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APEL DE SELECTIE IN CADRUL
PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA AL ASOCIATIEI GLP
“CALAFAT”

Asociatia Grup Local Pescaresc “Calafat” anunta lansarea cererii de proiecte
pentru urmatoarele:
Masuri deschise:
Masura 1 – Consolidarea competitivitatii zonelor de pescuit si valorificarea produselor pescaresti;
Masura 2 – Sprijinirea micilor pescarii si a infrastructurii si serviciilor legate de turism, in beneficiul
micilor comunitati pescaresti, restructurarea si redirectionarea activitatilor economice, in special prin
promovarea ecoturismului;
Masura 3 – Protejarea mediului in zonele de pescuit pentru mentinerea atractivitatii acestuia precum
si protejarea si imbunatatirea patrimoniului natural si arhitectonic;
Masura 4 – Diversificarea activitatilor prin promovarea unor locuri de munca multiple, in afara
sectorului pescuitului;
Data publicarii anuntului: 13 noiembrie 2013
Depunerea proiectelor: 16 decembrie 2013 – 16 ianuarie 2014, in fiecare zi lucratoare, intre orele
09.00 – 16.00 la sediul Asociatiei Grup Local Pescaresc “Calafat”, din municipiul Calafat, str.
A.I. Cuza, nr. 34, parter, judetul Dolj.
Proiectele finantate se vor implementa in teritoriul GLP “Calafat” si vor fi dezvoltate in
concordanta cu directiile de dezvoltare identificate la nivelul teritoriului, asa cum sunt ele reflectate in
Planul de dezvoltare locala integrata al Grupului, disponibil pe site-ul: www.flagcalafat.eu
MASURI DESCHISE
Masura 1 – Consolidarea competitivitatii zonelor de pescuit si valorificarea produselor pescaresti
Intensitatea ajutorului:
 60% pentru solicitantii care se incadreza in categoria benficiarilor eligibili.

 100 % pentru solicitantii care se incadreaza in categoria beneficiari publici.
Alocarea financiara nerambursabila pentru sesiunea Noiembrie 2013: 520.000 euro / 2.189.460 lei
Masura 2 – Sprijinirea micilor pescarii si a infrastructurii si serviciilor legate de turism, in
beneficiul
micilor comunitati pescaresti, restructurarea si redirectionarea activitatilor
economice, in special prin promovarea ecoturismului
Intensitatea ajutorului:
 100 % pentru proiectele de interes colectiv cu beneficiar colectiv și acces public la
rezultatele operațiunii;
 75% pentru proiectele de interes individual a căror valoare eligibilă este de până
la 100.000 euro;
 60% pentru proiectele de interes individual a căror valoare eligibilă este de peste
100.000 euro;
Alocarea financiara nerambursabila pentru sesiunea NOIEMBRIE 2013: 757.500 euro /
3.189.453,75 lei
Masura 3 – Protejarea mediului in zonele de pescuit pentru mentinerea atractivitatii acestuia
precum si protejarea si imbunatatirea patrimoniului natural si arhitectonic
Intensitatea ajutorului:
 100 % pentru proiectele de interes colectiv cu beneficiar colectiv și acces public la
rezultatele operațiunii;
 75% pentru proiectele de interes individual a căror valoare eligibilă este de până
la 100.000 euro;
 60% pentru proiectele de interes individual a căror valoare eligibilă este de peste
100.000 euro;
Alocarea financiara nerambursabila pentru sesiunea NOIEMBRIE 2013: 504.000 euro/
2.237.004 lei
Masura 4 – Diversificarea activitatilor prin promovarea unor locuri de munca multiple, in afara
sectorului pescuitului
Intensitatea ajutorului:
 100 % pentru proiectele de interes colectiv cu beneficiar colectiv și acces public la
rezultatele operațiunii;
 75% pentru proiectele de interes individual a căror valoare eligibilă este de până
la 100.000 euro;
 60% pentru proiectele de interes individual a căror valoare eligibilă este de peste
100.000 euro.
Alocarea financiara nerambursabila pentru sesiunea NOIEMBRIE 2013: 125.700 euro /
557.919,45 lei

DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII PROIECTELOR
Proiectele se vor intocmi in conformitate cu cerintele de conformitate si eligibilitate
mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecarei masuri, disponibil in format
electronic pe site-ul: www.flagcalafat.eu
CONFORMITATE SI ELIGIBILITATE
Solicitantul finantarii trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate
mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecarei masuri si planului de Dezvoltare
locala Integrata al GLP “Calafat”. Avem rugamintea sa consultati Ghidul Solicitantului aferent
masurii in care se incadreaza cererea de finantare propusa si Planul de Dezvoltare Locala
Integrata (PdDLI) al GLP “Calafat” folosind site-ul: www.flagcalafat.eu.
PROCEDURA DE SELECTIE
Dosarul Cererii de finantare este depus la sediul Asoc.GLP “Calafat”, unde ulterior
inregistratii in Registru Special se va efectua verificarea conformitatii administrative a
dosarului de candidatura si eligibilitatii Cererii propuse spre finantare.
Evaluarea Cererilor de proiecte se va face pe baza listei de verificare si se va puncta conform
cerintelor mentionate in Ghidul Solicitantului aferent fiecarei Masuri din cadrul PdDLI.
Selectia proiectelor se va face de catre Comisia de selectie in concordanta directa cu punctajul
obtinut de fiecare cerere dar respectand principiile si obiectivele propuse in cadrul PdDLI al
GLP “Calafat”.

Criterii specifice de selectie pentru Masura 1

Nr.crt

Criterii de evaluare tehnica

Punctaj

1.

Relevanta proiectului pentru obiectivele axei prioritare si ale
masurii

15

In ce masura contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale masurii

4

In ce masura contribuie la mentinerea calitatii si asigurarea sigurantei
produselor

2

In ce masura contribuie la cresterea sigurantei la locul de munca si la
imbunatatirea conditiilor de lucru si a igienei

2

In ce masura contribuie la creearea/mentinerea a noi locuri de munca

3

In ce masura contribuie la respectarea sau imbunatatirea conditiilor de
mediu, cresterea randamentului energetic

2

In ce masura promoveaza egalitatea de sanse

2

Calitatea si maturitatea proiectului

15

Coerenta documentatiei tehnico-economice

3

Calitatea metodologiei de implementare a operatiunii

2

Fezabilitatea solutiei tehnice

4

Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului

3

Calitatea analizei de piata (existenta si calitatea datelor si coerenta
analizei)- daca este cazul.

3

Sustenabilitatea tehnica a proiectului dupa incetatrea finantarii
nerambursabile

10

Operatiunea este sustenabila din punct de vedere tehnic (durabilitatea
investitiei)

10

Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului

10

Experienta anterioara de management de proiect

6

Calificarea personalului propus pentru implementarea proiectului
(studii si experienta)

4

2.

3.

4.

Punctaj minim: 25
Punctaj maxim:50

Nr.
Crt.
1.

Criterii de evaluare economica si financiara

Punctaj

Buget

20

Corelat cu activitatile propuse pentru obtinerea rezultatelor scontate
(toate costurile au fost incluse si corect impartite pe tipuri de cheltuieli
si in concordanta cu criteriile de eligibilitate)

10

Raport cost/beneficiu (costurile sunt realiste si justificate de rezultatele
dorite)
2. Sustenabilitatea financiara a proiectului dupa incetatrea finantarii
nerambursabile

10

Operatiunea este sustenabila din punct de vedere financiar
(profitabilitate si perioada de recuperare a investitiei)

10

3. Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului

10

20

Capacitatea financiara

10

Experienta anterioara de management de proiect

5

Calificarea personalului propus pentru implementarea proiectului
(studii si experienta)

5

Punctaj minim: 25
Punctaj maxim: 50

Criterii specifice de selectie pentru Masura 2
Nr.
Crt.

Criterii de evaluare tehnica

Punctaj

1.

Relevanta proiectului pentru obiectivele masurii/obiectivele PdDLI

15

1.1.

