Fișa evaluare criterii de selecție MĂSURA M5/3A
“Sprijin pentru cooperarea pe orizontală şi verticală între actorii din mediul rural pentru
organizarea de lanţuri scurte şi piete locale”

FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE

I. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT
Număr de înregistrare al cererii de finanţare:
Titlu proiect:
Solicitant:

II. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE

Nr.crt
Criterii de selectie
CS1
Principiul reprezentativității cooperării, respectiv
numărul de parteneri implicați

Punctaj
20

CS2

Principiul structurii adecvate de parteneriat, pe baza
obiectivului proiectului

20

CS3
CS4

Principiul divesificarii activitatilor implicate
Principiul valorii adăugate (parteneriatele care
produc și comercializează produse cu valoare
adăugată mare - ecologice, care participă la scheme
de calitate, produse din sistemele agricole HNV,
etc.), in lant scurt

10
30

CS5

Principiul “piețelor locale”

20
100

TOTAL

Pentru această măsură punctajul minim este de 20 puncte si reprezintă punctajul sub
care niciun proiect nu poate intra la finanţare.
Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu poate să depăşească 100 de puncte.
Metodologie de punctare, modalitate de acordare a punctajului:
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CS1. Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați
Se verifică dacă în MJ/SF/DALI este specificat că beneficiarul va realiza proiectul în
parteneriat, si este specificat numarul lor.
CS2.Principiul structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului
Se verifică dacă în Acordul de parteneriat este specificat clar si concis rolul lor si daca
sarcinile partenerilor se regasesc in activitatile si rezultatele proiectului.
CS3. Principiul divesificarii activitatilor implicate
Se verifică dacă în Acordul de parteneriat si in SF, MJ, DALI sunt implicate mai multe
activitati ale lantului valoric – productie, procesare vanzare, promovare
CS4. Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează produse cu
valoare adăugată mare - ecologice, care participă la scheme de calitate, produse din sistemele
agricole HNV, etc.) in lant scurt
Se verifica in CF, Acordul de parteneriat si in SF, MJ, DALI daca este ideplinita cel putin una
dintre conditii.
CS5. Principiul “piețelor locale”
Se verifica in CF, Acordul de parteneriat si in SF, MJ, DALI daca beneficiarul abordeaza
conceptul de “Piata locala”.

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în
cadrul alocării disponibile.
Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție de
CS4. Numarul de conditii existente.
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Observaţiile GAL TO
Observatii:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________

Intocmit

Verificat

Expert 1 GAL TO

Expert 2 GAL TO

Nume, prenume:

Nume, prenume:

Semnatura

Semnatura

Data:

Data:
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