primeşte punctaj,
dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create > 25.000 Euro,
proiectul nu primeşte punctaj.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate/
Memoriul Justificativ (punctul 7.2 din Studiul de Fezabilitate completat de solicitanţii
privaţi şi punctul 3.2 pentru solicitanţii care completează Memoriul Justificativ) şi pe baza
formulelor de calcul prezentate.

5

S4 Proiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii
proiectului;
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate, după cum
urmează:
persoană fizică sau persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data
depunerii Cererii de Finanţare a proiectului;
societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani la
data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului;
întreprindere individuală, titularul – întreprinzător persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani
la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.
În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de organizare şi în
condiţiile menţionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu, indiferent de vârsta
acesteia la data depunerii Cererii de Finanţare
S5 Proiecte de investitii in activitati recreationale;
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă proiectul prevede în cadrul SF/ MJ
investiții de tipul celor din componenta b, investiții private în infrastructura de agrement.
Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă investițiile aferente activităților
recreaționale reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric.

5

S6 Proiecte care au in componenta si investitii de producere a energiei din surse
regenerabile utilizate in scopul desfasurarii activitatii turistice;
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ şi cheltuielile cu investiţiile de producere a
energiei din surse regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul general şi
bugetul indicativ.
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei pentru
energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a proiectului.
S7 Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si promovarea culturii
traditionale;
Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede, prin
activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale prin achiziţionarea de
obiecte tradiţionale sau de mijloace de transport tradiționale cu tracțiune animală (ex.: sănii,
trăsuri, șarete, căruțe, etc.) și/ sau dacă solicitantul prezintă precontracte încheiate cu diferiți
organizatori/ prestatori pentru furnizarea de servicii cultural - tradiționale pentru turiști.
Acestea trebuie să se încadreze în tipicul proiectului (ex.: achiziţionarea de obiecte
tradiţionale în vederea amenajării de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau
în vederea amenajării restaurantelor, achiziţionarea de mijloace de transport tradiţionale –
sănii, trăsuri, şarete, căruțe etc. ).
În cazul în care, prin proiect, se prevede achiziţionarea de obiecte tradiţionale/ mijloace de
transport tradiționale, solicitantul va completa declaraţia pe proprie răspundere din
Secţiunea F a Cererii de Finanţare.
Declaraţia pe propria răspundere trebuie să conţină obligaţia solicitantului de a cumpăra
obiecte tradiţionale/ mijloace de transport tradiționale numai de la meşteri care deţin unul
din documentele:
- cartea de meşteşugar;
- declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activităţi tradiţionale
artizanale (eliberată de primarul localităţii, în mod gratuit).
S8 Proiecte de investitii in agro-turism;
Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede investiții în
structure de primire turistică (pensiuni agro- turistice).
Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă investiţiile aferente agroturismului
reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric.
Total
Punctaj minim : 10 puncte

15

5

15

15

100

Nr. M313 - Criterii selectie componentele:

Punctaj

c) Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare,
amenajarea de marcaje turistice, etc.”
şi
d) Dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural
Conform Ghidului solicitantului pentru Masura 313 din 16 martie 2012
SI Proiecte incluse intr-o strategie de promovare la nivel national / regional / judetean Max 50
sau local (de tip LEADER);
Punctarea acestui criteriu se va realiza astfel:
a.
Proiectul este inclus intr-o strategie judeteana/locala (de tip Leader) 50 puncte
Punctarea acestui criteriu se va face dacă solicitantul demonstrează în SF/ MJ că proiectul
face parte dintr-o strategie județeană aprobată printr-o hotărâre a Consiliului Județean,
respectiv dintr-o strategie locală (de tip Leader) a unui GAL autorizat.
Solicitantul va prezenta documentele care atestă aspectele anterior menționate.
Proiectul vizeaza investitii si/sau promoveaza ariile naturale protejate (parcuri
naturale, rezervatii naturale, etc.) 40 puncte
b.

