
     

 
GRUPUL DE AC

PROIECT FINAN
                                                                      

CRITERII DE SELEC

Nr. 

  
S1 Aplicantul nu a mai  primit  fonduri comunitare pentru 

activitati similare în ultimii 3 ani. 
de Dezvoltare Locală
 

S2 Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de 

un loc de munca / 25.000 Euro investitii

Strategia de Dezvoltare Local

S3 Proiecte care promoveaza activitati mestesugaresti, de 
artizanat (similar CS 4

S4 Proiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani 

la data depunerii proiectelor

Dezvoltare Locală) 

 

S5 

Start-up-uri (micro
proiecte ce vizeaza activitati non
CS 5 din Strategia de Dezvoltare Local

 

S6 
Proiecte ce vizeaza dezvoltarea 
veterinare sau a serviciilor medicale
Strategia de Dezvoltare Local

 

 

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RUR

                                                                      Anexa nr. 4 la Decizia Consiliului Director nr.

CRITERII DE SELECTIE PENTRU PROIECTELE AFERENTE 

SUB-MĂSURII 413-312 

 

CRITERIUL  

Aplicantul nu a mai  primit  fonduri comunitare pentru 
activitati similare în ultimii 3 ani. (similar CS 2 din Strategia 
de Dezvoltare Locală) 

Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de 

un loc de munca / 25.000 Euro investitii (similar CS 3 

Strategia de Dezvoltare Locală) 

Proiecte care promoveaza activitati mestesugaresti, de 
(similar CS 4 din Strategia de Dezvoltare Locală)

roiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani 

la data depunerii proiectelor. (similar CS 1 din Strategia de 

 

uri (micro-întreprinderi nou infiintate) care aplica 
proiecte ce vizeaza activitati non-agricole productive (similar 

din Strategia de Dezvoltare Locală) 

Proiecte ce vizeaza dezvoltarea serviciilor sanitar
veterinare sau a serviciilor medicale(similar CS 6 
Strategia de Dezvoltare Locală) 

 GAL COLINELE BUZAULUI 

BUZĂULUI 
ȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 

Anexa nr. 4 la Decizia Consiliului Director nr. 2 din 05.04.2013 

IE PENTRU PROIECTELE AFERENTE  

SCOR 
Stabilit de GAL 

CB 
 

din Strategia 
 

15p 

Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de 

 din 

10p 

Proiecte care promoveaza activitati mestesugaresti, de 
din Strategia de Dezvoltare Locală) 

30p 

 

 

roiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani 

din Strategia de 

30p 

 

întreprinderi nou infiintate) care aplica 
(similar 

5p 

 

 

serviciilor sanitar-
 din 

5p 



 

S7 
Proiecte ce vizeaza achizitionarea de echipamente pentru 
producere a energiei din alte surse regenerabile decat 
biocombustibilii 

5p 

 Total 100p 

Punctajul minim ce trebuie obtinut pentru ca proiectul sa fie selectat este de minim  10 puncte. 

 