In ce masura contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale masurii?

10

1.2

In ce masura contribuie la imbunatatirea conditiilor de mediu si ce impact are
asupra mediului.

5

2.

Calitatea si maturitatea proiectului

15

2.1.

Coerenta documentatiei tehnico – económica

5

2.2.

Claritatea metodologiei de implementare a operatiunii

5

2.3

Fezabilitatea solutiei tehnice

5

3.

Sustenabilitatea tehnica a proiectului

10

3.1

Operatiunea este sustenabila din punct de vedere tehnic (durabilitatea
investitiei si perspective comerciale bune)

10

4.

Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului

10

4.1

Experienta anterioara de management de proiect

5

4.2

Calificarea personalului propus pentru implementarea proiectului (studii si
experinta)

5

Punctaj minim: 25
Punctaj maxim: 50
GRILA DE EVALUARE ECONOMICA SI FINANCIARA
Nr.Crt

Criterii de evaluare economica si financiara

Punctaj

1.

Relevanta proiectului pentru obiectivele masurii

5

1.1

In ce masura promoveaza egalitatea de sanse

5

2.

Calitatea si maturitatea proiectului

12

2.1

Coerenta documentatiei tehnico - economice

3

2.2

Claritatea metodologiei de implementare a proiectului

5

2.3

Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului

4

3.

Buget

10

3.1

Corelat cu activitatile propuse pentru obtinerea rezultatelor scontate(toate
costurile au fost incluse si corect impartite pe tipuri de cheltuieli si in
concordanta cu criteriile de eligibilitate)

5

3.2

Raport cost/beneficiu (costurile sunt realiste si justificate de rezultate
dorite)

5

4.

Sustenabilitatea tehnica si financiara a proiectului dupa incetarea
finantarii nerambursabile

8

4.1

Operatiunea este sustenabila din punct de vedere
(profitabilitatea si perioada de recuperare a investitiei)

8

5.

Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului

financiar

15

5.1

Capacitatea financiara

5

5.2

Experienta anterioara de management de proiect

5

5.3

Calificarea personalului propus pentru implementarea proiectului (studii
si experinta)

5

Punctaj minim: 25
Punctaj maxim: 50

Masura 3
GRILA DE EVALUARE ECONOMICA SI FINANCIARA
Nr. Crt.

Criterii de evaluare economica si financiara

Punctaj

1.

Relevanta proiectului pentru obiectivele axei prioritare si ale masurii

15

2.

3.

4.

In ce masura contribuie la asigurarea egalitatii de sanse

2

Calitatea si maturitatea proiectului

3

Coerenta documentatiei

2

Fezabilitatea solutiei propuse

2

Calitatea metodologiei de implementare a operatiunii

3

Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului

3

Buget

15

Corelat cu activitatile propuse pentru obtinerea rezultatelor scontate (toate
costurile au fost incluse si corect impartite pe tipuri de cheltuieli si in
concordanta cu criteriile de eligibilitate)

9

Raport cost/beneficiu (costurile sunt realiste si justificate de rezultatele
dorite)
Sustenabilitatea financiara a proiectului dupa incetatrea finantarii
nerambursabile

6
10

Operatiunea este sustenabila din punct de vedere financiar (durabilitatea
investitiei)

5

Operatiunea este sustenabila din punct de vedere financiar (beneficiarul va
putea continua, din alte surse, activitatile incepute)

5

Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului

10

Capacitatea financiara

4

Experienta anterioara de management de proiect

3

Calificarea personalului propus pentru implementarea proiectului (studii si

3

experienta)

Punctaj minim: 25
Punctaj maxim: 50

GRILA DE EVALUARE TEHNICA
Nr.
Crt.
1.

3.

4.

