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Grupul de Actiune Locala ”Colinele Olteniei”

Criterii de selectie locala

Masura 111 - Formare profesionala (training), informare si

difuzare de cunostinte

Nr.crt. Criterii de selectie Punctaj

1 Furnizorul să aibă experienţă relevantă în susţinerea cursurilor de

formare profesională în domeniile agricol, industrie alimentară şi

silvicultură: ofertantul trebuie să fi implementat cel puţin 3

proiecte distincte de formare profesională în domeniul agriculturii

finalizate pana la data depuneri i ofertei

35

2 Asigurarea (în dotare proprie, prin contracte sau convenţii de

închiriere etc.) echipamentelor, mijloacelor fixe şi altor dotări

considerate strict necesare pentru îndeplinirea contractului de

servicii (computere portabile, videoproiector, flipchart,

imprimanta)

25

3 Asigurarea personalului calificat pentru îndeplinirea contractului 15

4 Furnizorul se obligă se formeze cel puţin o grupă de 10 persoane 10

5 Să prezinte programa de formare profesională(teme generale de

instruire: managementul fermei, agricultura ecologică,

contabilitatea fermei, diversificarea activităţilor în exploataţiile

agricole, standarde EU în domeniile mediu, sănătatea, bunăstarea

animalelor, igienă)

15

TOTAL: 100

Punctajul minim pe care trebuie sa il obtina un proiect pen tru a fi selectat este de 25 puncte
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Masura 112 - Instalarea tinerilor fermieri

Nr.crt. Criterii de selectie Punctaj

1 Solicitantul deţine o fermă de semi -subzistenţă. 25

2 Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă. 20

3 Solicitantul face parte dintr -o formă asociativă, recunoscută

conform legislaţiei în vigoare.

15

4 Accesează o masură de agromediu. 15

5 Prin proiectul elaborat se susţin măsuri de protecţie a mediului şi

promovarea agriculturii ecologice.

25

TOTAL: 100

Punctajul minim pe care trebuie sa il obtina un proiect pen tru a fi selectat este de 35 puncte

Măsura – 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”

Criterii de selectie locala:

Nr.

crt.
Criterii de selectie Punctaj

1. Exploatatii agricole de semi -subzistenţă 5

2.
Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de alte fonduri pentru

acelasi tip de activitate 5

3.
Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou

introduse 5

4. Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor agricole 5

5. Exploatatii vegetale si de crestere a animalelor in sistem ecologic 5

6.
Beneficiarul este membru al unei forme asociative recunoscute conform

legislatiei nationale in vigoare 5

7. Exploatatii din sectoarele prioritare: Maxim
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30

legume; 15

pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii; 5

culturi de câmp; 5

pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin şi struguri de masa; 5

culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe

cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă. 10

Proiectele care au investiţii în sisteme de irigaţii de minim 20% din

valoarea eligibilă a proiectului 10

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în

producerea şi utilizarea energiei regenerabile 5

8.
Exploatatii agricole detinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data

depunerii proiectului 25

9. Diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţe i 10

10. Include acţiuni de protecţie a mediului 5

TOTAL 100

Punctajul minim pe care trebuie sa il obtina un proiect pen tru a fi selectat este de 15 puncte
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Măsura 122 – „Îmbunatatirea valorii economice a padurii”

Criterii de selectie locala:

Nr.

crt.
Criterii de selectie Punctaj

1.

Solicitant

- asociatie de proprietari

- proprietari privati

- comune

Maxim 30,

30

20

10

2.
Proiectul prevede îmbunătătirea structurii arboretelor, refacerea

arboretelor slab productive si substituirea celor derivate

20

3.
Proiectul prevede achizitia de echipamente, masini si executare lucrari

de ingrijire

10

4.

Suprafata de padure:

1-10 ha

11-50 ha

51-100ha

101- 200 ha

≥200 ha

Maxim 40,

5

10

20

30

40

TOTAL 100

Punctajul minim pe care trebuie sa il obtina un proiect pen tru a fi selectat este de 40 puncte
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Măsura -123 – „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi

forestiere”

Nr.

crt.
Criterii de selectie Punctaj

1
Unităţi care procesează materie primă disponibilă în teritoriu şi pentru care nu

există unitate de procesare

10

2 Unităţi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse 10

3 Unităţi care sunt atat producatoare de materie prima cat si procesatoare 10

4 Unităţi care colectează si procesează produse ecologice 10

5
Unităţi care propun investitii pentru producerea si utilizarea energiei din surse

regenerabile 15

6 Unităţi care promoveaza tehnologii de protecţia mediului 10

7 Unităţi care au programe de restructura re 10

8 Formă asociativă constituită cu minim 6 luni înainte de depunerea proiectului 10

9
Sa nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/FEADR pentru acelasi tip de

activitate 5

10

Crearea de noi locuri de muncă, din care:

