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Anunt publicat in data 18.02.2014.

ANUNŢ PRIVIND LANSAREA PRIMULUI APEL DE SELECŢIE AFERENT
ANULUI 2014 ÎN CADRUL GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALA “ROMULA
MALVA”

Numărul sesiunii de lansare a apelului de selectie: 1/2014 GAL “ROMULA
MALVA”
Grupul de Acțiune Locală Romula Malva, proiect finantat prin Axa IV
LEADER a PNDR, anunță lansarea primului apel de selecție aferent anlui 2014 în
perioada 18 februarie 2014 – 19 martie 2014, pentru următoarele măsuri aferente
Strategiei de Dezvoltare Locală:


Masura 411 – 112: Instalarea tinerilor fermieri (Beneficiarii eligibili
112
la 40 de ani
C
F
*

Masura 413 – 312: Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi (Beneficiarii eligibili
312
Microîntreprinderile
2
E
P
ş
*

Masura 413 – 322 : Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea
serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a
mostenirii rurale B
322
:
1

1

actiunile eligibile sunt cele prevazute in Planul de Dezvoltare Locala
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ONG-

ş
;

ş
ş
/

ş

vigoar ;
*
*Beneficiari conform Planului de Dezvoltare Locala, Fisei Masurii si Ghidului
Solicitantului aferent Masurilor 112, 312 si 322.
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Romula Malva din Satul
Dobrosloveni, Comuna Dobrosloveni, Strada Tudor Vladimirescu nr.1, Camera 3,
jud. Olt, în perioada 18 februarie 2014 – 19 martie 2014, în zilele lucrătoare, în
intervalul orar 9.00-16.00.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 19.03.2014, orele 16.00
Fondurile nerambursabile disponibile sunt:
•
•
183.068 Euro
•

Masura 411-112- Instalarea tinerilor fermieri; 128.000 Euro
413-312- Sprijin pentru cresterea si dezvoltarea de micro-intreprinderi;
Masura 413-322 - R
ș
ț

ț
ș

ș

le; 118.816

Euro
Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect nu poate
depăși suma de 183.068 Euro pentru masura 413-312, 118.816 euro pe masura 413-322,
40.000 euro pe masura 411-112.Valoarea nerambursabila pe proiect nu poate fi mai
mica de 5000 de euro. Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maximum 400.000
Euro.
C

S

ț

: 2
ș 1

.A

2

4
ta membrilor
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C
S
0 membri din spatiul urban.

:7

ș

Anuntarea rezultatului selectiei de proiecte depuse in aceasta sesiune de cereri de
proiecte se va face prin publicarea Raportului de Selectie pâna la data de 28.03.2014, la
GAL ș
31.03.2014. S
vor putea formula contestatii in termen de 5 zile de la primirea notificarilor sau in maximum
10 zile lu
R
S
ț
.
malva-gal.ro. In urma analizei contestatiilor depuse va fi elaborat Raportul Comisiei de
Solutionare a Contestatiilor. Acesta va fi publicat la sediul GAL pâna la data de 07.04.2014,
iar rezultatele individuale vor fi comunicate contestatarilor prin notificare scrisa pâna la data
de 09.04.2014. Raportul de Selectie Final va fi publicat pe site-ul GAL dupa publicarea
Raportului de Solutionare a Contestatiilor.
Pentru întocmirea ș
ț
ș
ț
Gh
S
112 312
322. D
proiec
Gh
S
si fisa masuriii aferente
. Documentele justificat
solicitantul în vederea
ț
sunt cele precizate in cadrul anexelor 1-3 aferente
fiecarei masuri. Beneficiarii eligibili pot fi: persoane fizice, persoane fizice autorizate,
intreprinderi individuale, micro-intreprinderi, administratii publice locale, ONG-uri etc. in
functie de categoria de beneficiari eligibili specificati in ghidul si fisa masurii aferente.
D
Gh
S
.
P
ț

ț

C

S

ț

ș

GAL
x

:
-

Anexa 1.1: Criterii de Selecție Măsura 411-112;

-

Anexa 1.2: Criterii de Selecție Măsura 413-312;

-

Anexa 1.3: Criterii de Selecție Măsura 413-322;
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I

ț

ș
112, 312 si 322 din
PNDR
ș
CD
GAL R
C .
Dobrosloveni, sat D
J . O S .T
V
.1
3. N
ț
contacta la adresa de e-mail coordonator@romula-malva- .
0786038848. I
cup
PNDR
ț
ș
Gh
S
respective, disponibil pe site-ul APDRP www.apdrp.ro sau MADR www.madr.ro ,în vigoare
A
ț .

Model de Declaraţie prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL
toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar:
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DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
A SOLICITANTULUI

S
…………………………………………………………………….. declar ca
ma angajez sa raportez catre Asociatia Grup de Actiune Locala Romula Malva toate platile
aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate catre APDRP catre noi.
Raportarea o vom face dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii cu privire la
efectuarea platii, in maxim 5 zile lucratoare de la efectuarea platii.