Criterii de evaluare tehnica

Punctaj

Relevanta proiectului pentru obiectivele axei prioritare si ale masurii

30

In ce masura exista un interes comun cu un scop si mai larg decat masurile
normale luate de intreprinderile private

7

In ce masura contribuie la respectarea si imbunatatirea conditiilor de mediu

4

In ce masura promoveaza noi tehnologii

3

Calitatea si maturitatea proiectului

4

Coerenta documentatiei

3

Fezabilitatea solutiei propuse

3

Claritatea metodologiei de implementatre a actiunii

3

Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului

3

Sustenabilitatea
nerambursabile

finantarii

8

Operatiunea este sustenabila din punct de vedere tehnic (operatiunea va
continua si va avea rezultate si dupa finalizarea proiectului)

8

Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului

12

Experienta anterioara de management de proiect

8

Calificarea personalului propus pentru implementarea proiectului (studii si
experienta)

5

Punctaj minim: 25
Punctaj maxim: 50

tehnica

a

proiectului

dupa

incetatrea

Masura 4
GRILA DE EVALUARE TEHNICA
Nr.
Crt.

Criterii de evaluare tehnica

Punctaj

1.

Relevanta proiectului pentru obiectivele masurii/obiectivele PdDLI

15

1.1.

In ce masura contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale masurii?

7.5

1.2

In ce masura contribuie la imbunatatirea conditiilor de mediu si ce impact are
asupra mediului.

7.5

2.

Calitatea si maturitatea proiectului

15

2.1.

Coerenta documentatiei tehnico – economica

5

2.2.

Claritatea metodologiei de implementare a operatiunii

5

2.3

Fezabilitatea solutiei tehnice

5

3.

Sustenabilitatea tehnica a proiectului

10

3.1

Operatiunea este sustenabila din punct de vedere tehnic (durabilitatea
investitiei si perspective comerciale bune)

10

4.

Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului

10

4.1

Experienta anterioara de management de proiect

5

4.2

Calificarea personalului propus pentru implementarea proiectului (studii si
experinta)

5

Punctaj minim: 25
Punctaj maxim: 50
GRILA DE EVALUARE ECONOMICA SI FINANCIARA
Nr.Crt

Criterii de evaluare economica si financiara

Punctaj

1.

Relevanta proiectului pentru obiectivele masurii

5

1.1

In ce masura promoveaza egalitatea de sanse

5

2.

Calitatea si maturitatea proiectului

12

2.1

Coerenta documentatiei tehnico - economice

3

2.2

Claritatea metodologiei de implementare a proiectului

5

2.3

Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului

4

3.

Buget

10

3.1

Corelat cu activitatile propuse pentru obtinerea rezultatelor scontate(toate
costurile au fost incluse si corect impartite pe tipuri de cheltuieli si in
concordanta cu criteriile de eligibilitate)

5

3.2

Raport cost/beneficiu (costurile sunt realiste si justificate de rezultate
dorite)

5

4.

Sustenabilitatea tehnica si financiara a proiectului dupa incetarea
finantarii nerambursabile

8

4.1

Operatiunea este sustenabila din punct de vedere
(profitabilitatea si perioada de recuperare a investitiei)

8

5.

Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului

15

5.1

Capacitatea financiara

5

5.2

Experienta anterioara de management de proiect

5

5.3

Calificarea personalului propus pentru implementarea proiectului (studii
si experinta)

5

financiar

Punctaj minim: 25
Punctaj maxim: 50
ANUNTAREA REZULTATELOR
In termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de Selecție, Consiliul Director al GLP
„Calafat” va informa candidaţii care au fost selectaţi pentru finanțare, pe cei eligibili fără finanțare,
precum si pe cei neeligibili în cadrul procedurii de selecţie, asupra motivelor care au stat la baza
deciziei respective. Anuntul va fi facut pe site – ul: www.flagcalafat.eu sau va fi publizat la
registratura GLP „Calafat”
INFORMATII SUPLIMENTARE
Asociatia Grup Local Pescaresc „Calafat”
Municipiul Calafat, str. A.I.Cuza, nr. 34, parter, judetul Dolj
Tel: +40 251 231 175
Fax: +40 251 333 046
e-mail: office@flagcalafat.eu
www.flagacalafat.eu
PERSOANA DE CONTACT
Ionel Dumitrescu
Manager GLP „Calafat”
Tel: +40 786 050 880
+40 744 61 22 83

