GAL Dealurile Târnavelor – www.tarnava-mare.ro

Măsura 03/2A ,,Mici fermieri "
Formularul S03 - FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE PENTRU MĂSURA 03/2A
Denumire solicitant: …………………………………………………………………………………………………………
Titlul proiectului:…………………………………………………......................................................
Număr de înregistrare a cererii de finațare la GAL DT:………………………………………………………………
VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI
Nr. crt.

Criteriu de selecție

1

Vârsta solicitantului până în 40 ani inclusiv la data
depunerii cererii de finanțare – 15 puncte
Se va prezenta copie dupa CI.

2

Acțiuni de mediu: investiții ,,prietenoase” mediului
înconjurător- 15 puncte
Acestea vor fi descrise în planul de afaceri si vor trebui
sa se regaseasca in achizitiile propuse prin Planul de
Afaceri.

3

Sectorul prioritar în care se realizează investiția:
vegetal și/sau zootehnic – MAXIM 15 PUNCTE
Sector vegetal- 10 puncte
Sector animal- 15 puncte
Document(e)de verificat: Cererea de finanțare ( numarul
de SO-uri), Planul de afaceri.
Solicitantul participă sau va participa (angajament)
într-un lanț alimentar scurt/ desfacere în piața locală25 puncte

4

5

Acțiunile vor fi descrise în planul de afacer, iar
solicitantul va anexa la Cererea de finanțare o Declarație
angajament privind participarea într-un lanț scurt
alimentar, inclusiv modalitatea în care va demonstra
îndeplinirea acestui criteriu la ultima Cerere de plată
(tranșa a 2- a, în cuantum de 25%, a sprijinului forfetar).
Colaborarea cu sectorul agroturistic din teritoriul GAL
Dealurile Târnavelor- 15 PUNCTE
- 2 unități turistice: 10 puncte

1

Punctaj
(Scor)
GAL DT
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-

Mai mult de 2 unități turistice: 15 puncte

Se va descrie în planul de afaceri. Se vor prezenta
precontractele incheiate cu unităţile agroturistice. Se
acordă punctaj pentru includerea a cel puțin două unități
turistice din teritoriul GAL DT.
6
1. Utilizarea de rase/soiuri locale- 10 puncte

7

Soiuri locale =soiuri autohtone
Se va descrie în planul de afaceri.
Investiția poate fi vizitată la finalul implementării (ca
exemplu de bună practică)- 5 puncte
Se verifică conținutul declarației-angajament privind
posibilitatea ca investiția să fie vizitată la finalul
implementării proiectului.
TOTAL

Întocmit de: Expert Tehnic/Animator GAL DT
Nume/Prenume …………………….........................
Semnătura.........................................................
DATA………..........................................................
Verificat: Expert Tehnic/Animator GAL DT
Nume/Prenume ……………………........................
Semnătura.......................................................
DATA………........................................................
Aprobat de: Manager
Nume/Prenume …………………….....................
Semnătura şi ştampila ..................................
DATA……….....................................................
Contrasemnat de: Președinte Comitet de Selecție
Nume/Prenume …………………….....................
Semnătura ...................................................
DATA………....................................................

2
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecție
1. Vârsta solicitantului până în 40 ani inclusiv, la data depunerii cererii de finanțare.
Se va prezenta copie dupa CI.
15 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Doc.4 Copia actului de identitate ✓ Persoană fizică autorizată (PFA) înfiintata conform
al reprezentantului legal de
OUG nr.44/2008 cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii
proiect (asociat unic/asociat
cererii de finanţare a proiectului si care deține
majoritar/administrator)
competențele și calificările profesionale adecvate
✓ Intreprindere individuală înfiinţată în baza OUG
nr.44/2008 al cărei titular are varsta sub 40 de ani la data
depunerii cererii de finanţare a proiectului şi deține
competențele și calificările profesionale adecvate;
✓ Întreprinderea familială (IF) înfiinţată în baza OUG
nr.44/2008 cu condiția ca tânărul fermier, solicitant al
sprijinului cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii
cererii de finanţare, cu competențele și calificările
profesionale adecvate să fie reprezentantul IF desemnat
prin acordul de constituire și să exercite controlul efectiv
asupra exploatației prin deținerea cotei majoritare din
patrimoniul de afectațiune,
✓ Societate cu răspundere limitată, SRL-D, cu asociat
unic persoană fizică,care este si administratorul
societăţii, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii
de finanţare care deține competențele și calificările
profesionale adecvate.
✓ Societate cu răspundere limitată
cu mai mulți
asociați, cu condiția ca tânărul fermier, solicitant al
sprijinului, să exercite controlul efectiv asupra
exploatației prin deținerea pachetului majoritar al
părţilor sociale și deţinerea funcţiei de administrator
unic al societății comerciale respective şi să aibe
competențele și calificările profesionale adecvate.
(15 puncte dacă DA și 0 daca NU)

