M8/2A – Fisa de verificare a criteriilor de selecție a proiectului

Fișa de verificare a criteriilor de selecție proiectului aferent măsurii M8/2A –
„Susținerea fermelor mici din Microregiunea Ceahlău în vederea restructurării și
modernizării acestora ”
Titlul proiectului: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Denumirea solicitantului:________________________________________________________
Statut juridic solicitant:__________________________________________________________
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________________
Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________________
Obiectivul proiectului:_____________________________________________________________
Amplasarea proiectului __________________________________________(localitate/localități)
Date personale reprezentant legal
Nume: _________________________________Prenume:_______________________________
Funcţie reprezentant legal:________________________________________________________

Nr.
crt
CS1

Criteriu de selectie

Punctaj
Conform GHID

Punctaj
estimat
Solicitant

Punctaj
acordat de
GAL

Observații

Solicitantul face parte
30
dintr-o formă asociativă
recunoscută conform
legislației în vigoare.
Se acordă punctaj numai dacă solicitantul face parte ( este membru ) dintr-o formă asociativă recunoscută
conform legislației în vigoare și atașează la Cererea de Finanțare documentul prin care demonstrează aceasta,
respectiv:
- grup de producători, constituit conform OG nr.37/2005, cu modificările și completările ulterioare ;
- cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare ;
- societate cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
- membrii Asociațiilor Crescătorilor de Animale de pe teritoriul GAL Ceahlău
Expertul va completa:
- în coloana - Punctaj estimat de solicitant – punctajul menționat în cererea de finanțare secțiunea A9;
- în coloana – Punctaj acordat de GAL – punctajul obținut în urma verificării
- în coloana ”Observații” – se vor menționa, după caz, diferențele înregistrate .
Daca solicitantul face parte dintr- o formă asociativă, se va acorda punctajul maxim stabilit de 30 puncte, dacă nu,
punctajul acordat va fi de 0 puncte.
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CS2 Principiul sectorului
prioritar care vizează
sectorul zootehnic
(bovine, apicultură,
ovine și caprine) și
vegetal (legumicultura,
fructe de pădure,
ciupercării, flori).
a) Sectorul zootehnic:
- Bovine ( sunt incluse și
bubalinele )
- Apicultura
- Ovine și caprine
b) Sectorul vegetal:
- Fructe de pădure,
ciupercării
- Legumicol ( spații
protejate )
- Flori (spații protejate )

40

35

Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de ponderea sectorului vegetal sau zootehnic în cadrul
calculului S.O. în urma realizării investiției.
Pe întreaga durată de execuție și monitorizare a proiectului se va păstra sectorul dominant pentru care proiectul a
fost selectat şi contractat.
Expertul va verifica secțiunea E din Cererea de finanțare și va acorda punctajul maxim stabilit de 40 puncte pentru
sectorul zootehnic și 35 puncte pentru sectorul vegetal.
CS3 Solicitantul a beneficiat
25
de acțiuni de formare,
informare și transfer de
cunoștințe prin Măsura
7/1A
Punctajul se acordă pe baza prezentării și verificării de către evaluator a următoarelor documente:
-Adeverința emisă de aplicant în cadrul măsurii M7/1A din care să reiasă includerea în grupul țintă a
reprezentantului legal al solicitantului/personal angajat al solicitantului (dovada se va face cu prezentarea unui
extras din REVISAL)
-Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului ca acesta sau o persoană angajată din
cadrul întreprinderii va participa la acțiunile prevăzute în cadrul măsurii M7/1A din SDL, în cazul în care măsura se va
lansa ulterior măsurii M8/2A
Daca expertul regaseste documentul atașat Cererii de Finanțare, va acorda punctajul maxim stabilit de 25 puncte,
daca nu, punctajul acordat va fi 0 puncte.
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CS4 Solicitanții nu au primit
5
anterior sprijin
comunitar pentru o
investiție similară
Punctajul se acordă pe baza verificării de către evaluator a următoarelor documente:
- Cererea de finanțare secțiunea F Declaratie pe propria raspundere. Se va acorda punctajul maxim stabilit de 5
puncte, daca nu, punctajul acordat va fi 0 puncte.
Pentru această măsură, punctajul minim este de 35 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect
nu va intra în procesul de selecție și verificare a eligibilității și va fi declarat neconform.
Concluzia verificării criteriilor de selecție
Punctaj obtinut:
Aprobat de: Manager GAL - ASOCIATIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CEAHLĂU”

Nume si prenume:
Semnatura .............................................

DATA....../....../2020

Verificat,
Expert I implementare SDL GAL – ASOCIATIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CEAHLĂU”
Nume si prenume:
Semnatura .............................................
DATA....../....../2020
Intocmit,
Expert II implementare SDL GAL – ASOCIATIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CEAHLĂU”
Nume si prenume:
Semnatura .............................................
DATA....../....../2020

Am luat la cunostinta.
Numele reprezentantului legal al proiectului: ……………….............................
Semnătura si/sau stampila …………....................... DATA……./…./2020

