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Anexa 4
GRILA DE SELECTIE M 2.1

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea
coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III.2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI „VALEA MOSTISTEI”
Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..
Titlul proiectului : ………………………………………………………………………………

COD SMIS
COD FLAG

Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..… (lei); Fonduri publice..(%)
Solicitant

Responsabil legal

Denumire……………………………

Nume

Tel/fax………………………

Prenume

Email ………………………………………………………

Funcţie

Nr.crt

CRITERII/ SUBCRITERII
Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice ale măsurii

1.

PUNCTAJ
MAXIM
40

a. Consolidarea infrastructurii si a serviciilor necesare pentru
valorificarea partimoniului natural, material si imaterial, traditii
si obiceiuri, mestesuguri din sfera tematica a pescuitului si a
acvaculturii specifice zonei limitrofe a raului Mostistea si a
bazinului sau hidrografic.

20

b. Infrastructură de mici dimensiuni pentru a îmbunătăţi mediul
de viaţă în zonele de pescuit: înfiinţarea de parcuri tematice,
mini baze sportive multi-functionale;

25

2.

c. Diversificarea activitatilor economice in zona pescareasc:
pensiuni, restaurante cu specific pescaersc; turism cu specific
pescaresc; pescuit sportiv, educational; activitati de mediu
aferente pescuitului: colectarea selecgtiva a deseurilor,
instruirea pescarilor sportive, pescuit sustenabil.

40

d. Actiuni de promovare a specificului local, activitati
promovare a gastronomiei pescaresti, activitati
monitorizare a calitatii apei (bazinul hidrografic Mostistea),
mentinere si conservare a habitatelor naturale, activitati
eliminare a poluarii, etc.

30

de
de
de
de

Crearea de noi locuri de muncă sau menţinerea locurilor de muncă
existente:

35

I.

25
25
20
15
10
10
6
5
10

Crearea de noi locuri de muncă

a. ≥ 3 noi locuri de muncă ENI;
b. 2 noi locuri de muncă ENI;
c. 1 loc nou de muncă ENI;
II.
Menținerea locurilor de muncă existente
a. ≥ 3 locuri de muncă existente;
b. 2 locuri de muncă existente;
c. 1 loc de munca menținut.
Contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile

3.

4.

a. sursa de finantare proprie sau atrasa intre 41%-50%

10

b. sursa de finantare proprie sau atrasa intre 31%-40%
c. sursa de finantare proprie sau atrasa intre 21%-30%
d. sursa de finantare proprie sau atrasa de 20%
Contribuția proiectului la respectarea principiilor privind egalitatea de
șanse și dezvoltare durabilă/ inovare

8
6
4
15

I.

10

Egalitatea de sanse

a. Crearea de locuri de muncă pentru pescari comerciali cu vârsta peste
50 ani;
b. Crearea de locuri de muncă pentru femei/ tineri până în 40 ani/
persoane cu dizabilități/ șomeri/ alte categorii defavorizate

10

II.

5
5

Dezvoltare durabila/ inovare

Proiectul implementeaza facilități/ tehnologii/ echipamente/ utilaje/
dotări care utilizeaza eficient si conserva resursele naturale de baza .
PUNCTAJ TOTAL

5

100