Data

Semnatura reprezentantului legal

5

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ROMULA MALVA”
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, camera 3, Sat Dobrosloveni, Jud. Olt
contact@romula-malva-gal.ro | www.romula-malva-gal.ro | 0786038848
CIF 30777441 | Registru Special 6 din 03.10.2012
Contract de finanțare C431.2021243095805 din 21.12.2012 prin Axa 4 Leader – PNDR

Anexa 1.1.
Criterii de Selectie Masura 411-112

Nr.
1.

Denumire criteriu
Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta

Punctaj
30

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul completeaza
„S

”

C

Finantare, din care va trebui sa rezulte ca exploatatia agricola detinuta are o
dimensiune economica cuprinsa între 6 si 8 UDE.
2.

Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil vegetal/animal) într-o zona 5
defavorizata.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, se verifica daca întreaga
exploatatie agricola este situata în:
- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ
Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în anexa la Ghidul
Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unitatilor
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/
Listei localitatilor din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale
Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului.

3.

Solicitantul are în proprietate exploatatia agricola

6
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Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea
de Finantare documente prin care sa demonstreze ca, detine în proprietate întreaga
exploatatie:
- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de
notar, conform legislatiei în 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
înscrieri a solicitantului în Registrul Exploatatiei, însotit de formular de miscare
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA
nr. 40/2010).
4.

Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform legislatiei
în vigoare*).
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea
de Finantare 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
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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 atasate documentele descrise în Cap. 4.1.
Documente necesare întocmirii Cererii de finantare, punctul 12.1.
5.

Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu

10

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea
de Finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214
„P

A

–

”

PNDR

si-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro–mediu pentru o perioada de cinci
ani de la data semnarii angajamentului.
Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu:
1. Pajisti cu înalta valoare naturala
2. Practici agricole traditionale
3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot
4. Culturi verzi
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5. Agricultura ecologica
6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât rosu (Branta
ruficolis).
Criterii de selectie locala:
6.

Proiecte care introduc elemente inovative, precum exploatatii moderne – exemplu 15
pentru ceilalti fermieri din sectorul animal/vegetal sau mixt.
Se va acorda punctaj la acest criteriu de selectie pentru:
-

Investitiile care respecta Codul de bune practici agricole aprobat prin
Ordinul comun al Minis
ş G
A
. 1182
2005 ş
A
P
ş D
R
.
1270/2005.

-

Investitiile care respecta standardele pentru bunastarea animalelor

-

Investitii realizate pentru ameliorarea raselor si crearea de rase
specializate

7.

Proiecte care sunt prietenoase cu mediul inconjurator si adauga plus valoare masurii

15

prin elementele de protectie a spatiului natural.
TOTAL

100

IMPORTANT! Pentru Masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” nu exista punctaj minim.
IMPORTANT! Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze în cadrul
Planului de afaceri si pentru care a primit punctaj la selectie, devin conditii obligatorii pentru obtinerea
sprijinului si pe toata perioada contractului de finantare.
Valoarea sprijinului nerambursabil
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploatatie agrícola cu
dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 4.000
Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depasi 40.000 de Euro/ exploatatie.
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Valoarea sprijinului acordat se calculeaza în lei, în functie de rata de schimb EUR/ LEU, cea mai recent
stabilita de catre Banca Centrala Europeana înaintea datei de 1 ianuarie a anului în care se elaboreaza decizia
de acordare a ajutorului (certificatul de plata), conform prevederilor art. 7 si 11 din Regulamentul CE 1913/
2006.
În cazul instalarii tinerilor fermieri, principiul finantarii nerambursabile este acela al acordarii unei prime de
instalare.
Selectia se face în ordinea descrescatoare a punctajului. În cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea
acestora, se face în functie de urmatoarele prioritati:
- solicitantul are în proprietate exploatatia agricola;
- solicitantul este membru al unei forme asociative;
- solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta.
În cazul proiectelor cu acelasi punctaj si aceleasi prioritati, departajarea se va face în functie de criteriul de
departajare preponderent, stabilit pe baza numarului mai mare de unitati de dimensiune economica (UDE)
calculat prin cumularea elementelor componente în cadrul fiecarui criteriu de departajare, în urmatoarea
ordine:
1. numar de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproductie/ pasari, numar UDE cumulate;
2. numar de porcine la îngrasat/ ovine si caprine, numar UDE cumulate;
3. suprafata legume numar UDE cumulate;
4. suprafata pepiniere si plantatii de pomi si de arbusti fructiferi, capsunarii, numar UDE cumulate;
5. suprafata pepiniere si plantatii de vita de vie pentru vin cu exceptia restructurarii/ reconversiei plantatiilor
de vita de vie si struguri de masa, numar UDE cumulate;
6. suprafata culturi de câmp numar UDE cumulate;
7. suprafata culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, în scopul
producerii de energie regenerabila, cumulate. Pentru acest criteriu de departajare nu se calculeaza numarul de
UDE.
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Anexa 1.2.
Criterii de Selectie Masura 413- 312
Nr.

