E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013)
Fișa de evaluare generală a proiectului
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
MASURA 4/3A « SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA SI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE »
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):
......................................................................................
*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L
Denumire solicitant:_____________________________________________________
Titlu proiect: ___________________________________________________________
Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________
Date personale reprezentant legal
Nume: _______________________________Prenume:____________________________
Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________
A. Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR
1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași
Raport de Selecție <nr.../data> al GAL<denumire GAL> (se va completa de către expertul
verificator nr. și data Raportului de Selecție care însoțește Cererea de finanțare și denumirea
GAL)?
NU
DA
Dacă DA, de câte ori ?
O dată
De două ori

Nu este cazul

Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ?
DA
NU
deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în baza aceluiași Raport de Selecție/ concluzia
a fost că proiectul nu este încadrat corect de două ori conform Formularului E1.2.1L – Partea a
II-a/ cererea de finanțare a fost declarată ca fiind încadrată corect și retrasă de către solicitant
de două ori, conform fişelor de verificare, respectiv cererilor de retragere:
Nr...... din data .... / .... /....
Nr......
din data ... / ... /......
...............................
2. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate
de către solicitant?
DA
NU

3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află
documentele din Dosarul Cererii de finanțare?
DA
NU
4. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?
DA
NU
5. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?
DA
NU
6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?
DA
NU
7. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?
DA
NU
8. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma
electronică a Cererii de finanţare?
DA
NU
9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?
DA
NU
NU ESTE CAZUL
10. Fișa de verificare a eligibilității emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare, este
semnată de cel puțin doi experți evaluatori și avizată de reprezentantul CDRJ?1
NU
DA
11. Fișa de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare,
este semnată de cel puțin doi experți evaluatori și avizată de reprezentantul CDRJ?
DA
NU
12. Fișa de verificare pe teren emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată
de cel puțin doi experți evaluatori?
DA
NU
NU ESTE CAZUL
13. Raportul de Selecție din care reiese statutul de selectat al proiectului propus spre verificare
(după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor), emis de GAL, este
atașat la Cererea de finanțare și este semnat de toți membrii Comitetului de Selecție
prezenți și de către Președintele/ Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al
Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens; prezintă numele și semnătura
reprezentantului CDRJ care a supervizat procesul de selecție?
DA
NU
NU ESTE CAZUL
14. Raportul de Selecție din care reiese statutul de selectat al proiectului propus spre verificare
(după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor), emis de GAL, este
însoțit de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese ale persoanelor

1

Viza reprezentantului CDRJ nu se face pe documentele efective, ci în baza Formularelor specifice ale CDRJ.

implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor care conțin informațiile minime
necesare?
DA
NU
NU ESTE CAZUL

15. Raportul suplimentar emis de GAL este atașat la Cererea de finanțare și este semnat de
toți membrii Comitetului de Selecție prezenți și de către Președintele/ Reprezentantul
legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens;
prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ care a supervizat procesul de
selecție; este însoțit de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese ale
persoanelor implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor eligibile fără
finanțare (în așteptare), finanțate ca urmare a sumelor provenite în urma rezilierii
contractelor de finanțare, din economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare,
sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca
neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte declarate eligibile si selectate de către GAL sau)
rezultate din realocări financiare aprobate de către DGDR AM PNDR care conțin
informațiile minime necesare?
NU
NU ESTE CAZUL
DA
16. Raportul de selecție din care reiese statutul de selectat al proiectului propus spre
verificare (după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor)/ Raportul
suplimentar/ Nota prin care Raportul intermediar de selecție devine Raport final de
selecție, emis(ă) de GAL este datat(ă) cu cel mult 15 zile lucrătoare înainte de depunerea
Cererii de finanțare la OJFIR?
NU
DA
Concluzia verificării:
Cererea de finanţare este :
CONFORMĂ
NECONFORMĂ
Observații:
___________________________________________________________________________

Aprobat si aprobat,
Reprezentant legal GAL
Nume/Prenume BISOCEANU GEORGETA
Semnătura __________
Data_____/_____/_______

Verificat: Expert 2 GAL
Nume/Prenume ______________________
Semnătura __________
Data_____/_____/________

Ştampila

Întocmit: Expert 1 GAL
Nume/Prenume ______________________
Semnătura __________
Data_____/_____/________

Am luat la cunoştinţă,
Reprezentant legal al solicitantului:
Nume/Prenume ________________________
Semnătura ________________________
Data_____/_____/___________

Ștampila
(numai pentru
beneficiari publici)

