
     

 
GRUPUL DE AC

PROIECT FINAN
                                                                                  

CRITERII DE SELEC

          Pentrucomponenta a), b):

Nr. 

1. 
 
 

Criterii de selectie stabilite de GAL
 
SGAL1 Proiecte ai că
asociativă sau sunt membrii unei forme asociative recunoscute 
conform legislatiei în vigoare.
SGAL1 Proiectele care includ ac

SGAL3 Proiecte care propun 

2. Criterii de selectie preluate din Ghidul Solicitantului pentru M
313 
S1 Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri 

comunitare pentru investi

investitie) în 

 

S2 Proiecte din zone cu poten

sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere;

În cazul UAT

(Cmrt)  - 1p

- în cazul UAT

turistice (Cfmrt) 

S3 Proiectele care prin activitatea propus

un loc de munc

 S4 Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta pân

la data depunerii proiectului 

 

 

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

                                                                                  Anexa nr. 5 la Decizia Consiliului Director nr. 2 din 05.04.2013

CRITERII DE SELECTIE PENTRU PROIECTELE AFERENTE 

SUB-MĂSURII 413-313 

 

Pentrucomponenta a), b): 

CRITERIUL  

ie stabilite de GAL 

Proiecte ai căror beneficiari sunt constituiti într-
 sau sunt membrii unei forme asociative recunoscute 

iei în vigoare. 
SGAL1 Proiectele care includ actiuni de protectia mediului 

SGAL3 Proiecte care propun actiuni de cooperare si parteneriat

ie preluate din Ghidul Solicitantului pentru M

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri 

comunitare pentru investiţii similare (acelasi tip de 

investitie) în ultimii 3 ani; 

Proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat dar care nu 

sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere; 

UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice 

p 

UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse

turistice (Cfmrt) - 1p 

Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de 

un loc de muncă/ 25.000 Euro investiţii; 

Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani 

la data depunerii proiectului (similar CS GAL1); 

 GAL COLINELE BUZAULUI 

BUZĂULUI 
ȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 

Director nr. 2 din 05.04.2013 

IE PENTRU PROIECTELE AFERENTE  

SCOR 
Stabilit de 
GAL CB 

 

-o formă 
 sau sunt membrii unei forme asociative recunoscute 

1p 

18p 

actiuni de cooperare si parteneriat 1p 

ie preluate din Ghidul Solicitantului pentru Măsura  

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri 

ii similare (acelasi tip de 
9p 

ial turistic ridicat dar care nu 

  

turistice 

mare de resurse 

1p 

 

 

 

 mai mult de 
15p 

 în 40 de ani 
30 p 



 

S5 

Proiecte de investitii în activităti recreationale 

10p 

 

S6 

Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a 

energiei din surse regenerabile utilizate în scopul 

desfăşurării activităţii turistice; 
13p 

 

S7 

Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi 
promovarea culturii tradiţionale; 1p 

 

S8 

Proiecte de investiţii în agro-turism;  
1p 

TOTAL  
100 p 

 

Pentrucomponentele c) şi d): 

Nr. CRITERIUL  
SCOR 

Stabilit de 
GAL CB 

1. 
 
 

Criterii de selectie stabilite de GAL 
 

 

SGAL1 Proiecte derulate de tineri cu vârsta până în 40 de ani la data 
depunerii proiectului  
 

20p 

SGAL2 Proiecte ai căror beneficiari sunt constituiti într-o formă 
asociativă sau sunt membrii unei forme asociative recunoscute 
conform legislatiei în vigoare. 
 

5p 

SGAL3 Proiectele care includ actiuni de protectia mediului 30p 
SGAL4 Proiecte care propun actiuni de cooperare si parteneriat 10p 

2. Criterii de selectie preluate din Ghidul Solicitantului pentru Măsura 
312 

 

S1 Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel naţional 

/ regional / judeţean sau local (de tip LEADER); 

a. Proiectul este inclus într-o strategie 
judeteană/locală (de tip Leader). Nu se punctează 
deoarece toate proiectele depuse la GAL sunt 
incluse în strategia de dezvoltare locală a GAL. 
b. Proiectul vizează investitii si/sau 
promovează ariile naturale protejate (parcuri 
naturale, rezervatii naturale, etc.)    

10p 

S2 Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel 

puţin 3 comune şi in care există minim 15 acţiuni/investiţii de 

turism 

5p 



S3 Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale. 

 

20p 

TOTAL  
100 p 

Punctajul minim ce trebuie obtinut pentru ca proiectul sa fie selectat este de minim __10__puncte. 

 

 