Proiectul este punctat dacă îndeplinește simultan următoarele condiții:
- respectiva arie trebuie să fie situată parțial sau total pe raza teritorial - administrativă a
comunei/ comunelor vizate prin proiect;
- în SF/ MJ sunt prevăzute investiții și/ sau activități de promovare în ariile naturale
protejate;
- solicitantul prezintă un protocol de colaborare cu administraţia respectivei arii naturale
protejate care să prevadă promovarea acesteia pe durata de monitorizare a proiectului.
Notă: Ariile naturale protejate sunt constituite în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr.
57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Solicitantul va prezenta documentul care atestă instituirea regimului arie protejată, conform
legislației menționate.
S2 Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3 comune si in care
exista minim 15 actiuni/investitii de turism;
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverinţelor eliberate de către primăriile din
zona omogenă respectivă, documentul 20 din lista documentelor justificative şi pe baza
analizei Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ (descrierea proiectului).
Acțiunile și investițiile în turism ce se regasesc în zona omogenă vizează structuri de
primire turistică, obiective naturale și culturale, activități recreaționale, evenimente specific
locale etc.
O zonă omogenă poate face obiectul unui singur proiect, iar cele minimum 15 acțiuni/
investiții trebuie să fie dispersate pe întreaga suprafață a zonei omogene.

15

S3 Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (descrierea proiectului).
Promovarea tradiţiilor culturale are în vedere organizarea sau facilitarea accesului turiştilor
la evenimente, festivaluri culturale tradiţionale, serbări pastorale, folclorice, viticole,
vizitarea unor ateliere meşteşugăresti şi expoziţii de obiecte tradiţionale, etc. prin acţiuni de
promovare şi informare.
Total

35

Punctaj minim : 10 puncte

100

Masura 322 «Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala si punenea in valoare a mostenirii rurale»
Nr. M322 - Criterii selectie - Conform Ghidului solicitantului pentru Masura 322 Punctaj
versiunea 5
SI Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie
15
similara;
Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finantata o investitie similara în aceeasi
localitate (în cazul în care o comuna aplica pentru unul sau mai multe sate componente,
pentru o investitie similara pentru care a primit anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e
sat/e din componenta sa, aceasta comuna nu primeste punctaj; în cazul A.D.I. aceasta
primeste punctaj numai daca nici una dintre comunele în care se realizeaza investitia nu a
mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investitii similare).
Precizare: Acest criteriu se va puncta indifferent de categoria de solicitant.
Indiferent de categoria de solicitant, in cazul proiectelor integrate, acest criteriu se va
puncta in functie de actiunea majoritara a proiectul (drum; apa+canal, energie electrica,
gaz, sta_ii de transfer)
S2 Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat impartite astfel:
- localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%)
- localitati cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%)
- localitati cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%)
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant.

Max 15
15
10
5

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitatile rurale cu grad ridicat de
saracie, lista ce este anexa la Ghidul Solicitantului.
Se acorda punctaj numai daca localitatea este obligatoriu identificata în Lista localitatilor
din regiunile cu grad de saracie ridicat, punctajul fiind stabilit functie de procentul gradului
de saracie cu care este înregistrata localitatea respectiva (în cazul unei comune nou
înfiintate se va lua în considerare gradul de saracie al comunei din care aceasta s-a desprins;
în cazul unei comune desprinsa dintr-un oras, aceasta nu va fi punctata; în cazul unui A.D.I.
se va lua în considerare comuna din componenta A.D.I.- ului cu gradul de saracie cel mai
ridicat daca comuna respectiva este beneficiara a componentei majoritare din proiect).
S3

Proiectele care se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana;
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant.

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca solicitantul prezinta o adresa de la
Consiliul Judetean/ Agentia de Dezvoltare Regionala sau
Investitia se regaseste în scopul si obiectivele înfiintarii ADI-ului respectiv (daca este
cazul).
Se acorda punctaj numai daca exista, anexata, o Adresa emisa de Consiliul
Judetean/Agentia de Dezvoltare Regionala care sa confirme ca investitia se încadreaza întro strategie de dezvoltare locala, jude_eana sau regionala;
S4 Proiecte integrate de investitii
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de solicitant
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este o comuna, investitia care vizeaza
combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi componente sau din
componente diferite ale masurii, precum si daca valoarea cumulata a componentelor
secundare reprezinta minimum 10 % din valoarea totala eligibila a proiectului integrat
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este un ADI, investitia care vizeaza
combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi componente sau din
componente diferite ale masurii, si valoarea cumulata a componentelor secundare reprezinta
minimum 10 % din valoarea totala eligibila a proiectului integrat precum si daca actiunea
majoritar valorica din valoarea totala eligibila a proiectului deserveste total sau partial
populatia din minim doua comune din cadrul A.D.I.-ului.
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în
Studiul de Fezabilitate.

