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Apel de selecție 2/2013
Criterii de selectie aferente Masurii 413- 322
Sprijinul pentru măsura 322 vizeaza investitii în spatiul rural pentru:
componenta a) Crearea si dezvoltarea serviciilor publice de baza pentru populatia rurala;
componenta b) Protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul
rural.
Nr.
1.

2.

Denumire criteriu
Punctaj
Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar 15
pentru o investitie similara.
Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finantata o investitie similara în
aceeasi localitate (în cazul în care o comuna aplica pentru unul sau mai multe
sate componente, pentru o investitie similara pentru care a primit anterior
sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componenta sa, aceasta comuna
nu primeste punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primeste punctaj numai daca nici
una dintre comunele în care se realizeaza investitia nu a mai beneficiat de
sprijin comunitar anterior pentru investitii similare).
Precizari: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
Indiferent de categoria de beneficiar, în cazul proiectelor integrate, acest
criteriu se va puncta în functie de actiunea majoritara a proiectului (drum;
apa+canal, energie electrica, gaz, statii de transfer).
Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat:
Maxim 13
- localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%)

13

- localitati cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%)

7

- localitati cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%)

5

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitatile rurale cu
grad ridicat de saracie, lista ce este anexa la Ghidul Solicitantului.
Se acorda punctaj numai daca localitatea este obligatoriu identificata în Lista
localitatilor din regiunile cu grad de saracie ridicat, punctajul fiind stabilit
functie de procentul gradului de saracie cu care este înregistrata localitatea
respectiva (în cazul unei comune nou înfiintate se va lua în considerare gradul
de saracie al comunei din care aceasta s-a desprins; în cazul unei comune
desprinsa dintr-un oras, aceasta nu va fi punctata; în cazul unui A.D.I. se va lua
în considerare comuna din componenta A.D.I.- ului cu gradul de saracie cel
mai ridicat daca comuna respectiva este beneficiara a componentei majoritare
din proiect).
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
Contract de finanțare
C431.2021243095504/21.12.2012 prin
Axa IV LEADER – PNDR

3

Registru Special 32/17.10.2012 | CIF 30811799
0249-417-003| gal.plaiurileoltetului@yahoo.com
website: www.gal-plaiurile-oltetului.ro
Str. Florilor nr. 2, camera 3, Piatra Olt, Jud. Olt

Proiectele care se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala
5
sau judeteana.
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca solicitantul prezinta o adresa
de la Consiliul Judetean/ Agentia de Dezvoltare Regionala
sau
Investitia se regaseste în scopul si obiectivele înfiintarii ADI-ului respective
(daca este cazul).
Se acorda punctaj numai daca exista, anexata, o Adresa emisa de Consiliul
Judetean/Agentia de Dezvoltare Regionala care sa confirme ca investitia se
încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala, judeteana sau regionala;

4

5

6

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar
Proiecte integrate de investitii
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este o comuna, investitia care
vizeaza combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi
componente sau din componente diferite ale masurii, precum si daca valoarea
cumulata a componentelor secundare reprezinta minimum 10 % din valoarea
totala eligibila a proiectului integrat
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este un ADI, investitia care
vizeaza combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi
componente sau din componente diferite ale masurii, si valoarea cumulata a
componentelor secundare reprezinta minimum 10 % din valoarea totala
eligibila a proiectului integrat precum si daca actiunea majoritar valorica din
valoarea totala eligibila a proiectului deserveste total sau partial populatia din
minim doua comune din cadrul A.D.I.-ului.
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si
demonstrat în Studiul de Fezabilitate.
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
Proiecte de investitii în infrastructura sociala
- realizate de catre ONG uri si unitati de cult
- realizate de catre comune, iar functionarea infrastructurii sociale este
asigurata în parteneriat cu ONG-uri/ unitati de cult
- realizate de comune si A.D.I. uri
Se acorda punctaj, în functie de categoria de beneficiar, numai daca prin
proiect se prevede prima înfiintare si dotare a centrelor de îngrijire copii
(crese, gradinite, asistenta dupa programul scolar, tip „after school”), centre
îngrijire batrâni si persoane cu nevoi speciale
Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine culturale .
Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservarii
specificului local si a mostenirii culturale (arhitectura traditionala,
conservare patrimoniu material, imaterial, promovare, organizare
festivaluri cu specific local etc).
- realizate de catre ONG uri, unitati de cult, asezaminte culturale, persoane

7

Maxim 15
15
7
5

Maxim 20

20
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fizice si juridice (exceptând comunele si asociatiile acestora legal constituite)
- realizate de catre comune, iar functionarea obiectivului investitiei este
asigurata în parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale ..........
- realizate de catre comune si A.D.I.-uri
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si
demonstrat în Studiul de Fezabilitate.
Se acorda punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai daca sunt
prevazute investitii directe în:
- renovarea, modernizarea, extinderea si/sau dotarea caminelor culturale (cu
exceptia caminelor culturale care au primit sau sunt în curs de finantare prin
„Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte
culturale”, conform legii nr. 143/2007) centrelor culturale/ centrelor pentru
conservarea si promovarea culturii traditionale daca acestea adapostesc
activitatea unui/unor ansambluri artistice recunoscute (muzica, dans, teatru,
pictura, sculptura, arta manufacturiera traditionala );
- târguri, festivaluri, piete traditionare si alte manifestari traditionale locale;
- restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural –
clasa B (arhitectura laica {constructii, statui, situri arheologice etc},
arhitectura de cult {biserici, clopotnite etc.});
- protejarea unor elemente ale cadrului natural ( fântâni, izvoare, cascade,
pesteri, arbori si arbusti, vegetatie etc.) ce sunt identificate în Listele
întocmite la nivel national. În situatia în care acestea nu se regasesc în lista
ariilor protejate la nivel national si local (Anexa 8 la GD 322) se anexeaza la
proiect, în functie de importanta elementului cadrului natural, aviz din partea
autoritatii publice centrale pentru protectia mediului sau Hotarâre a Consiliului
Judetean.
Criterii de selectie locala:
7
Proiecte care promoveaza activitati prietenoase cu mediul inconjurator
8
Elemente inovative si tehnologii avansate, pastrand elementele de arhitectura
traditionale
TOTAL
Pentru aceastra masura un exista un prag minim de punctaj

5
3

13
12
100