Partea a II a - VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI
1. I) Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima
variantă de pe site-ul AFIR (secțiunea LEADER) a Cererii de finanţare pentru proiecte de
servicii, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?
DA
NU
NU ESTE CAZUL
II) Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă
de pe site-ul AFIR (secțiunea LEADER) a Cererii de finanţare aferentă submăsurii din PNDR cu
investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile
prevăzute în proiectele ce vor fi finanțate prin submăsura 19.2, în vigoare la momentul lansării
Apelului de selecție de către GAL?
NU
NU ESTE CAZUL
DA

DA

2. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?
NU

3. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?
DA
NU
4. I) Localizarea proiectului de servicii respectă condițiile specificate în Ghidul de
implementare?
NU
NU ESTE CAZUL
DA
II) Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune
Locală care a selectat proiectul, așa cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 –
2020 și în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020?
DA

NU

NU ESTE CAZUL

5. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se
regăsesc obiectivele proiectului?
DA
NU
6. Obiectivele și tipul de serviciu/ investiție prezentate în Cererea de finanțare se
încadrează în fișa măsurii din SDL?
DA
NU
7. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de
finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii
respective?
DA
NU

8. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat
proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a
măsurii din SDL, sunt completaţi de către solicitant?
NU
DA cu diferențe
DA

Tipul de beneficiar promotor al proiectului
(obligatoriu de completat pentru toate proiectele)

Numărul de locuri de muncă create bărbați
(obligatoriu de completat pentru toate
proiectele, inclusiv atunci când valoarea femei
este zero)

Indicatori de monitorizare

Total cheltuială publică realizată – 1A
(se va completa doar când domeniul de intervenție
principal/ secundar (după caz) al proiectului coincide
cu 1A)
Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite
în cadrul măsurii de cooperare (art.35 din
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) - 1B
Numărul total al participanților instruiți - 1C
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți
2A
2B
2C
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin
pentru participarea la sistemele de calitate, la
piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte,
precum și la grupuri/organizații de producători
3A
3B
Suprafață totală agricolă (ha)
4A
4B
4C
Suprafață totală forestieră (ha)
4A
2

ONG
GAL2
Sector public
IMM
Alții
……………..

□
□
□
□
□
……………..

……………..

……………..

Domeniul
de Domeniul/ domeniile
intervenție principal3 de
intervenție
4
secundar/e
……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..
……………..
……………..

……………..
……………..
……………..

……………..
……………..

……………..
……………..

……………..
……………..
……………..

……………..
……………..
……………..

……………..

……………..

Se va bifa „GAL“ doar în situația în care GAL este efectiv solicitantul sprijinului nerambursabil (de ex., pentru
proiecte care vizează infrastructură socială, broadband, minorități).
3
Se va bifa obligatoriu un singur DI principal
4
Pot fi unul/ mai multe sau niciunul, în funcție de prevederile fișei măsurii din SDL

4B
4C
Suprafață totală (ha) - 5A
Investiții Totale (publice+private)
5B
5C
Suprafața totală sau UVM în cauză (se va completa
pentru investiții în exploatații care vizează
depozitarea și aplicarea gunoiului de grajd) – 5D
Suprafață totală – 5E
Numărul de locuri de muncă create – 6A bărbați
(se va completa doar când domeniul de
intervenție principal/ secundar (după femei
caz) al proiectului coincide cu 6A)
Populație
netă
care
beneficiază
de
servicii/infrastructuri îmbunătățite – 6B
Populație netă care beneficiază de servicii TIC – 6C
Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate cu
obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin
pentru participarea la sistemele de calitate, la
piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte,
precum și la grupuri, organizații de producători
Numar total de operaţiuni de cooperare sprijinite în
cadrul măsurii de cooperare (art. 35 din R (UE) nr.
1305/2013
Număr de locuri de munca create- indicator specific
LEADER

……………..
……………..
……………..

……………..
……………..
……………..

……………..
……………..
……………..

