Fișa de verificare a criteriilor de selecție a măsurii M2/2A
Măsura M2/2A - Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară
competitivă în teritoriul GAL
Denumire solicitant:_____________________________________________________
Titlu proiect: ___________________________________________________________
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________
Data înregistrării proiectului la GAL: ________________________________________
Obiectivul proiectului: _______________________________________________________
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________
Date personale reprezentant legal
Nume: _______________________________Prenume:____________________________
Funcție reprezentant legal:________________________________________________
Nr.
Crt.

Criterii de selecție
Principiul dimensiunii economice a exploatației
Proiecte in care dimensiunea economica este intre 4.000 –
250.000 SO (valoarea producției standard)

1.

SCOR
stabilit
de GAL

Documente care se
verifică
-Cerere de Finantare

1.1. ≥4.000 – ≤50.000 (15p.)
1.2. >50.000 – ≤100.000 (13p.)

2.

1.3. >100.000 – ≤ 250.000 (11p.)
Principiul sectorului prioritar conform analizei socioeconomice precum sectorul zootehnic (suine, bovine și
păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și
proteice, cartofi și legumicultură în spații protejate,
inclusiv producere de material săditor)
2.1 legumicultură în spații protejate:
a) semințe și/ sau material săditor (20p.)
b) producție (19p.)
Atenție!
În această categorie vor fi incluse și ciupercăriile din
spațiile climatizate, culturile de cartofi (dacă sunt obținuți
în spații protejate) și ciupercile de cultură.
2.2 plante oleaginoase și proteice
a) semințe și/ sau material săditor (20p.)
b) producție (18p.)
2.3 cereale și cartofi
a) semințe și/ sau material săditor (20p.)
b) producție (17p.)

-Cerere de Finantare

3.

Principiul potențialului agricol al zonei care vizează
zonele cu potențial determinate în baza studiilor de
specialitate

-Anexa nr.5
-Cerere de Finantare

3.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial
agricol ridicat (conform notei de bonitare ICPA) (10p.)
3.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial
agricol mediu (conform notei de bonitare ICPA) (9p.)
4.

Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol al
managerului exploatației agricole
Managerul/ Administratorul exploatației deține calificare
în raport cu activitatea prevăzută prin proiect, în funcție
de:
4.1. studii superioare
(10p.)
4.2. studii liceale sau postliceale (8p.)
4.3. școli profesionale sau formare profesională care
conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol
(6p.)

-Acte studii
-Cerere de Finantare

5.

Principiul prioritizării proiectelor care își propun
crearea a cel puțin un loc de munca cu norma întreaga
pe o perioada de cel puțin 12 luni.
5.1. Pentru crearea a 2 locuri de munca cu norma
întreaga prevăzute in proiect (30p.)
5.2. Pentru crearea unui loc de munca cu norma întreaga
prevăzute în proiect (20p.)

-Studiul
de
Fezabilitate/Memoriu
Justificativ
-Cerere de Finantare

TOTAL

Nota: Scorul total al criteriilor de selecţie (max.100)
stabilit de GAL:……………. puncte
GAL
Verificat de Expert – GAL
Nume Prenume ………………………………
Semnătura …………………………………… DATA …./…../-201
Întocmit de Expert – GAL
Nume Prenume ………………………………
Semnătura …………………………………… DATA …./…../-201