15

5

S5 Proiectele de investitii in infrastructura de apa / apa uzata in localitatile rurale intre
2.000- 10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar care nu sunt
finantate din POS Mediu
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de apa si sau
apa uzata este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului.
Se acorda punctaj numai daca proiectul îndeplineste 4 conditii simultane: - sa fie proiect
pentru apa/apa uzata (investitia propusa trebuie sa vizeze realizarea unui sistem functional
de apa/apa uzata), - sa se implementeze în localitati cu minimum 2.000 locuitori persoane
echivalente si maximum 10.000 locuitori persoane echivalente ( în cazul A.D.I. toate
comunele componente trebuie sa indeplineasca aceasta conditie)
- Comuna/grupul de comune sa fie identificat/a în Master Planul Regional./ - proiectul sa nu
fie finantat prin programul POS MEDIU (în cazul A.D.I., niciuna dintre comunele
componente în care se realizeaza investitia, nu trebuie sa beneficieze de finantare prin
programul POS MEDIU).
Precizare: În cazul comunelor nou înfiintate, acestea trebuie sa îndeplineasca cele patru
criterii de mai sus; Organismul Intermediar al POS Mediu ofera informatii referitoare la
populatia echivalenta a acestor comune
S6 Proiecte de investitii in infrastructura de drumuri care asigura legatura cu
principalele cai rutiere (drumurile judetene, nationale) sau alte cai principale de
transport (feroviare si fluviale);
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în
Studiul de Fezabilitate.
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de drum este
majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului.
S7 Proiecte de investitii in infrastructura de alimentare cu apa in zonele in care apa este
insuficienta sau in zonele care prezinta incidenta ridicata a perioadelor de seceta;

5

5

5

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat cu
date statistice în Studiul de Fezabilitate.
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de alimentare
cu apa si canalizare este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a
proiectului
Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru retea de alimentare cu apa si localitatea
în care se va implementa proiectul se regaseste în Lista localitatilor cu indice de ariditate
ridicat sau proiectul are, anexat sau se prezinta un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care
certifica insuficienta apei în zona (în cazul A.D.I. toate comunele în care se realizeaza
investitia de alimentare cu apa trebuie sa se regaseasca în Lista localitatilor cu indice de
ariditate ridicat sau sa prezinte, anexat proiectului, un Aviz eliberat de R.N. Apele Române
care certifica insuficien_a apei în localitate)
S8 Proiectele de investitii in infrastructura de apa/apa uzata pentru zonele in care apa
prezinta un grad ridicat de poluare sau zonele in care apa freatica prezinta o
concentrate ridicata de nitrati ce afecteaza sanatatea populatiei;
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de alimentare
cu apa si canalizare este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a
proiectului
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat cu
date statistice în Studiul de Fezabilitate.
Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru re_ea de apa/apa uzata si comuna în
care se va realiza investi_ia se regaseste în Lista zonelor vulnerabile la nitrati sau proiectul
are anexat Buletin de analiza eliberat de un laborator acreditat care certifica gradul ridicat al
poluarii în localitate (în cazul A.D.I. toate comunele în care se realizeaza investi_ia de
apa/apa uzata trebuie sa se regaseasca în Lista zonelor vulnerabile la nitrati sau sa prezinte
Buletin de analiza eliberat de un laborator acreditat care certifica gradul ridicat al poluarii
în localitate

