S1 M2 FISA DE VERIFICAREA A CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI
Masura 2 - INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE INTREPRINDERI NON-AGRICOLE IN MICROREGIUNEA „ASOCIATIA LEADER COLINELE MOLDOVEI”

Nr.
CRITERIUL  DE SELECŢIE
PUNCTAJ GAL
1
Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activitatii
15 pct

2
Proiecte derulate de persoane cu vârsta de până în 40 de ani la data depunerii proiectului
15 pct

3
Investitia propusa conduce la cresterea veniturilor aferente codului CAEN/codurile CAEN  finantate prin proiect
5 pct

4
Proiectele propun solutii inovative
10 pct

5
Investitia deserveste populatia din minim 3 UAT-uri din teritoriul GAL
15 pct

6
Sunt prioritizate la selectie proiectele solicitantilor care sunt / vor fi beneficiari ai masurii 7. Investitii pentru educatie, formare si cresterea gradului de ocupare in microregiunea Äsociatia Leader Colinele Moldovei in special pentru minoritatea roma si alte grupuri vulnerabile
15 pct

7
Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia crearii de noi locuri de muncă astfel: 
	pentru maxim 35.000 EURO sprijin nerambursabil = minim 1 loc de muncă creat
	pentru maxim 99.999 euro sprijin nerambursabil  =  minim 2 locuri de create

pentru 100.000 EURO sprijin neramburabil şi peste, se vor crea minim 3 locuri de muncă
25 pct



TOTAL punctaj

..... pct
Numarul de locuri de munca create prin proiect: ……..
Pentru această submăsură punctajul minim este de 10 puncte si reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare. 
Atentie!
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de finantare. 


Verificat de: Expert 2  GAL
Nume/Prenume …………………….....................
Semnătura
DATA………...............................

Întocmit de: Expert 1 GAL
Nume/Prenume …………………….........................
Semnătura
DATA…….................................












B. Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie
B. Verificarea criteriilor de selectie
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de Finantare.
Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activitatii

 ( 15 pct daca DA si 0 daca NU)
DOCUMENTE  PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE
Studiu de fezabilitate

Se acorda punctaj  daca acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate şi cheltuielile cu investiţiile de producere a energiei din surse regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul general şi bugetul indicativ.

Punctajul se acorda daca valoarea investitiei pentru energie regenerabila reprezinta minim 2 % din valoarea totala eligibila a proiectului

	Proiecte derulate de persoane cu vârsta de până în 40 de ani la data depunerii proiectului


 ( 15 pct daca DA si 0 daca NU)
DOCUMENTE  PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE
Copie CI reprezentant legal solicitant
ONRC
Categoriile de solicitanți cărora li se acordă punctaj sunt:
	 Persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta pana in 40 de ani inclusiv la data depunerii cererii de finanţare a proiectului; 
Societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică si administrator cu vârsta pana in 40 ani inclusiv la data depunerii cererii de finanţare a proiectului.

Intreprindere individuală, titularul  persoana fizică cu vârsta pana in 40 ani inclusiv la data depunerii cererii de finanţare a proiectului.
Societate cu răspundere limitată  cu mai mulți asociați, cu condiția ca un asociat să exercite controlul efectiv asupra societatii prin deținerea a   peste 50% din partile sociale, sa deţina funcţia de administrator unic  si sa aiba varsta vârsta de pana in 40 de ani inclusiv la data depunerii cererii de finanţare a proiectului.

	Investitia propusa conduce la cresterea veniturilor aferente codului CAEN/codurile CAEN  finantate prin proiect


 ( 5 pct daca DA si 0 daca NU)
DOCUMENTE  PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE
Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului ca veniturile  solicitantului aferente codului CAEN/codurile CAEN finantate prin proiect in fiecare an al perioadei de monitorizare sa fie mai mari cu minim 100000 lei comparativ cu veniturile aferente codului CAEN/codurile CAEN finantate prin proiect obtinute de solicitant in anul anterior depunerii proiectului

Studiu de fezabilitate

Declaratie expert contabil din care sa reiasa veniturile aferente codului CAEN/codurile CAEN finantate prin proiect obtinute de solicitant in anul anterior depunerii proiectului (Cu exceptia solicitantilor infiintati in anul depunerii Cererii de finantare)
(Cresterea veniturilor trebuie demonstrata in SF - documentatia tehnico-economica la momentul depunerii cererii de finantare)
Se acorda punctaj daca 

Veniturile obtinute de solicitant aferente codului CAEN/codurile CAEN finantate prin proiect in fiecare an al perioadei de monitorizare sa fie mai mari cu minim 100000 lei comparativ cu veniturile aferente codului CAEN/codurile CAEN finantate prin proiect obtinute de solicitant in anul anterior depunerii proiectului





