Birou: sat. Ilieni, nr. 84, tel: 0267 347 747, e-mail: gal.progressio@yahoo.com
www.galprogressio.ro
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”
Fişa de verificare a criteriilor de selecție
M3/6A-Susținerea întreprinderilor

Nr. înregistrare: ……………………………..

FIŞ DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELEC IE
Titlul proiectului:
Num r de înregistrare a cererii de finan are: ................................
Data înregistr rii proiectului la GAL: .............................................
Denumire solicitant: ..................................................
Statutul juridic: ………………………………………
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume:…………………………………………………
Prenume:……………...………………………………
Func ie:…………………………...................................
1. Criteriu de selec ie – Beneficiarii care sunt la prima finanțare prin programul LEADER
CS1

Punctaj conform ghidului

Punctaj acordat

Beneficiarii care sunt la prima finanțare
40 pct
prin programul LEADER
Se verifică: Baza de date şi/sau secţiunea C din Cererea de finanţare
2. Criteriu de selec ie – Numărul locurilor de muncă create prin proiect
CS2
Punctaj conform ghidului
Punctaj acordat
Numărul locurilor de muncă create prin
proiect
Max. 10 puncte
-se acordă 5 puncte pentru fiecare loc de
muncă creat, cu normă întreagă
Se va verifica studiul de fezabilitate, fişa postului
3. Criteriu de selec ie – Proiectele care utilizează energia produsă din surse regenerabile
CS3
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care
utilizează energia produsă din surse regenerabile
-vor fi punctate investițiile care se referă la
achiziția unor bunuri care utilizează energia
produsă din surse regenerabile

Punctaj conform
ghidului
5 puncte

Punctaj acordat
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Se verifică: Se va verifica studiul de fezabilitate, lista bunurilor de investiție cu caracteristiciile,
specificațiile aferente şi alte documente în acest sens.
4. Criteriu de selec ie – Proiecte cu prioritate
CS4

Punctaj conform
ghidului
20 puncte

Punctaj acordat

Vor fi selectate cu prioritate proiectele care
vizează dezvoltarea serviciilor sanitar veterinare
sau serviciilor medicale, farmaceutice şi
stomatologice
Se verifică: Se va verifica studiul de fezabilitate, certificat de înregistrare fiscală, autorizațiile de
funcționare sau alte documente relevante în acest sens.
5. Criteriu de selec ie – Sunt încurajate întreprinderile din domeniul non-agricol care
asigură/ prelucrează servicii în mai mult de două UAT-uri din GAL Progressio
CS5
Punctaj conform
Punctaj acordat
ghidului
Sunt încurajate întreprinderile din domeniul non25 puncte
agricol care asigură/ prelucrează servicii în mai
mult de două UAT-uri din GAL Progressio
-vor fi punctate investițiile care satisfac o nevoie
existentă pe teritoriul mai multor comune (ex.
farmacie, funcționarea căreia este reglementată
de legislație specifică)
Se verifică: Certificatul constatator, autorizațiile de funcționare sau alte documente relevante în
acest sens
Criteriile de selec ie sunt obligatorii i pe perioada de monitorizare a proiectului.
Punctajul minim admis la finan are: 10 puncte
Punctaj maxim total: 100 puncte
PUNCTAJ TOTAL ACORDAT PENTRU PROIECT:…………………………………………
Criteriu de departajare 1: la punctaj egal se va finanța proiectul cu valoare nerambursabilă mai
mică.
Valoare nerambursabilă a proiectului
Criteriu de departajare 1
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Se verifică cererea de finanțare, plan financiar
Criteriu de departajare 2: În cazul proiectelor cu punctaj egal și valoare nerambursabilă
solicitată identică se va utiliza regula primul venit, primul servit.
Data de înregistrarea a proiectului
Criteriu de departajare 2
Se verifică registrul proiectelor.
Aprobat,
Director/Preşedinte As. GAL Progressio
Nume/Prenume ______________________
Semnătura _______________________
Data_____/_____/___________
Verificat:
Nume/Prenume ________________________
Semnătura __________________________
Data_____/_____/___________
Întocmit: Expert As. GAL Progressio
Nume/Prenume ________________________
Semnătura __________________________
Data_____/_____/___________

Ştampila
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METODOLOGIA DE ACORDARE A PUNCTELOR PENTRU CRITERII DE
SELEC IE
1. Criteriu de selecţie – Beneficiarii care sunt la prima finanțare prin programul LEADER
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Baza de date şi/sau secţiunea C din Se va verifica, în cererea de finanțare secț. C, Baza de
Cererea de finanţare
date, dacă solicitantul a primit anterior sprijin
comunitar, dacă nu a primit se acordă 15 puncte.
Nu se acordă punctaj fracționat.
2. Criteriu de selecţie - Locuri de muncă create prin implementarea proiectului
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
SF, fişa postului
Se va verifica, dacă proiectul vizează înființarea
locurilor de muncă. Pentru crearea de loc de muncă cu
normă întreagă se acordă în total 5 puncte.
3. Criteriu de selecţie - Proiectele care utilizează energia produsă din surse regenerabile
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se va verifica studiul de
Se va verifica dacă investiția vizează achiziția de bunuri
fezabilitate, lista bunurilor de
care utilizează energia produsă din surse regenerabile
investiție cu caracteristiciile,
specificațiile aferente şi alte
documente în acest sens
4. Criteriu de selecţie - Proiecte cu prioritate
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se va verifica studiul de
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care vizează
fezabilitate, certificatului de
dezvoltarea serviciilor sanitar veterinare sau serviciilor
înregistrare fiscală,
medicale, farmaceutice şi stomatologice, vor fi verificate
domeniile de activitate în cadrul certificatului de
înregistrare fiscală, autorizațiile de funcționare sau alte
documente relevante în acest sens.
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5. Criteriu de selecţie - Sunt încurajate întreprinderile din domeniul non-agricol care
asigură/ prelucrează servicii în mai mult de două UAT-uri din GAL Progressio
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Certificatul constatator,
Sunt încurajate întreprinderile din domeniul non-agricol
autorizațiile de funcționare sau alte care asigură/ prelucrează servicii în mai mult de două
documente relevante în acest sens
UAT-uri din GAL Progressio

Criteriu de departajare 1: la punctaj egal se va finanța proiectul cu valoare nerambursabilă mai
mică.
Criteriu de departajare 1
Valoarea nerambursabilă a
proiectului:

Se va completa conform Cererii de finanțare, planul
financiar

Criteriu de departajare 2: În cazul proiectelor cu punctaj egal și valoare nerambursabilă
solicitată identică se va utiliza regula primul venit, primul servit.
Criteriu de departajare 2
Data înregistrării:

Se va completa conform numărului de înregistrare din
registru.