2. Acțiuni de mediu: investiții ,,prietenoase” mediului înconjurător
Acestea vor fi descrise în planul de afaceri.
15 puncte
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DOCUMENTE PREZENTATE
Doc 1.a Planul de Afaceri

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Expertul verifică dacă în Planul de Afaceri solicitantul șia propus prin obiectivele sale realizarea acestor investiții
și dacă acestea se regăsesc între achizițile propuse în
Planul de afaceri.
( 15 puncte dacă DA și 0 daca NU)

3. Sectorul prioritar în care se realizează investiția: vegetal și/sau zootehnic- Max. 15
puncte
Se stabileste în funcție de numărul de SO-uri.
• Sectorul vegetal
10 puncte
• Sectorul animal
15 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE
Doc 1. Planul de Afaceri
Anexa nr. 2. Cererea de
finanțare
Doc 2. Copiile documentelor de
proprietate/folosință pentru
exploatația agricolă
Doc 8. Copia/copiile
documentului/documentelor
care certifică utilizarea
resurselor genetice locale

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Expertul va verifica în cadrul Cererii de finanțare și a
Planului de afaceri dimensiunea exploatației agricole a
solicitantului în funcție de înregistrăriile din Registrul
Agricol/ APIA/DSVSA pentru stabilirea numărului de SOuri.
Expertul va puncta cu 10 puncte fermele vegetale și cu
15 puncte fermele zootehnice.
În cazul în care un solicitant deține fermă mixtă,
punctajul va fi acordat pentru sectorul vegetal/animal
care înregistrează majoritatea măsurată în SO din totalul
exploatației.
(Se acordă 15 puncte pentru sectorul zootehnic și 10
pentru sectorul vegetal)

4. Solicitantul participă sau va participa (angajament) într-un lanț alimentar scurt/
desfacere în piața locală
Acțiunile vor fi descrise în planul de afaceri. Se va prezenta Declarația – angajament a
solicitantului.
25 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE
Planul de afaceri
Doc 14. Declarație -angajament
pentru participarea în cadrul
unui lanț alimentar scurt/
desfacere în piața locală

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Expertul va verifica dacă este atașat la dosarul cererii de
finanțare acest angajament. Dacă da, acesta va trebui
completat, datat și semnat de solicitant.
Acțiunile prin care solicitantul va participa într-un lanț
scurt alimentar vor fi descrise în planul de afaceri, iar
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Declarația - angajament privind participarea într-un lanț
scurt alimentar va conține inclusiv modalitatea în care
va demonstra îndeplinirea acestui criteriu la ultima
Cerere de plată (tranșa a 2- a, în cuantum de 25%, a
sprijinului forfetar).
Evaluatorul GAL DT verifică dacă Declarația este datată
și semnată (după caz, inclusiv ștampilată) de solicitant.
(25 puncte dacă DA și 0 daca NU)
5. Colaborarea cu sectorul agroturistic din teritoriul GAL Dealurile Târnavelor- Maxim
15 puncte
- două unități turistice din teritoriul GAL DT
10 puncte
- mai mult de două unități turistice
15 puncte
Se va descrie în planul de afaceri. Se acordă punctaj pentru includerea a cel puțin două
unități turistice din teritoriul GAL DT.
DOCUMENTE PREZENTATE
Doc. 1. Planul de Afaceri pentru
dezvoltarea exploatației
Se vor prezenta precontractele
incheiate cu unităţile
agroturistice din teritoriul GAL
Dealurile Târnavelor

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Expertul verifică dacă solicitantul prin planul de afaceri
își propune colaborarea cu agropensiunile din teritoriul
GAL DT, punctajul fiind acordat de către expert în funcție
de numărul acestora, astfel:
-

pentru două unități turistice expertul va puncta cu
10 puncte
pentru mai mult de două unități turistice expertul
va puncta cu 15 puncte

6. Utilizarea de rase/soiuri locale
Soiuri locale=soiuri autohtone
Se va descrie în planul de afaceri.
10 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE
Doc 1. Planul de Afaceri pentru
dezvoltarea exploatației
Doc 8. Copia/copiile
documentului/documentelor
care certifică utilizarea
resurselor genetice locale

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Expertul va verifica în cadrul Planului de afaceri dacă
solicitantul deține sau îți propune utilizarea de rase și
soiuri locale/autohtone.
(10 puncte dacă DA și 0 daca NU)

7. Investiția poate fi vizitată la finalul implementării (ca exemplu de bună practică)
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Se verifică conținutul declarației angajament privind posibilitatea ca investiția să fie vizitată
la finalul implementări proiectului
5 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Doc. 15 Declarație prin care
Expertul verifică dacă declarația este atașată la dosarul
solicitantul este de acord ca
cererii de finanțare. Dacă da, acesta va trebui
investiția să fie vizitată la finalul completată, datată și semnată de solicitantul sprijinului.
implementării
(5 puncte dacă DA și 0 daca NU)
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