METODOLOGIA PENTRU VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE
-VERSIUNEA 02M5.6A – DIVERSIFICAREA ECONOMIEI RURALE PRIN SUSȚINEREA ÎNTREPRINDERILOR DIN
SECTORUL NON-AGRICOL
CRITERII DE SELECȚIE M 5.6A
Diversificarea economiei rurale prin susținerea intreprinderilor din sectorul non-agricol
Criterii de selecție

Punctaj

CS1 Orientarea fermierilor către activități non agricole
Proiecte care sunt inițiate de către o întreprindere existentă (cel puțin PFA), care a desfășurat în
principal activitate în domeniul agricol, în UAT-ul din teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri,
în care va realiza investiția și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non agricol.
Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și
20 puncte
până la data depunerii cererii de finanțare.
Sau
CS3 Încurajarea start-up-urilor
Proiecte care sunt inițiate de către o întreprindere nou înființată (cel puțin PFA), care vor să
înceapă o afacere în mediul neagricol, în UAT-ul din teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri.
Documente de verificat:
Planul de afaceri, Cererea de finanțare, documentele de înființare ale persoanei juridice, pentru CS1.
Planul de afaceri, Cererea de finanțare, documentele de înființare ale întreprinderii, pentru CS3.
Verificarea citeriului CS3 se va face în baza Certificatului de înregistrare fiscală și/sau a declarației de
inactivitate.
O micro-întreprindere este considerată nou înființată (start-up) dacă este înființată în anul depunerii Cererii de
Finanțare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani
fiscali consecutivi.
Dacă este îndeplinit criteriul CS1 sau CS3, expertul GAL va înscrie 20 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL.
În caz contrar expertul va înscrie 0 puncte
CS2 Prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere la nivel local
Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere.
25 puncte
Proiectul vizează prestarea de activități conform codului CAEN aferent activității de producție
scorate.
Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere.
20 puncte
Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului CAEN aferent serviciului scorat.
Proiecte ce vizează activități de agroturism
15 puncte
Documente de verificat: Planul de afacere, Cererea de finanțare, anexa la ghidul solicitantului cu codurile
CAEN
Se verifica daca solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect conform
Planului de afaceri si daca acest cod CAEN se regaseste in codurile CAEN conform Anexei 7 - Lista coduri CAEN
eligibile pentru finantare in cadrul M 5, astfel:
- 25 puncte, dacă proiectul vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere
- 20 puncte, dacă proiectul vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere
- 15 puncte, dacă proiectul vizează activități de agroturism
CS4 Încurajarea reducerii șomajului la nivel local prin crearea de noi locuri de muncă
55 puncte
Criteriul este punctat astfel:
- dacă se creează cel puțin 2 locuri de muncă- 55 puncte

- dacă se creează cel puțin un loc de muncă - 40 puncte

40 puncte

- dacă nu se creează nici un loc de muncă – 0 puncte

0 puncte

Documente de verificat:
Planul de afaceri, Cererea de finanțare
Pentru punctarea acestui criteriu, vor fi luate în considerare doar locurile de muncă nou create prin proiect, nu
și cele existente la momentul depunerii cererii de finanțare. Locurile de muncă nou create trebuie menținute
pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului.
Un loc de muncă cu jumătate de normă reprezintă 0,5 dintr-un loc de muncă nou creat.
Locul de muncă nou creat cu jumătate de normă se ia în considerare și se monitorizează sub forma: 2 locuri de
muncă cu jumătate de normă = 1 loc de muncă cu normă întreagă (mai exact un loc de muncă cu jumătate de
normă reprezintă 0,5% dintr-un loc de muncă nou creat).
Activitatea de voluntariat nu se consideră crearea de locuri de muncă, însă constituirea de PFA și II poate fi
luată în considerare la cuantificarea locurilor de muncă nou create.
Se verifică în planul de afaceri dacă solicitantul intenționează să creeze locuri de muncă
Se verifică în cererea de finantare dacă solicitantul a completat in cadrul sectiunii „Indicatori de monitorizare”
numărul de locuri noi de muncă pe care le va crea prin proiect.
Dacă prin proiect se creează cel puțin două locuri de muncă cu normă întreagă proiectul se punctează cu 55 de
puncte.
Dacă prin proiect se creează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă proiectul se punctează cu 40 de
puncte.
Dacă se creează un loc de muncă cu jumătate de normă, proiectul nu va primi punctaj. Un loc de muncă cu
jumătate de normă reprezintă 0,5 dintr-un loc de muncă nou creat. În acest caz, pot fi create două locuri de
muncă cu jumătate de normă.
Total: 100 puncte
Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 25 puncte
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii de selecție
pentru departajare (proiecte care au obținut punctaj pentru criteriile:
1. CS4 Încurajarea reducerii șomajului la nivel local prin crearea de noi locuri de muncă. Dacă proiectele
supuse departajării au același punctaj la CS4, atunci se trece la departajare conform criteriului de
selecție CS3:
2. CS3 Încurajarea start-up-urilor.
În situația în care după departajarea conform criteriilor de selecție menționate mai sus, vor exista
proiecte cu punctaj egal, departajarea finală se va face în funcție de numărul de locuri de muncă create.
Proiectele cu cel mai mare număr de locuri de muncă create vor avea prioritate.
Pentru criteriile de selecție care nu au fost punctate sau punctajul acordat a fost mai mic decât punctajul
maxim, expertul GAL va indica motivele care au stat la bază în rubrica ”Observații”.

