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Anexa 6 

 

GRILA DE PUNCTAJ  M3 

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii 
teritoriale 

Măsura Nr. III. 3: Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală    

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREȘTI PRUT-DUNĂRE GALAȚI 

Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..                 

Titlul proiectului : ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

Nr înregistrare 
proiect FLAG 

                    

Solicitant Responsabil legal 

Denumire…………………………… 

Tel/fax………………………  

Email ……………………………………………………… 

Nume  

Prenume  

Funcţie    

 

Nr.crt CRITERII/ SUBCRITERII PUNCTAJ 
MAXIM 

1 

Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice ale măsurii 30 

a. punerea în valoare a patrimoniului cultural/ natural, inclusiv a pescuitului, 
acvaculturii și a patrimoniului cultural maritim din zona de pescuit și 
acvacultură (târguri, expoziții, festivaluri, publicații etc cu specific pescăresc, 
alte acțiuni de promovare, campanii etc); 

30 

b. creșterea gradului de implicare a comunităților pescărești în dezvoltarea 
locală (creare de rețele, activități de cooperare, schimburi de 
experiențe/bune practici in teritoriul eligibil etc); 

20 

c. creșterea gradului de promovare a bunăstării sociale în cadrul comunității 
de pescuit și acvacultură (acțiuni de informare, prevenire si control a 
sănătății, organizare de burse de locuri de munca in comunitățile pescărești, 
etc) 

20 

2. 
Menținerea locurilor de muncă existente: 20 
a.  > 1 loc de muncă existent; 20 
b. 1 loc de munca menținut. 10 
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 3. 

Contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile 10 
a.  Pentru o intensitate a contribuției mai mare de 0% sau mai mare de 10% sau 
mai mare de 50%, după caz, in functie de categoria de solicitant si de criteriile de 
incadrare. 

10 

b.  Pentru o intensitate a contribuției egala cu 0% sau 10% sau 50%, după 
caz, in functie de categoria de solicitant si de criteriile de incadrare 

0 

4 

Categoria de solicitant care aplica 15 
Entitati din categoria organizatiilor neguvernamentale/patronale 15 
Entitati publice 10 
Entitati private altele decat cele de la punctul a 5 

5. 

Cuprinderea teritoriala a acțiunilor proiectelor 25 

a. 9 ÷ 11 localități 25 
b. 4 ÷ 8 localități 15 
c. 1÷3 localități 10 

 PUNCTAJ TOTAL 100 
 

 

 

 


