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ERATA NR. 1 / 18.07.2017 

la Ghidul Solicitantului Măsura 6/6A - Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol și 

crearea de locuri de muncă în teritoriul Munții Măcinului - Dunărea Veche 

 

 

In vederea corelarii Anexei CRITERII DE SELECTIE din cadrul Anexei 1 - Cerere Finantare 

M6_6A cu prevederile Ghidului Solicitantului, Capitolul 7 Selecția proiectelor, 7.1 

Principii şi criterii de selecție a proiectului, Anexa CRITERII DE SELECTIE, parte 

integranta a Anexei 1 - Cerere de finantare M6_6A devine: 

Anexa CRITERII DE SELECTIE 
 

Măsura 6/6A -  Sprijinirea antreprenoriatului si incubarea micilor afaceri in turism in 

teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

Nr. 

crt 

Criterii de selecţie Criteriu de 

selecție 

îndeplinit 

(punctajul 

autoscorat) 

Documentele/ 

specificațiile care 

conduc la 

îndeplinirea 

criteriului 

1.  Proiecte depuse de fermieri sau membrii 

unei gospodarii agricole care isi 

diversifica activitatea prin infiintarea 

unei activitati non-agricole pentru prima 

data in spatiul rural, inclusiv beneficiari 

ai masurilor GAL M3/2A, M4/2B 

  

2.  Proiecte care creeaza locuri de munca   

2.1 Minim 1(un) loc de munca   

2.2 2(doua) sau mai mult de 2 locuri de 

munca 

  

3.  Proiecte care dovedesc printr-un 

document/studiu/analiza ca activitatea 

propusa este necesara la nivel de 

teritoriu Muntii Macinului - Dunarea 

Veche 

  

3.1 Relevanţa investitiei in raport cu 

priorităţile de finanţare ale SDL Muntii 

Macinului - Dunarea Veche 

  

3.2 Relevanţa investitiei în raport cu 

nevoile si numarul beneficiarilor 

potentiali identificati 

  

3.3 Nevoile si numarul beneficiarilor 

potentiali identificati in proiect au la 
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baza surse, date statistice, documente 

oficiale, juridice etc 

4.  Proiecte care prevad activitati productive 

si folosesc ca materie prima resurse 

locale furnizate de ceilalti membri ai 

comunitatii 

  

5 Proiecte care prevad utilizarea energiilor 

regenerabile 

  

6.  Proiecte ale caror reprezentanti legali 

dovedesc ca au experienta si/sau 

expertiza in domeniul in care doresc sa 

investeasca 

  

5.1 Experienta  > 1 an  in domeniul in 

care doreste sa investeasca  

  

5.2 Experienta intre 3 luni si 1 an in 

domeniul in care doreste sa investeasca  

  

5.3 Expertiza dobandita specifica 

domeniului investitiei, dovedita la 

momentul depunerii cererii de finantare 

  

5.4 Expertiza specifica in domeniului 

investitiei in curs de dobandire la 

momentul depunerii cererii de finantare 

  

7.  Proiecte care isi propun implementarea 

Planului de Afaceri in maxim 2 de la 

semnarea deciziei de finantare 

  

Total punctaj autoscorat   

 

 