……………..
……………..
……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

Concluzia verificării:
Proiectul este încadrat corect:
DA
NU
Observații:
___________________________________________________________________________
Aprobat SI AVIZAT,
Reprezentant legal GAL
Nume/Prenume ________________________________________
Semnătura _______________________
Data_____/_____/___________

Verificat: Expert 2 GAL
Nume/Prenume ______________________

Ștampila

Semnătura __________
Data_____/_____/________
Întocmit:Expert 1 GAL
Nume/Prenume ________________________
Semnătura __________________________
Data_____/_____/___________

Am luat la cunoştinţă,
Reprezentant legal al solicitantului:
Nume/Prenume ________________________
Semnătura ________________________
Data_____/_____/___________

Ștampila
(numai pentru
beneficiari publici)

B.VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI
1. Verificarea eligibilitătii solicitantului
Verificare efectuată
DA
NU

NU ESTE
CAZUL

1 Solicitantul este înregistrat în Registrul
debitorilor AFIR, atât pentru Programul
SAPARD, cât și pentru FEADR?
2 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate
angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie
răspundere, secțiunea (F) din CF?
2.Verificarea conditiilor de eligibilitate
DA

Verificare efectuată
NU

Nu este
cazul

EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în
categoria beneficiarilor eligibili.
Documente de verificat:
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentului de constituire a
parteneriatului pentru accesarea sprijinului FEADR şi dupa caz, a documentelor de înfiinţare a
membrilor, actelor de identitate, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi
sociale a liderului de parteneriat, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în
Declaraţia F şi în urma verificării experţilor AFIR, în bazele de date AFIR şi ale ONRC, inclusiv a
statutului de întreprindere legată sau parteneră.
Lista participanților conform acordului de cooperare (parteneriatul să fie format din persoane
juridice și fizice române şi alte entităţi constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare).
EG2 - Solicitantul va depune un acord de
cooperare care face referire la o perioadă de
funcționare cel puțin egală cu perioada
pentru care se acordă finanțarea.
Documente de verificat:
Acordul de cooperare
EG3 - Pentru proiectele legate de lanțurile
scurte de aprovizionare, solicitantul va
depune un studiu/plan, privitor la conceptul
de proiect privind lanțul scurt de
aprovizionare.
Documente de verificat:
In cadrul studiului/ planului de marketing, solicitantul va prezenta modul in care, in cadrul
proiectului, va înființa și dezvolta conceptul de lanț scurt de aprovizionare și dacă este cazul, se
vor descrie și activitățile de promovare ale lanțului scurt.
EG4 - Pentru proiectele legate de piețele
locale, solicitantul va prezenta un concept de
marketing adaptat la piața locală care să
cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a
activităților de promovare propuse.
Documente de verificat:
In cadrul studiului/ planului de marketing, solicitantul va prezenta modul in care, prin
intermediul proiectului, va promova și comercializa produsele proprii pe piața locală.

EG5 - Proiectul de cooperare propus va fi nou
și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat.

-

Documente de verificat:
Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F) si
se verifica in baza de date AFIR daca exista in derulare un proiect identic. Se analizeaza
componenta parteneriatelor cu proiecte identice. Daca parteneriatele au aceeasi componență și
aceleași obiective, proiectul nu este eligibil.
EG6 - Dacă este cazul, solicitantul va respecta
definițiile cu privire la lanțurile scurte de
aprovizionare și piețele locale stabilite în
conformitate cu prevederile din articolul 11
din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și
descrise în secțiunea Informații specifice
operațiunii din fișa măsurii.
Documente de verificat:
Daca proiectul se refera la piete locale bazate exclusiv pe lanturi scurte se vor lua in considerare
doar caracteristicile obligatorii ale lanturilor scurte (nu se analizeaza distanta dintre punctul de
origine al produsului si locul comercializarii ci doar numărul de intermediari).
Daca piata locala nu este bazata doar pe lanturi scurte atunci se vor lua in considerare
caracteristicile obligatorii ale pietelor locale (distanta geografica dintre punctul de origine al
produsului si locul comercializarii).
EG7 - Partenerii care sunt fermieri isi
desfasoara activitatile agricole într-una din
unitățile administrativ – teritoriale din Anexa
STP aferentă Cadrului Național de
Implementare STP și activează în sectorul
pomicol (exceptând cultura de căpșuni în
sere și solarii).
Documente de verificat:
Se va avea în vedere sediul pentru instituțiile publice, sediul social al beneficiarului pentru
persoana juridica, PFA, II, IF și UAT în care este localizata majoritar exploatatia pentru
persoanele fizice.
Criteriu de eligibilitate aplicabil doar proiectelor din sectorul pomicol
EG8 - Partenerii care sunt GP/Cooperative își
desfășoară activitățile agricole într-una din
unitățile administrativ – teritoriale din Anexa
aferentă Cadrului Național de Implementare
a STP și activează în sectorul pomicol
(exceptând cultura de căpșuni în sere și
solarii).
Documente de verificat:
Se va avea în vedere sediul social al beneficiarului.
Condiția de eligibilitate se aplica si altor forme asociative care desfășoară activități agricole.
Criteriu de eligibilitate aplicabil doar proiectelor din sectorul pomicol

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL
EG9 Partenerii care sunt fermieri își
desfașoară activitățile agricole într-una din
unitățile administrativ – teritoriale ale GAL
ECB.

