
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ARGESUL DE MIJLOC
Oras Stefanesti, sat Valea Mare - Podgoria, str. Drumul Morii, nr. 18B, etaj 1, jud. Arges

Tel. 0755894665

galargesul@yahoo.com

CS08- FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M8/6B
Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza

la scara mica

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a conformității proiectului

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:_

Funcţie reprezentant legal:

Nr. Principii de

Criterii de selecţie Punctaj

Crt. selecţie

Punctaj
acordat

Principii generale: max 30 p

10
1. puncte

Pentru investiţiile în infrastructura socială vor avea
prioritate proiectele dedicate persoanelor şi
grupurilor vulnerabile şi minorităţilor naţionale şi în
special celor de etnie romă

Proiecte care deservesc max 20 p
localităţi cu o populație
cât mai mare
Se consideră numărul

total de locuitori ai



comunei, conform
Asigurarea
principiului Recensământului

2.
gradului de populaţiei şi locuinţelor
acoperire a din anul 2011 – Rezultate
populației finale - Tabel 3

deservite

peste 4.500 20 p

3.500 – 4.499 17 p

2.500 – 3.499 14 p

1.500 – 2.499 11 p

500 – 1.499 8 p

Principii specifice: max 70 p
Asigurarea
principiului 3.1 Gradul de dezvoltare

prioritizării socio-economică a zonei

tipului de Se are în vedere ierarhia

investiție în comunelor în funcție de

funcție de potenţialul socio-economic de

gradul de dezvoltare al zonelor rurale

max 10 pdezvoltare3.
coeficient comunăsocio-

economică a ________________________ x 10

zonei, in
baza studiilor
de
specialitate
asumate de 0.6648

MADR

Rezultatul va fi exprimat

de un număr cu 4 zecimale

Criterii specifice:



4.

a)proiect realizat în parteneriat 2 p
b)exploatarea resurselor de energie
regenerabilă 3 p
c)Crearea de noi locuri de muncă cu
normă întreagă 25 p

d)proiecte combinate cu măsura din
POCU pentru infrastructura socială 2 p

e)Solicitanţii care nu au primit
anterior sprijin comunitar pentru o
investiţie similară

25 p

f)proiect cu impact micro-regional 5 3 p

TOTAL 100 p

Punctajul minim pentru această măsură este de 25 puncte.
Criterii de departajare M8/6B:
În cazul în care există mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii pentru
departajare:

1. Au prioritate proiectele care deservesc localitati cu o populatie mai mare.
2. Valoarea totala a proiectului in ordine descrescatoare. Proiectele cu o valoare mai mare vor

avea prioritate.

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul studiului de fezabilitate/memoriu

justificativ şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului și pe

toată perioada Contractului de Finanțare (perioada de implementare şi monitorizare a proiectului).

Nota!
Punctajul total al criteriilor de selectie acordat de GAL TAM:___________

Observatii:.......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Aprobat de: Presedinte/Manager GAL
Nume/Prenume ……………………..................
Semnătura şi ştampila................................
DATA………..................................................

Verificat: Expert 2 GAL
Nume/Prenume ……………………................…
Semnătura...................................................

Întocmit de: Expert 1 GAL
Nume/Prenume …………………….................…
Semnătura...................................................




