Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Maramureş Vest “ –GALMMV

PNDR Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul
strategiei de dezvoltare locală!”
GALMMV Masura 3/3A Scheme de Calitate
Anexa nr. 12 Criterii Selectie
Anexa.12. GALMMV Masura 3/3A :Principii si criterii de selectie a proiectului
Criterii de selectie

1

CS1.Membru în cadrul unei forme ce a obținut finanțare prin M1/1A sau M2/2A;
CS2.Face parte dintr-un lanț scurt;
CS3.Solicitantul este o asociație a fermierilor care dețin exploatații de dimensiuni mici
și/sau medii, constituită ca și cooperativă sau a grup de producători în baza legislației
naționale în vigoare;
CS4. Potențialul agricol al zonei, sunt vizate zonele cu potențial determinate în baza
studiilor de specialitate;
CS5. Nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole;
CS6. Principiul soiurilor autohtone.
Nr.Cri
teriu
CS1

CS2

Criterii /principii de selectie M3/3A
Scheme de Calitate

Punctaj minim
pentru selectie

Total
punctaj
realizat

Punctaj
MAXIM

Membru în cadrul unei forme ce a
obținut finanțare prin M1/1A
(Cooperare) sau M2/2A Inv. Active
Fizice ) ;
5 puncte = nu ;
10 puncte pt. M1 ;
20 puncte pt.M2
Face parte dintr-un lanț scurt;
Nu = 5 puncte , Da=10 puncte

5

20

5

10 5 

Solicitantul este o asociație a
fermierilor care dețin exploatații de
dimensiuni mici și/sau medii,
constituită ca și cooperativă sau a grup
de producători în baza legislației
naționale în vigoare;
Nu=5 puncte ,
Da =10 puncte cooperativa ;
Da=15 puncte grup producatori
Potențialul agricol al zonei, sunt vizate
zonele cu potențial determinate în baza
studiilor de specialitate;
Nu= 5 puncte

5

15

5 
10 
20 

10 
CS3

CS4

1

5 
10 
15 

5

15
5 
15 

Extras din Fisa Masurii /anexa 4
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Da = 15 puncte

CS5

CS6

Nivelul de calificare în domeniul agricol
al managerului exploataţiei agricole;
5 puncte =studii elementare(sub 8 clase
inclusiv 8) ,
10 puncte =liceu (cu sau fara diploma
Bac) ,
15 puncte =facultate de profil
20 puncte = Master si/sau doctorat

5

20 5 

Principiul soiurilor autohtone ,
5 puncte soi neautohton ;
20 puncte soi autohton
Punctaj minim pentru selectie=30
puncte
Totaluri

5

20 5 

30

20 
?

10 
15 
20 

100 ?

Tabel 1. Selectie/Punctaje min/MAX 2

Departajare:

Rezultatul verificarii

3

În cazul în care două sau mai multe proiecte vor avea
același punctaj vor fi aplicate următoarele criterii de
departajare:
Produse Certificate Propuse de tineri-fermieri definiti
conform art.4 din Reg. EU 1307/2013
Produse înregistrate de organizaţii reprezentate de
fermieri definiți conform Art.4 din Reg EU 1307/2013.
Punctajul cel mai mare la Criteriile CS3

4

Punctajul cel mai mare la Criteriile CS4

5

Punctajul cel mai mare la Criteriile CS6

6

Punctajul cel mai mare la Criteriile CS5

7

Punctajul cel mai mare la Criteriile CS2

8

Data si ora depunerii Cererii de Finantare

1
2

Da

Nu

Nu e cazul

Tabel 2. Departajate proiecte la punctaje egale

Observaţii (Se vor menţiona de către expertul verificator toate informaţiile concludente
pentru stabilirea rezultatului verificării selectiei proiectului)
...............................................................................................................
DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT

Selectie la GALMMV/

Verificare Selectie efectuată
DA
NU

Punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și metodologia
de punctare se stabilesc de către GAL. Se va avea în vedere respectarea unui prag minim de selecție, care va
avea cel puțin valoarea criteriului de selecție cu punctajul cel mai mic. (Extras Manual Procedura sM19.2, V5 ,
Cap.6)
2
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Proiectul este selectat
Proiectul este neselectat
Punctajele la Selectie



LEADER (Nu e cazul )



GALMMV

Punctaje la Departajare/ daca e cazul

Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Maramureş Vest “ –GALMMV
Aprobat

Manager
GALMMV

Verificat

Expert 2

Intocmit

Expert 1

Data

Semnatura + Stampila (GALMMV)
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II.Metodologia de verificare
Criterii selectie GALMMV

Unde se verifica

Membru în cadrul unei forme ce a obținut
finanțare prin M1/1A (Cooperare) sau
M2/2A Inv. Active Fizice ) ;
5 puncte = nu ;
10 puncte pt. M1 ;
20 puncte pt.M2

Rezultat verificare
Da

Nu

Nu e
cazul

Se verifica in :
CF : Cap. C. FINANȚĂRI
NERAMBURSABILE
solicitate și/sau
obținute
Arhiva GALMMV
pt.masurile M1 /1A si
M2/2A

CS2. Face parte dintr-un lanț scurt
Nu = 5 puncte ,
Da=10 puncte
CS3. Solicitantul este o asociație a
fermierilor care dețin exploatații de
dimensiuni mici și/sau medii, constituită ca
și cooperativă sau a grup de producători în
baza legislației naționale în vigoare;
Nu=5 puncte ,
Da =10 puncte cooperativa ;
Da=15 puncte grup producatori
CS4. Potențialul agricol al zonei, sunt
vizate zonele cu potențial determinate în
baza studiilor de specialitate;
Nu= 5 puncte
Da = 15 puncte

Plan de actiune
Acord Cooperare
CF

Acte constitutive

Studii de referinta 3
pentru elaborarea PNDR
2014-2020 , citate in
Planul de actiune,
Acord Cooperare ,
Cererea de Finantare
Alte studii de
specialitate anexate de
aplicant

CS5. Nivelul de calificare în domeniul
agricol al managerului exploataţiei agricole;
5 puncte =studii elementare(sub 8 clase
inclusiv 8) ,
10 puncte =liceu (cu sau fara diploma Bac) ,
15 puncte =facultate de profil
20 puncte = Master si/sau doctorat

CV uri ,
Certificate/Diplome de
absolvire , Adeverinte
Valabile

CS6. Principiul soiurilor autohtone

3

http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/programare-pndr-2014-2020/studii-de-referinta-pentru-elaborarea-pndr2014-2020.html
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5 puncte soi neautohton ;
20 puncte soi autohton

Cataloage oficiale ale
soiurilor invocate in
CF/PA/AC4

Departajarea :
Departajare:

Rezultatul verificarii

În cazul în care două sau mai multe proiecte
vor avea același punctaj vor fi aplicate
următoarele criterii de departajare:

Unde se verifica

1

Produse Certificate Propuse de tineri-fermieri
definiti conform art.4 din Reg. EU 1307/2013

2

Produse înregistrate de organizaţii
reprezentate de fermieri definiți conform Art.4

3

Punctajul cel mai mare la Criteriile CS3

CF, PA, AC,
Acte
constitutive,
Copie acte
identitate
CF, PA, AC,
Acte
constitutive,
Copie acte
identitate
Punctaj CS3

4

Punctajul cel mai mare la Criteriile CS4

Punctaj CS4

5

Punctajul cel mai mare la Criteriile CS6

Punctaj CS6

6

Punctajul cel mai mare la Criteriile CS5

Punctaj CS5

7

Punctajul cel mai mare la Criteriile CS2

Punctaj CS2

8

Data si ora depunerii Cererii de Finantare

din Reg EU 1307/2013.

4

Da

Nu

Nu e
cazul

Adresa de
inaintare ,
Registrul
proiecte
GALMMV

http://istis.ro/image/data/download/catalog-oficial/Catalog%202018.pdf
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