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Criterii de selectie Masura 111 – "Formare profesionala, informare si
difuzare de cunostinte”
Nr.
Crt.
1

Criterii de selectie

Punctaj
maxim

Relevanta proiectului fata de strategia de dezvoltare a teritoriului GAL
“ECOLEG OLT INFERIOR”
Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategie
inclusiv argumentarea clara a acestei contributii; prezentarea clara a

5

contributiei proiectului la realizarea obiectivelor masurii 111.
2

Relevanta proiectului fata de grupul tinta inclus in Proiect
Proiectul defineste clar grupul fiind inclus in proiect si nevoile sale prin
furnizarea de date cantitative si calitative, studii si analize statistice.
Obiectivele si activitatile proiectului sunt corelate cu nevoile identificate
si contribuie la satisfacerea acestora: modalitati de identificare,
recrutare, implicare si mentinere in proiect a persoanelor apartinand
grupului/grupurilor tinta sunt realiste, adecvate si corespunzatoare

5

contextului local.
3

Valorea adaugata a proiectului:
Proiectul propune noi modalitati/solutii personalizate pentru a raspunde
nevoilor identificate ale grupului tinta sau noi modalitati de utilizare a
instrumentelor existente; proiectul demonstreaza cum contribuie la
sustinerea dezvoltarii teritoriului GAL “ECOLEG OLT INFERIOR”.

4

5

Metodologie
Proiectul prezinta clar modul de implementare a activitatilor propuse
pentru realizarea obiectivelor: este prezentat clar modul de organizare a
resurselor alocate pentru proiect in vederea obtinerii rezultatelor
asumate; este descris clar modul in care se asigura monitorizarea

10

implementarii proiectelului.
5

Proiectul se adreseaza formarii profesionale a urmatoarelor categorii de
beneficiari:
 Tineri pana in 40 de ani

20
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 Fermieri de semi-subzistenta
 Membrilor grupurilor de producatori, asociatiilor si federatiilor
din domeniul agricol si silvic
 Femeilor
Punctarea acestui criteriu se va face daca au fost specificati in publicul
tinta din proiect si daca fiecare participant reprezinta cumulat 2 din cele
4 categorii.
6

Promovarea modelelor de buna practica la nivel local si regional
Proiectul propune folosirea exemplelor locale in actiunile de formare,
informare si difuzare de informatii si implicarea fermierilor si
antreprenorilor din teritoriu in promovarea bunelor practici.

7

10

Planificarea activitatilor
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.

8

10

Calificari si experienta
Este prezentata echipa de proiect, inclusiv lista expertilor pe termen
mediu si scurt si aceasta este adecvata, din punct de vedere al
experientei,

calificarilor,

competentelor

si

abilitatilor

pentru

managementul si realizarea activitatilor proiectului: este descrisa clar o
distributie eficienta a responsabilitatilor in cadrul echipei de

10

implementare.
9

Experientele furnizorului de formare profesionala
Beneficiarul este furnizor autorizat CNFPA si in calitate de beneficiar
direct, a implementat cel putin 1 proiect cu finantare europeana de
valoare cel putin egala cu valoarea proiectului depus la GAL. Se vor
prezenta autorizatia ca FPA si copie contract de finantare cu Autoritatea
Contractanta.

10

Resurse alocate
Sunt descrise clar si identificate corect in raport cu obiectivele

15
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prevazute contribuie la obtinerea rezultatelor

proiectului: resursele prevazute sunt suficiente, sunt specificate
localitatea/localitatile pentru desfasurarea activitatilor prevazute in
proiect, dotarile si echipamentele existente; este prezentata succint lista

5

achizitiilor previzionate a fi realizate in cadrul proiectului.
11

Bugetul Proiectului
Proiectul prezinta clar rezultatele asteptate in raport cu resursele
utilizate, bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea
principiilor managementului riguros.
TOTAL PUNCTAJ

5
100

Pentru aceasta masura nu exista punctaj minim.
Selectia se face in ordinea descrescatoare a punctajului de selectie, in cadrul
sumei alocate pe sesiune.
Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal:
1. Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face in functie
de valoarea eligibila a proiectului, estimata in Euro, in ordine crescatoare.
2. Daca valoarea proiectelor este egala, se selecteaza proiectele cu valoarea in
euro / participant cea mai mica, unde
Valoare = valoare proiect / numar participanti