5

S9 Proiecte de investitii in infrastructura sociala;
Max 15
- pentru O.N.G. si unitati de cult
15
- pentru comune care asigura functionarea infrastructurii sociale in parteneriat cu ONG10
5
uri/unitati de cult
- pentru comune si A.D.I.
Se acorda punctaj, în functie de categoria de beneficiar, numai daca prin proiect se prevede
prima înfiintare si dotare a centrelor de îngrijire copii (crese, gradinite, asistenta dupa
programul scolar, tip „after school”), centre îngrijire batrâni si persoane cu nevoi speciale
Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine culturale .
S10 Proiectele care promoveaza investitii in scopul conservarii specificului local si a Max 15
mostenirii culturale (arhitectura traditionala, conservare patrimoniu material, imaterial,
promovare, organizare festivaluri cu specific local etc)- (conservarea specificului local si
a mostenirii culturale)
15
- realizate de catre ONG uri, unita_i de cult, asezaminte culturale, persoane fizice si juridice
(exceptând comunele si asociatiile acestora legal constituite);
10
- realizate de catre comune, iar func_ionarea obiectivului investitiei este asigurata în
parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale;
- realizate de catre comune si A.D.I.-uri. Punctarea acestui criteriu se va face numai daca
acest lucru este prezent si demonstrat în Studiul de Fezabilitate.
Se acorda punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai daca sunt prevazute investitii
directe în:
- renovarea, modernizarea, extinderea si/sau dotarea caminelor culturale (cu exceptia
caminelor culturale care au primit sau sunt în curs de finantare prin „Programul prioritar
national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale”, conform legii nr.
143/2007) centrelor culturale/ centrelor pentru conservarea si promovarea culturii
traditionale daca acestea adapostesc activitatea unui/unor ansambluri artistice recunoscute (
muzica, dans, teatru, pictura, sculptura, arta manufacturiera traditionala );
- târguri, festivaluri, pie_e tradi_ionare si alte manifestari traditionale locale;
- restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural – clasa B
(arhitectura laica {constructii, statui, situri arheologice etc}, arhitectura de cult {biserici,
clopotni_e etc.});
- protejarea unor elemente ale cadrului natural ( fântâni, izvoare, cascade, pesteri, arbori si
arbusti, vegetatie etc.) ce sunt identificate în Listele întocmite la nivel national. În situatia în
care acestea nu se regasesc în lista ariilor protejate la nivel national si local (Anexa 8 la GD
322) se anexeaza la proiect, în functie de importanta elementului cadrului natural, aviz din
partea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului sau Hotarâre a Consiliului
Judetean.
Total
Punctaj minim : 10 puncte

100

Masura 421. Implementarea proiectelor de cooperare
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

CRITERII DE SELECTIE
Punctaj
Implica mai mult de 2 GAL-URI
10
Implica un GAL din alt stat membru cu experienta LEADER
10
Includ activitati inovative
15
Combina obiectivele din diferite axe ale PNDR
10
Se adreseaza fermierilor de semi-subzistenta
15
Se adreseaza tinerilor din zona rurala
15
Respecta normele de mediu
15
Care urmaresc facilitatea implementarii acelor masuri din PNDR, care vor avea
10
ca beneficiari grupuri de producatori, asociatii, parteneriate
TOTAL
100

Punctajul minim realizat pentru un proiect va fi de 10 puncte.

Data si modul de anuntare a rezultatelor:
- Beneficiarii vor fi notificati in scris, de catre GAL, daca proiectele au fost selectate,
sau un, prin publicarea unui Raport de Selectie intermediar.
- Daca proiectul nu a fost selectat se poate depune contestatie in termen de 5 zile de la
primirea notificarii.
- Contestatiile se analizeaza de catre o Comisie de Contestatii care va emite un Raport
de Contestatii cu rezultatele contestatiilor
- In urma finalizarii acestora beneficiarii care au depus contestatia vor fi notificati cu
privire la rezultatul solutionarii contestatiei
- Se va publica ulterior un Raport de Selectie Final.
- Toate informatiile vor fi publicate pe www.taraoltului.ro
Datele de contact a GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:
In zilele lucratoare, numai intre orele 9 - 1 4
Adresa : Porumbacu de Jos, nr 253 (la sediul primariei)
Web-site : www.taraoltului.ro
E-mail: tara_oltului@yahoo.com
Telefon : 0269 - 522.101
Reprezentant legal : Camelia Limbasan
Telefon: 0744/795965