Proiectele propun solutii inovative
 ( 10 pct daca DA si 0 daca NU)
DOCUMENTE  PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE
Studiu de fezabilitate

Punctajul se acorda daca in Studiu de Fezabilitate se demonstreaza ca Proiectul propune solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL, dacă investiția propusă include elemente cu caracter inovativ, conform clarificărilor de mai jos.
Inovarea este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătățit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizațională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relațiile externe. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinații ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoștințe obținute de întreprindere.
Inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit în privința caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătățiri semnificative în privința specificațiilor tehnice, componentelor și materialelor, software-ului incorporat, ușurinței de utilizare sau a altor caracteristici funcționale)
Produsele inovate pot fi noi pentru piață sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piață, dar este nou pentru întreprindere.
Inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ îmbunătățite de producție sau livrare (acestea pot include schimbări semnificative de tehnici, echipamente și/ sau software), cu scopul de reducere a costurilor unitare de producției și distribuției, să îmbunătățească calitatea, să producă sau să distribuie produse noi sau îmbunătățite semnificativ.
De asemenea, o întreprindere poate avea inovare de proces, chiar dacă ea nu este prima care a introdus procesul pe piață.



	Investitia deserveste populatia din minim 3 UAT-uri din teritoriul GAL


 ( 15 pct daca DA si 0 daca NU)
DOCUMENTE  PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE
Studiu de fezabilitate

Punctajul se acorda daca in SF se demonstreaza ca Investitia deserveste populatia din minim 3 UAT din GAL si se specifica expres in SF UAT -urile din teritoriul GAL ce sunt deservite

(Demonstrarea ca investitia deserveste populatia din minim 3 UAT din GAL si Specificarea UAT-urilor din teritoriul GAL ce sunt deservite de investitie se va face in SF la momentul depunerii cererii de finantare)


	Sunt prioritizate la selectie proiectele solicitantilor care sunt / vor fi beneficiari ai masurii 7. Investitii pentru educatie, formare si cresterea gradului de ocupare in microregiunea Äsociatia Leader Colinele Moldovei in special pentru minoritatea roma si alte grupuri vulnerabile


 ( 15 pct daca DA si 0 daca NU)
DOCUMENTE  PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE
Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului ca este sau va deveni beneficiar al masurii M7 si ca va prezenta la GAL  Documentul final  obtinut prin M7.
sau
Document care atesta ca reprezentantul legal este beneficiar al masurii M7 . Investitii pentru educatie, formare si cresterea gradului de ocupare in microregiunea Äsociatia Leader Colinele Moldovei in special pentru minoritatea roma si alte grupuri vulnerabile

Punctajul se acorda daca reprezentantul legal al solicitantului este sau va fi beneficiar al masurii M7 . Investitii pentru educatie, formare si cresterea gradului de ocupare in microregiunea Äsociatia Leader Colinele Moldovei in special pentru minoritatea roma si alte grupuri vulnerabile




	Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia crearii de noi locuri de muncă astfel: 
	pentru maxim 35.000 EURO sprijin nerambursabil = minim 1 loc de muncă creat

pentru maxim 99.999 euro sprijin nerambursabil  =  minim 2 locuri de create
pentru 100.000 EURO sprijin neramburabil şi peste, se vor crea minim 3 locuri de muncă

 ( 25 pct daca DA si 0 daca NU)
DOCUMENTE  PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE
Studiu de fezabilitate

Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului ca Solicitantul va crea si va mentine pe intreaga perioada de monitorizare a proiectului numarul de locuri de munca nou create mentionat in SF - locuri de munca cu norma intreaga in vederea functionarii in bune conditii a investitiei.

Se acorda punctaj pentru proiectele care isi propun crearea de  locuri de munca cu norma intreaga  si pastrarea acestora pe intreaga perioada de monitorizare a proiectului raportat la valoarea sprijinului nerambursabil ( doua locuri de munca cu jumatate de norma este echivalentul unui loc de munca cu norma intrega) astfel:

Pentru maxim 35000 euro sprijin nerambursabil  se va crea minim 1 loc de munca cu norma intreaga

Pentru maxim 99999 euro sprijin nerambursabil  se vor crea minim 2 locuri de munca cu norma intreaga

Pentru 100000 euro sprijin nerambursabil si peste se vor crea minim 3 locuri de munca cu norma intreaga

(Pentru primirea punctajului numarul de locuri de munca nou create asumat in decaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal trebuie sa coincida cu cel mentionat in SF – locuri de munca nou create 
la momentul depunerii cererii de finantare la GAL).

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie
Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție de numarul de locuri de munca create prin proiect.
Iar pentru proiectele cu același punctaj, si acelasi numar de locuri de munca create prin proiect departajarea se va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor.