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

3. Verificarea cheltuielilor și a investițiilor
prevăzute

Verificare efectuată
DA

NU

NU ESTE
CAZUL/
NU SE
APLICĂ

3.1.1 - Costurile de funcţionare a cooperării
depășesc 20% din valoarea maximă a sprijinului
acordat pe proiect depus?
3.1.2 – Costurile elaborării studiilor și planurilor
de marketing asociate proiectului, inclusiv
analize de piață, conceptul de marketing
depășesc valoarea de 10% sau 5% din valoarea
totală eligibilă a proiectului?
3.1.3 - Cheltuieli de promovare inclusiv pagina
web, broșuri, pliante, bannere, promovare
platită prin social media si alte retele de
publicitate, radio si televiziune, chirii standuri de
prezentare,
personalizare
echipamente,
personalizare auto reprezintă o componentă
secundară (maxim 50%) în cadrul acestui
proiect?
3.1.4 - Cheltuielile privind crearea/achiziționarea
de marcă înregistrată depășesc valoarea de 5%
din valoarea totală eligibilă a proiectului?
3.1.5 - Cheltuieli privind protejarea mărcii
înregistrate depășesc valoarea de 5% din
valoarea totală eligibilă a proiectului?
3.2 - Sunt cheltuielile eligibile în conformitate cu
cele specificate în fișa măsurii din SDL, în cadrul
Studiului/Planului de marketing și necesare
pentru atingerea obiectivelor propuse?
3.3 - Verificarea corectitudinii ratei de schimb.
Rata de conversie între Euro şi moneda

-

-

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

naţională pentru România este cea publicată de
Banca Central Europeană pe Internet la adresa:
http://www.ecb.int/index.html
(se anexează pagina conţinând cursul BCE din
data întocmirii Studiului/Planului de marketing)
3.4 - TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este
trecut în coloana cheltuielilor eligibile?
3.5 - Toate costurile propuse pentru finanţare
sunt eligibile şi calculele sunt corecte, iar
Bugetul Indicativ este structurat pe capitole şi
subcapitole.

4. Verificarea intensității sprijinului
Ponderea sprijinului nerambursabil este de
90% din totalul cheltuielilor eligibile.

-

Verificare efectuată
DA

NU

NU ESTE
CAZUL

4.1 - Planul de marketing/ Studiul de marketing
include acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor
măsuri?
4.2 – Actiunile prevăzute și aferente altor măsuri
sunt în conformitate cu rata maximă a ajutorului
și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri?
4.3 - Valoarea sprijinului solicitat se încadrează
în maximum prevăzut în fișa măsurii din SDL, dar
nu mai mult de 200.000 euro?

Plan Financiar Totalizator
Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total proiect

-

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

1
Euro

0

2
Euro

3
Euro

1. Ajutor public nerambursabil
- Maxim 200.000 euro 2. Cofinanţare privată, din
care:
2.1 - autofinanţare
2.2 - împrumuturi
3. TOTAL PROIECT
Procent contribuţie publică
Avans solicitat
Procent avans

5. Verificarea condiţiilor artificiale

Verificare efectuată
DA
NU

Au fost identificate în proiect următoarele
elemente comune care pot conduce la verificări
suplimentare vizând crearea unor condiţii
artificiale?
1. Membrii cu statut de fermier/IMM etc. ai
Acordului de Cooperare au mai beneficiat
de sprijin prin intermediul submăsurii
2/2A?
2. În cazul în care au mai beneficiat de
sprijin, investițiile sunt identice din punct
de vedere al achizițiilor?
3.
Solicitantul a creat condiţii artificiale
necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a
obţine astfel un avantaj care contravine
obiectivelor măsurii, conform submăsurii 2/2A.

C. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL

NR.

PRINCIPII SI CRITERII DE SELECTIE

PUNCTAJ

PUNCTAJ

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

CRT
1.

2.

3.

4.

5.

6.

