
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

C S 7 FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE
MĂSURA: M7/6A

INVESTIȚII PENTRU OCUPAREA GRUPURILOR MARGINALIZATE

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:



VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECTIE A PROIECTULUI

Pentru această măsură pragul minim este de 20 puncte si reprezintă pragul sub care nici un proiect nu
poate beneficia de finanţare nerambursabilă.

CRITERII DE DEPARTAJARE
1. În construirea și dotarea spațiilor de lucru se utilizează materiale si forme tradiționale.

2. Intreprinderea desfășoară o activitate cu caracter permanent.

Observaţii:

Punctaj realizat……………

Nr.
crt.

Principii şi criterii de selecţie Punctaj Punctaj acordat
GAL TAM

1. Implementarea formei de economie socială și participarea
directă la funcționarea ei

Max. 10p

Solicitantul este o intreprindere socială de inserție 10 p

Solicitantul este o intreprindere socială 8 p

Solicitantul este autoritate publică locală, asociație de
dezvoltare intercomunitară sau composesorat, ong

5 p

2. Numărul angajaților Max. 15 p

Întreprinderea are cel puțin 50% angajați de etnie roma 15 p

Întreprinderea are cel putin 40% angajați de etnie roma 10 p

Întreprinderea are cel putin 30% angajați de etnie roma 5 p

3 Responsabilizarea solicitantului Max. 30 p

Proiectul demarează o activitate economică 20 p

Proiectul dezvoltă o activitate economică existentă 15 p

Proiectul realizează infrastructura necesară demarării unei
activități economice

10 p

4. Utilizarea materialelor și formelor tradiționale în construcții
(in construirea, dotarea spațiilor de lucru se utilizează
materiale si forme tradiționale)

5 p

5 Utilizarea resurselor locale în activități (lut, lemne, produse
locale, etc.)

5 p

6. Caracterul sezonal al activităților Max. 15 p

Intreprinderea desfășoară o activitate cu caracter permanent 15 p

intreprinderea desfășoară o activitate sezonieră 10 p

7 Viabilitatea proiectului și asigurarea marketingului produselor
realizate

Max. 20 p

măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale şi
valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de
finanţare

10 p

Justificarea modalităţii în care investiţia contribuie la
dezvoltarea economică, social- culturală locală.

10 p

TOTAL 100 P



Aprobat Manager

Nume si prenume
Semnătura si ștampila DATA / _/

Verificat
Expert 2
Nume si prenume_
Semnătura_
Verificat

Expert1

DATA / _/

Nume si prenume_
Semnătura_ DATA / _/




