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Metodologia de verificare specifică pentru
MASURA M4/6A “Dezvoltarea activitatilor nonagricole in
teritoriul GAL”

CS1 Proiecte care deservesc o populatie mai mare
a) Proiectul se desfasoara pe raza unui singur UAT -12p
b) Proiectul se desfasoara pe raza a minim 2 UAT - 15p

DOCUMENTE PREZENTATE

-

Studiu de fezabilitate
Cererea de finantare
Documente firma
CI reprezentant legal

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Se verifica in Studiul de fezabilitate daca activitatea care
se finanteaza prin proiect se realizeaza pe teritoriul mai
multor localitati din GAL. Exemplu: servicii care se
desfasoara la sediul clientului, activitati recreationale de
tip plimbare , etc.

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat.

Grupul de Acțiune Locală “Colinele Prahovei”
Județul Prahova, Sat Florești, Comuna Florești,
Str. Principală, Nr. 604A, Cod Postal: 107255
Tel/Fax:0244.362.145 email:office@colineleprahovei.ro
www.colineleprahovei.ro

CS 2 Nr. de locuri de muncă nou create*
*Se ia in considerare loc de munca daca angajatul lucreaza min. 4 ore/zi
a) min 1 locuri de munca – 10p
b) min 2 locuri de munca – 15p
c) mai mult de 2 locuri de munca – 30p

DOCUMENTE
PREZENTATE
- Studiu de fezabilitate
- Cererea de finantare

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Expertul verifica in studiul de fezabilitate si in cererea de finantare daca
prin proiect se creaza locuri de munca.
Acestea trebuie sa fie suplementar celor deja existente in cadrul firmei
solicitantului (daca este cazul). Se vor lua in considerare angajatii firmei
cu contract de munca pe min. 4 ore/zi sau 20 ore/ saptamana si trebuie
as fie persoane diferite.
Un loc de munca cu 8 ore/zi nu se va puncta ca min. 2 locuri de munca .
Se verifica descrierea in cadrul planului de afaceri. Si a cererii de
finantare.

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat.
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CS 3 Tipul de investiție
a) Mestesuguri – 20p
b) Productie – 15p
c) Servicii – 10 p

DOCUMENTE PREZENTATE

-

Studoi de fezabilitate,
Cererea de finantare,
Documente firma
Declaratii/bilant.

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Expertul verifica in:
Studiul de fezabilitate, Cererea de finantare, Documente firma,
Declaratii/bilant.:
- tipul de investitie.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru
este prezentat şi demonstrat in planul de afaceri si coincide cu
documentele oficiale (Documente firma, Declaratii/bilant.).
Descrierea activitatii va fi in concordanta cu codul CAEN
finantat prin proiect.
Daca in cadrul unui proiect se propun coduri CAEN aferente
unor tipuri diferite de investitii, punctarea va fi in functie de
activitatea care primeste cele mai putine puncte.
Ex. daca are si servicii si productie, punctarea va fi de 10
puncte aferente servicii.

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat.
CS 4 Masuri de protectia mediului
a)Prin proiect se justifică promovarea măsurilor de protecţie a mediului – 15p
b) Producere de energie regenerabilă* - 20p
*in cadrul proiectului se investeste si in surse de producere a energieie regenerabile in cuantum
de minim 5% din valoarea cheltuielilor eligibile
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DOCUMENTE PREZENTATE

-

Studiul de fezabilitate,
Cererea de finantare,

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Expertul verifica in:
Studiul de fezabilitate, Cererea de finantare daca se propun
activitati specifice celor doua criterii de selectie.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru
este prezentat in cadrul studiului de fezabilitate. Se puncteaza
orice actiune de protectie a mediului mentionata de catre
beneficiar prin planul de afaceri.
In cazul productiei de energie regenerabila se verifica in
cadrul graficului de timp daca investitia a fost completata si
daca a fost alocat buget pentru acest tip de investitie. In caz
contrar nu se aloca punctaj.

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi de departajare
înscrie punctajul total acordat.
CS1 Beneficiar < 40 ani – 15p

DOCUMENTE PREZENTATE

-

Studiul de fezabilitate
Cererea de finantare
Documente firma
CI reprezentant legal

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
-

Se verifica in Studiul de fezabilitate, in cererea de
finantare la datele administratorului/reprezentantului
legal, documentel firma si CI reprezentant legal, daca
acesta are varsta cuprinsa intre 18-40 de ani

In situatia in care acesta are varsta cuprinsa intre 18-40
de ani se puncteaza acest criteriu, in caz contrar nu se
punteaza .

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat.

Grupul de Acțiune Locală “Colinele Prahovei”
Județul Prahova, Sat Florești, Comuna Florești,
Str. Principală, Nr. 604A, Cod Postal: 107255
Tel/Fax:0244.362.145 email:office@colineleprahovei.ro
www.colineleprahovei.ro

Se vor complete si criteriile de departajare , in conformitate cu procedura de evaluare –
selectie astfel: raportul dintre valoarea nerambursabila a proiectului si nr. De locuri de
munca nou create, in conformitate cu prevederile CS2.
Selectia se va face in ordine descrescatoare a raportului mai sus mentionat.