-locuitori din teritoriu

-persoane defavorizate sau cu handicap

Maxim 10,

5

5

TOTAL 100

Punctajul minim pe care trebuie sa il obtina un proiect pen tru a fi selectat este de 20 puncte
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Măsura 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenţă”

Nr.

crt.
Criterii de selectie Punctaj

1
Solicitantul este membru, cu minim 6 luni înainte de depunerea proiectului, al

unei forme asociative recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare

20

2
Ferma de semi – subzistenţă este deţinută de un fermier cu vârsta sub 40 de

ani, la data depunerii proiectului 30

3

Solicitantul realizează o investiţie, în special o investi ţie pentru îndeplinirea

conformităţii cu standardele comunitare:

a) investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare

b) alt tip de investiţie

Maxim 30,

30

15

4 Să dmonstreze ca nu obţine venituri din alte activităţi 10

5 Accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro - mediu” 10

TOTAL 100

Punctajul minim pe care trebuie sa il obtina un proiect pen tru a fi selectat este de 20 puncte
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Masura 142 - Înfiintarea grupurilor de producatori

Pentru Măsura 142 nu se aplică procedura de selecţie

Masura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro -

întreprinderi

Nr.

crt.
Criterii de selectie Punctaj

1
Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare

pentru investitii similare in ultimii 3 ani
10

2 Proiectul promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat 10

3
Proiectul este derulat de femei/ tineri cu varsta pana in 40 de ani la

data depunerii proiectelor
15

4 Micro-intreprindere nou infiintata (start -up) 15

5
Proiect care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de

munca
20

6 Proiectul vizează dezvoltarea serviciilor sanitar -veterinare 15

7
Proiectul vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea

energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii
15

TOTAL 100

Punctajul minim pe care trebuie sa il obtina un proiect pen tru a fi selectat este de 30 puncte
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Masura 313 - Încurajarea activitatilor turistice

Nr.

crt.
Criterii de selectie Punctaj

1.
Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare

pentru investitii similare in ultimii 3 ani
20

2.
Proiectul este inclus într -o strategie de promovare a turismului la

nivel national/ regional/ judetean sau local
20

Proiectul acopera întreg teri toriul si prevede  minim 5 actiuni/

investitii de turism
20

3. Proiectul contribuie la promovarea traditiilor culturale 20

4. Proiectul combina mai multe actiuni 20

TOTAL 100

Punctajul minim pe care trebuie sa il obtina un proiect pen tru a fi selectat este de 30 puncte

Masura 421 - Implementarea proiectelor de cooperare

Nr.

crt.
Criterii de selectie Punctaj

1. Proiectul prevede schimburi de experienta 20

2. Proiectul prevede actiuni comune 20

3. In actiunile prevazute sunt implicati toti partenerii 20

4. Actiunile prevazute sunt complemetare altor proiecte derulate 20

5
Proiectul include mecanismul de implementare,  metodologie si

organizare, indicatori de monitorizare, managementul proiectului.
20

TOTAL 100

Punctajul minim pe care trebuie sa il obtina un proiect pen tru a fi selectat este de 60 puncte
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După cum reiese din criteriile de selecţie prezentate anterior, Grupul de

Acţiune Locală „Colinele Olteniei” va susţine în sp ecial proiectele adresate

tinerilor, proiectele ce vizează implementarea unor măsuri de protejare

a mediului înconjurător şi proiecte ce sunt adresate asociaţiilor,

parteneriatelor şi grupurilor de producători.

În plus, coroborat cu indicatorii de monitor izare stabiliţi pentru fiecare

măsură, Grupul de Acţiune Locală vizează implementarea a peste 50% din

numărul proiectelor vizate de către asociaţii, grupuri de producători,

parteneriate şi alte forme asociative.

 La sfârşitul evaluării, se întocmeşte o list ă a proiectelor şi punctajelor

obţinute, în ordine cronologică şi se transmit comitetului de selectare

stabilit prin Hotărâre a Adunării Generale.

 Comitetul de selectare analizează lista proiectelor, comparativ cu

direcţiile de dezvoltare şi indicatorii st abiliţi în Planul de Dezvoltare

Locală. Astfel, comitetul de selectare a proiectelor va transmite spre

verificare administrativă de către AMPNDR numai acele proiecte ce

răspund nevoilor de dezvoltare a teritoriului;

 AMPNDR verifică din punct de vedere admi nistrativ proiectele

depuse şi înştiinţează Grupul de Acţiune Locală cu privire la

rezultatele verificării;

 În funcţie de rezultatele evaluării de către AMPNDR, Grupul de

Acţiune Locală transmite beneficiarilor notificări cu privire la

rezultatele procedurii de evaluare şi selecţie, iar în cazul proiectelor

câştigătoare, demarează procedurile de contractare. În plus, odată

finalizat procesul de evaluare şi selecţie, rezultatele procedurii vor fi

publicate pe site-ul GAL-ului şi transmise spre publicare în media.