GAL
Principiul
asociativitatii
in
tinerilor agricultori din GAL ECB

randurile

1.1.
Se
prioritizeaza
parteneriatele 40 puncte
constituite din tineri agricultori din teritoriul
GAL ECB
Principiul autorizarii parteneriatelor
2.1. Sunt prioritizate parteneriatele care, la
finalizarea
proiectului,
formalizeaza
cooperarea prin constituirea unei forme
asociative cu personalitate juridica
Principiul valorii adaugate (parteneriatele
care produc și comercializează produse cu
valoare adăugată mare - ecologice, care
participă la scheme de calitate, produse
din sistemele agricole HNV, etc.)
3.1. Se prioritizeaza parteneriatele care isi
propun producerea si comercializarea de
produse cu valoare adaugată mare ecologice, care participa la scheme de
calitate, produse din sistemele agricole HNV,
etc.
Principiul “pietelor locale” (i.e. distanţă
geografică mai mică între punctul de
producţie și punctul de vânzare)
4.1. Se prioritizeaza proiectele care isi
propun infiintarea de “piete locale” (i.e.
distanţă geografică mai mică între punctul de
producţie și punctul de vânzare)
Principiul
prioritizării planurilor de
marketing care își propun crearea a cel
puţin un loc de muncă cu normă întreagă
pe o perioadă de cel puţin 12 luni
5.1. Se prioritizeaza planurile de marketing
care isi propun crearea a cel putin un loc de
munca cu norma intreaga pe o perioada de
cel putin 12 luni
Principiul prioritizării proiectelor își
propun metode inovatoare de promovare și
comercializare a produselor, practici și
tehnologii inovatoare

30 puncte

5 puncte

5 puncte

5 puncte

OBTINUT
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6.1. Se prioritizeaza proiectele care isi 15 puncte
propun metode inovatoare de promovare si
comercializare a produselor, practici si
tehnologii inovatoare
Pentru această măsură pragul minim este de 15 puncte si reprezintă punctajul
minim sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finanţare.
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate
următoarele criterii pentru departajare :
NR. CRT

1.

2.

3.

CRITERII DE DEPARTAJARE

Se prioritizeaza parteneriatele, care au
in componenta lor minim doi membri,
care au accesat fonduri pe masura
M3/2B
Se prioritizeaza proiectele care produc
si comercializeaza produse ecologice
(pepeni, legume, etc.)
Se prioritizeaza planurile de marketing
care isi propun crearea a cel putin un
loc de munca suplimentar, fata de cel
prevazut la CS 5, cu norma intreaga pe
o perioada de cel putin 12 luni
TOTAL PUNCTAJ

SE MENTINE STATUTUL DE PROIECT
SELECTAT?

DA

PUNCTAJ

PUNCTAJ

Stabilit de GAL

Obtinut

30 puncte

50 puncte

20 puncte

100 puncte

DA cu
observații*

NU**

* se vor completa documentele care au stat la baza deciziei de menținere a statutului de
proiect selectat (Erată la Raportul de selecție, adresa DGDR – AM PNDR, decizia Direcției
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Generale Control Antifraudă și Inspecții din cadrul MADR), în cazul proiectelor pentru care au
fost transmise Note de atenționare privind criteriile de selecție
** se vor preciza documentele care modifică statutul de proiect selectat

7. DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT

Verificare la OJFIR/CRFIR/GAL

Verificare efectuată
DA
NU

Proiectul este eligibil și selectat?

Proiectul este eligibil și neselectat ?
Proiectul este neeligibil ?

Observatii:
- se detaliaza pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit: motivul
neeligibilităţii, motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitătii sprijinului,
dacă este cazul;
- se prezintă în detaliu motivele neeligibilității în cazul în care Planul de marketing/ Studiul de
marketing nu respectă condițiile prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului și documentele
anexă;
- ținând cont de specificul acestei submăsuri, în cazul în care la momentul verificării Cererii de
Finanțare se constată neeligibilitatea în lipsa unor informații detaliate conform punctelor: 3.
Verificarea cheltuielilor și a investițiilor prevăzute, 4. Verificarea rezonabilității prețurilor și 5.
Verificarea întensității sprijinului, se vor cere obligatoriu informații suplimentare,
prezentându-se clar punctul de vedere al AFIR și dând posibilitatea solicitantului de a
prezenta clarificările necesare sau de a opera schimbări în cadrul Planului de marketing/
Studiului de marketing;
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Observatii:
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Aprobat/Avizat de: Manager GAL
Nume/Prenume BISOCEANU GEORGETA
Semnătura şi ştampila
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DATA………..
Verificat de: Expert 2 GAL
Nume/Prenume RAILEANU CORNEL
Semnătura
DATA………..
Întocmit de: Expert 1 GAL
Nume/Prenume STANESCU MONICA
Semnătura
DATA………..