CRITERIU DE SELECŢIE

PUNCTAJ

Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi similare în ultimii
3 ani;

5

crt.
1

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).
2

Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/ 10
25.000 Euro investiţi (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.

11

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ROMULA MALVA”
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, camera 3, Sat Dobrosloveni, Jud. Olt
contact@romula-malva-gal.ro | www.romula-malva-gal.ro | 0786038848
CIF 30777441 | Registru Special 6 din 03.10.2012
Contract de finanțare C431.2021243095805 din 21.12.2012 prin Axa 4 Leader – PNDR

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 productiv2 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).
3

Proiecte care promovează activităţi meșteșugărești, de artizanat.

Max. 15

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
2

Conform definției din Ghidul solicitantului – Cap. 4.3 - personalul încadrat din punct de vedere al

responsabilitatilor si al gradului de participare la realizarea procesului productiv/de servicii al
microîntreprinderii respective.
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activităţilor meşteşugăreşti în valoarea totală eligibilă a proiectului.
4

Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârstă până în 40 de ani la data depunerii
proiectelor.

10

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.
5

Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate) care aplică proiecte ce vizează 20
activităţi non-agricole productive;
Se acordă punctaj proiectelor care vizează activitățile enumerate în secțiunea
”Domeniul de aplicabilitate şi acţiuni prevăzute”, la punctului i)3 și ii)4 din fișa măsurii.

3

Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi:
Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc,

produse odorizante etc.);
În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase - începând de la stadiul de cherestea (ex.
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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.
6

Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor
medicale;

7

Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea energiei din Max. 5
alte surse regenerabile decât biocombustibilii

30

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.
Criterii de selectie locala:
8

Proiecte care promoveaza elemente inovative si tehnologii avansate

5

mobilă);
Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

4

Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale nonagricole cu
specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi
marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi).
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TOTAL

100

Punctaj minim

Nu exista

ATENŢIE! P
h
ş

h
h
.

Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate pe sesiune.
Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal:
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de valoarea eligibilă a
proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.
Dacă şi după aplicarea criteriilor de departajare vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare, va
primi finantare proiectul care creaza cele mai multe locuri de munca la 25.000 euro investiti.
ATENŢIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie atât la faza de
implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare şi pentru care a primit punctaj la selecţie,
devin condiţii obligatorii.
În caz că, la verificarea cererilor de plată, sau în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii
nu se respectă, plăţile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat.
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Anexa 1.3.
Criterii de selectie aferente Masurii 413- 322
Nr.
1.

Criterii de selectie generale confirm Ghidului
Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o
investitie similara.

Punctaj
15

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).
Precizari: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
Indiferent de categoria de beneficiar, în cazul proiectelor integrate, acest criteriu se
va puncta în functie de actiunea majoritara a proiectului (drum; apa+canal, energie
electrica, gaz, statii de transfer).
2.

Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat:

Maxim 13
13

- localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%)

7
5

- localitati cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%)

- localitati cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%)

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitatile rurale cu grad
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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).
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
3

Proiectele care se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala

5

sau judeteana.
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 respective (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
într-o strategie de dezvoltare locala, judeteana sau regionala;

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar
4

Proiecte integrate de investitii

7

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
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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.
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
9

Proiecte de investitii în infrastructura sociala
- realizate de catre ONG uri si unitati de cult .....................................
- realizate de catre comune, iar functionarea infrastructurii sociale

Maxim 15
15
7
5

este asigurata în parteneriat cu ONG-uri/ unitati de cult ......................
- realizate de comune si A.D.I.-uri.....................................................

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,
„
h ”
cu nevoi speciale
Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine culturale .

10

Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservarii specificului local si a
mostenirii culturale (arhitectura traditionala, conservare patrimoniu material,
imaterial, promovare, organizare festivaluri cu specific local etc).
- realizate de catre ONG uri, unitati de cult, asezaminte culturale, persoane fizice si
juridice (exceptând comunele si asociatiile acestora legal constituite)
- realizate de catre comune, iar functionarea obiectivului investitiei este asigurata în
parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale .
- realizate de catrecomune si A.D.I.-uri Punctarea acestui criteriu se va face numai
daca acest lucru este prezent si demonstrat în Studiul de Fezabilitate..
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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
„P
prioritar national pentru co
”
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, piete traditionare 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, clopotnite 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 Criterii generale

75

Criterii de selectie locale
11

Proiecte care promoveaza activitati prietenoase cu mediul inconjurator -minim 13
10.000 eur in dispozitive pentru energie verde ori actiuni de reciclare.

12

Elemente inovative şi tehnologii avansate, păstrând elementele de arhitectură
tradiţionale;

12

TOTAL Criterii locale

25

TOTAL GENERAL

100

Pentru aceastra masura nu exista un prag minim de punctaj.
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Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal,
x
.
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