Anexa nr 5
CRITERII DE SELECȚIE

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea
coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III.2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL
PESCĂRESC DUNĂREA DE SUD VEST
Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..
Titlul proiectului : …………………………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei); Fonduri publice..(%)
Nr.
ÎNREGISTRARE/
COD SMIS

Solicitant
Denumire………………………………..…….....................
Tel/fax………………………
Email ……………………………………………………………

Nr.crt

1.

2.

Resprezentant legal
Nume ……………..….…………..
Prenume …………..…..…………
Funcţie ………………………….

CRITERII/ SUBCRITERII
Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice ale
măsurii
Infrastructură de cazare, agrement cu specific pescăresc,
alimentație publică (pensiuni, piscine, tabere, parcuri, spații
amenajate, pontoane, bărci agrement, restaurant cu specific
pescăresc, cherhana s.a.);
Investiții care creează activități ocupaționale alternative pentru
pescari, lucrători în acvacultură și membrii familiilor;
a. Peste 5 persoane
b. Între 3-5 persoane
c. Mai putin de 3 persoane
Organizarea şi desfăşurarea de activități de formare și educaționale
având
ca
obiective
îmbunătăţirea
capacității
pescarilor/acvacultorilor și familiilor acestora, inclusiv dobândirea
de noi competenţe, abilităţi de a crea şi administra propriile afaceri
cu scopul diversificării activităților și veniturilor;
Alte activităţi de formare pentru a spori competitivitatea şi a creşte
calificările persoanelor angajate și ale familiilor acestora.
Crearea de noi locuri de muncă sau menţinerea locurilor de
muncă existente:
I.
Crearea de noi locuri de muncă
a. ≥ 3 noi locuri de muncă ENI;

PUNCTAJ
MAXIM
40
40

30
30
20
10
25

20
40
40
40

3.

4.

b. 2 noi locuri de muncă ENI;
c. 1 loc nou de muncă ENI;
Contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile
a. Pentru o contribuție cu peste 15 puncte procentuale, inclusiv,
peste pragul stabilit conform ghidului
b. Pentru o contribuție de până la 15 puncte procentuale, peste
pragul stabilit conform ghidului
Contribuția proiectului la respectarea principiilor privind
egalitatea de șanse și dezvoltare durabilă/ inovare
I.
Egalitatea de sanse
a. Crearea de locuri de muncă pentru pescari comerciali cu vârsta
peste 50 ani;
b. Crearea de locuri de muncă pentru femei/ tineri până în 40 ani/
persoane cu dizabilități/ șomeri/ alte categorii defavorizate
II.
Dezvoltare durabila/ inovare
Proiectul utilizează facilități/ tehnologii/ echipamente/ utilaje/ dotări cu
caracter inovator la nivel local/ organizațional demonstrate prin
documente emise de proiectant/ producători/ organisme de
certificare/ proprietate industriala/ intelectuală/ alte organisme cu rol
de cercetare-dezvoltare

20
10
5

PUNCTAJ TOTAL

100

5
3
15
10
10
5
5
5

Observaţii:
• se va preciza dacă proiectul este propus pentru aprobare/ respingere, inclusiv
motivele care au condus la propunerea de respingere
• Bugetul indicativ rezultat în urma evaluării (valoare totală, valoare eligibilă,
valoare nerambursabilă).
Nume/prenume expert
Semnătură
…………………………………………… …………………...

Data

Observaţii Manager proiect – FLAG Dunărea de Sud Vest:
......................................................................................................
......................................................................................................
Manager proiect – FLAG Dunărea de Sud Vest:
 APROBAT
 RESPINS
Nume şi Prenume:
..........................
Semnătura
Data:
..........................

