Grila de punctaj masura 3 - 2021

1.Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 - max. 40 puncte:
•≥30% - 40 puncte;
•≥25 < 30% - 35 puncte
•≥20 < 25% - 30 puncte;
•≥15 < 20% - 25 puncte;
•≥10 < 15% - 20 puncte;
•≥5 < 10% - 15 puncte;
•< 5% - 0 puncte (proiect respins).
2. Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în obiective pentru schimbările climatice sau adaptarea la
schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu
semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu - max 40 puncte:
•≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – max. 40 puncte
•≥80 < 90% - 35 puncte;
•≥70 < 80% - 30 puncte;
•≥60 < 70% - 25 puncte;
•≥50 < 60% - 20 puncte;
•≥40 < 50% - 15 puncte;
•≥30 < 40% - 10 puncte;
•≥20 < 30% - 5 puncte;
•< 20% - 0 puncte (proiect respins).
3. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile
sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) - max. 5
puncte:
•Sold negativ - 5 puncte;
•Sold pozitiv - 0 puncte.
4. Proiectul propune un produs/proces inovativ - max. 5 puncte:
•DA - 5 puncte;
•NU – 0 puncte.
5. Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate - cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați
(anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca
cel din anul 2019) - 10 puncte:
•≥15% – 10 puncte;
•≥10% < 15% - 5 puncte;
•< 10% 0 puncte.
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La punctaje egale, departajarea se va face in functie de procentul alocat protectiei mediului urmat de procentul
din diminuarea cifrei de afaceri.
Selectarea unui proiect pentru finanțare se realizează în ordinea depunerii și este condiționată de îndeplinirea
simultană a următoarelor elemente:
•punctajul obținut să fie de cel puțin 70 de puncte (punctaj minim de calitate);
•să nu obțină valoare 0 la criteriile de evaluare tehnică și economică de la punctele a) și b);
•disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel.
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