
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

CS04 - FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M4/3A -Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de
structuri asociative.

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.
crt.

Principii şi criterii de selecţie Punctaj
Punctaj acordat
GAL TAM

1. Dezvoltarea unei structuri asociative care să includă
funcţii integrate(flux operaţional complet)

Max. 20p

Fluxul operaţional integrează toate cele trei funcţii 20 p
Fluxul operaţional integrează două funcţii 15 p
Flux operaţional cu o funcţie 10 p

2. Gradul de acoperire a teritorului în cadrul acţiunilor Max. 15 p
Se implementează întro localitate cu suprafaţa mai
mare de 50 km2

15 p

Se implementează întro localitate cu suprafaţa mai
mare de 40 km2

10 p

Se implementează întro localitate cu suprafaţa mai
mare de 20 km2

5 p

3 Dezvoltarea profesională şi implicare (asigurarea
sustenabilităţii post-proiect)

10 p



4. Relevanţă a structurii de membrii în acord cu SDL
Parteneriatul are:

Max. 20 p

a) mai mult de 10 membri 20 p
b) între 5-10 membri 10 p
b) între minim3-5 membri 5 p

5 DEZVOLTARE DE LANŢ SCURT( ABORDARE DE
MARKETING)
Principiul „piețelor locale” (i.e. distanță geografică
mai mică între punctul de producție și punctul de
vânzare).

Max 25

5.1. Distanţa dintre exploatația de origine a
produsului/produselor și punctul de comercializare
se încadrează între:
a) 0-10 km;
b) > 11-30 km.
Distanța dintre exploatația de origine a
produsului/produselor și punctul de comercializare
se calculează prin intermediul GPS.
Se va avea în vedere distanța rutieră cea mai scurtă.
Dovada încadrării în limitele de km menționate
anterior nu este necesară.
Distanța va fi verificată de AFIR.
Solicitantul trebuie să se asigure înainte de
depunerea proiectului că se încadrează în limitele de
mai sus și să menționeze în proiect distanța maximă
dintre exploatația de origine a
produsului/produselor și punctul de comercializare

10 p
5 p

5.2 Proiecte care propun integrarea lanțului scurt cu
piață locală
Se vor puncta proiectele ce propun un plan de
marketing ce cuprinde atât componenta de
dezvoltare a lanțului scurt cât și componenta de
dezvoltare a unei piețe locale.
Se aplică proiectelor care propun înființarea și
dezvoltarea piețelor locale exclusiv prin lanțuri
scurte.

15 p

6 Implementarea eficientă şi accelerată a proiectului 10 p
TOTAL 100 P

Pentru această măsură, pragul minim este de 10 puncte si reprezintă pragul sub care nici un proiect nu poate
beneficia de finanţare nerambursabilă.

CRITERII DE DEPARTAJARE

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii de
departajare:
1. Valoarea nerambursabilă totală a proiectului în ordine descrescătoare.



2. Proiecte care includ funcţii integrate(Fluxul operaţional integrează toate cele trei funcţii)

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de Marketing 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:___________

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