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Criterii de selectie Masura 411- 111



Criterii de selecţie locală (CSL) – DIN PDL
La evaluarea ofertelor primite de la furnizorii de formare profesională, pentru a selecta
un beneficiar direct adecvat, se va acorda atenţie urmatoarelor:
111.CSL.1) Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic (înţelegerea nevoilor,
numărul de experţi, experienţa acestora, logistica folosită pentru implementarea
proiectului etc.);
111.CSL.2) Planificarea activităţilor;
111.CSL.3) Oferta financiară;
111.CSL.4) Calendarul de implementare propus, care să fie corelat cu necesităţile de
formare ale beneficiarilor din măsurile complementare strategiei. În acest mod formarea
profesională nu este o acţiune individuală, ci produce un efect integrat care ajută la
susţinerea proiectelor dezvoltate pe celelalte componente ale strategiei, ca de exemplu
123;
111.CSL.5) Să propună acţiuni inovative de formare care să ducă la un plus de valoare a
acţiunii (Ex.: Noi tehnologii de producţie și transformare ecologica a produselor
agricole¨).

Următoarele criterii pot fi luate în considerare la alegerea beneficiarilor finali în funcţie
de tematica instruirii:
111.CSL.6) să fie tânăr cu vârsta sub 40 de ani;
111.CSL.7) să desfăşoare o activitate care are în vedere probleme de protejare a
mediului înconjurător prin activitatea curentă și să se înscrie la unul din cursurile
organizate de furnizorul de formare care vizează probleme de mediu;
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111.CSL.8) să fie fermier de semi-subzistenţă care a câştigat un proiect finanţat pe 112 /
141 ori care intenţionează să acceseze un astfel de proiect prin intermediul Grupului de
Acţiune Locală ori APDRP;
111.CSL.9) să fie membru al unui grup de producători sau altor forme asociative
recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare ori să devină în perioada următoare
dacă la nivel de teritoriu nu există grupuri de producători încă înfiinţate;
111.CSL.10) să aibă un nivel scăzut de educaţie.

Nr. Crt.

Criterii de selectie

1

Relevanta proiectului fata de strategia de dezvoltare a teritoriului GAL
“ECOLEG OLT INFERIOR”
Punctajul se acorda numai daca in cadrul proiectului este detaliat modul in care
acesta contribuie la indeplinirea obiectivelor din strategia GAL “Ecoleg Olt
Inferior” si o argumentare clara a acestei contributii. De asemenea se verifica
daca este prezentata clar contributia proiectului la realizarea obiectivelor
masurii 111.
Caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic: (întelegerea nevoilor, numarul
de experti, experienta acestora, logistica folosita pentru implementarea
proiectului etc.);

2

3



intelegerea nevoilor



numar adecvat de experti



experienta relevanta a expertilor



logística adecvata pentru implementarea proiectului

Proiectul se adreseaza formarii profesionale a urmatoarelor categorii de
beneficiari:
 să fie tânăr cu vârsta sub 40 de ani;
 să desfăşoare o activitate care are în vedere probleme de protejare a
mediului înconjurător prin activitatea curentă in cazul in care cursurile
propuse in proiect vizează probleme de mediu;
 să fie fermier de semi-subzistenţă care a câştigat un proiect finanţat pe
112 sau 141 prin intermediul Grupului de Acţiune Locală ori APDRP;
 să fie membru al unui grup de producători sau altor forme asociative
recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare;

Punctaj
maxim

10

Maxim 40

10
10
10
10

15
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 să aibă un nivel scăzut de educaţie.
Se acorda punctaj doar daca persoanele din grupul tinta fac parte din cel putin
una dintre aceste categorii.
4

Planificarea corespunzatoare a activitatilor proiectului
Solicitantul este punctat daca activitatile proiectului sunt descrise clar, sintetic,
cronologic si sunt realiste: activitatile proiectului contribuie la atingerea rezultatelor
si realizarea obiectivelor propuse: claritatea si fezabilitatea planului de actiune al
proiectului.

5

10

Bugetul Proiectului
10
Se acorda punctaj solicitantului daca proiectul prezinta rezultatele asteptate in
raport cu resursele utilizate, bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea
principiilor managementului riguros.

6

7

8

Calendarul de implementare propus, care să fie corelat cu necesităţile de
formare ale beneficiarilor din măsurile complementare strategiei.
Experienta furnizorului de formare profesionala.
Experţii folosiţi au experienţa, cunoştinţele şi aptitudinile necesare,
să poată transfera eficient cunoştinţe pe înţelesul participanţilor
Promovarea modelelor de buna practica la nivel local si regional.
Solicitantul este punctat daca proiectul propune folosirea exemplelor locale in
actiunile de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte si
implicarea fermierilor si antreprenorilor din teritoriu in promovarea bunelor
practici.
TOTAL PUNCTAJ

10

10

5
100

