E1.4LG FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECTIE A PROIECTULUI
Fișa de evaluare a criteriilor de selectie a proiectului
MĂSURA M11/6B
SPRIJINIREA INVESTITIILOR DE UTILITATE PUBLICA SI A SERVICIILOR LOCALE PENTRU
DEZVOLTAREA ECONOMICA SI SOCIALA A TERITORIULUI GAL” CALAFAT”

Denumire solicitant:_____________________________________________________
Titlu proiect: ___________________________________________________________
Număr si data de înregistrare al cererii de finanțare la GAL: ____________________________
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________
Date personale reprezentant legal
Nume: _______________________________Prenume:____________________________
Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________

Nr.
crt.

Principiul de Selecție

1.

Principiul implementarii unei idei,
produs, tehnologii inovatoare pentru
a imbunatati un anumit sistem,
produs, serviciu etc

2.

Principiul protectiei mediului
inconjurator in sensul prioritizarii
acelor proiecte care includ actiuni ce
vizeaza acest aspect

Principiul utilizarii energiei din surse
regenerabile
3.

Criteriul de Selecție /
Documente verificate

Punctaj
Punctaj
Cf. GS
GAL

CS 1 Proiecte ce includ
15
componente inovative
Se verifică documentele: CF/ Studiu de Fezabilitate /
Documentație de Avizare pentru Lucrări de
Intervenții/ Memoriu Justificativ
CS 2 Proiecte ce includ
10
componente de protejare a
mediului inconjurator
Se verifică documentele: CF/ Studiu de Fezabilitate /
Documentație de Avizare pentru Lucrări de
Intervenții/ Memoriu Justificativ
CS 3 Proiecte care contin
10
componenta de utilizare a
energiei din surse regenerabile
Se verifică documentele: CF/ Studiu de Fezabilitate /
Documentație de Avizare pentru Lucrări de
Intervenții/ Memoriu Justificativ
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4.

5.

Principiul cooperarii, in sensul
prioritizarii acelor proiecte ai caror
beneficiari directi participa la
actiunile de cooperare promovate
de GAL in sensul art. 35 din Reg (UE)
1305/2013

Principiul potențialului turistic si a
valorii culturale, în sensul prioritizării
proiectelor în localitățile cu potențial
turistic si prezenta solida a
infrastructurii de patrimoniu

Principiul rolului multiplu în sensul
accesibilizării agenţilor economici, a
zonelor cu potenţial economic şi
turistic, accesibilizarea altor investiţii
finanţate din fonduri europene
6.

Principiul prioritizării investiţiilor
care crează locuri de muncă prin
proiect
7.

TOTAL

CS 4 Principiul cooperarii, in
10
sensul prioritizarii acelor
proiecte ai caror beneficiari
directi participa la actiunile de
cooperare promovate de GAL
Se verifică documentele: CF/ Studiu de Fezabilitate /
Documentație de Avizare pentru Lucrări de
Intervenții/ Memoriu Justificativ
CS 5 Principiul potențialului
turistic si a valorii culturale, în
sensul prioritizării proiectelor în
15
localitățile cu potențial turistic si
prezenta solida a infrastructurii
de patrimoniu
Se verifica documentele: CF/ Studiu de Fezabilitate /
Documentație de Avizare pentru Lucrări de
Intervenții/ Memoriu Justificativ, Lista zonelor cu
potential turistic (Anexa 9 la GS)
CS 6 Proiecte care faciliteaza
Maxim
acces direct în zone cu potențial
15
dpdv al dezvoltarii umane
- Comune cu un coeficient sub
5
50
- Comune cu un coeficient
10
cuprins intre 50 - 60
- Comune cu un coeficient mai
15
mare de 60
Se verifică documentul:
„Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzatoare”
CS 7 Proiecte care prin Max 25
activitatea propusa crează locuri
de muncă
- 1 loc de munca creat
10
- mai mult de 1 loc de munca 25
creat
Se verifică documentul:
CF/ Studiu de Fezabilitate / Documentație de Avizare
pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriu Justificativ
100

Punctajul total este de max 100 p.
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Punctajul minim admis la finanțare: Pentru această măsură, pragul minim este de 10 puncte
și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă.
Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în
cadrul alocarii disponibile pentru selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj,
departajarea acestora se face în ordinea următoarelor criterii: CS7, CS1, CS3, CS2, CS6, CS5,
CS4. În cazul în care egalitatea se păstrează, ordinea se va stabili în ordinea descrescătoare a
valorii totale a proiectului.
Atenție!
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea
de Finanțare.
Observaţii:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Întocmit: Expert 1 GAL „Calafat”
Nume/Prenume ……………………......
Semnătura....................................
Data……......................................
Verificat: Expert 2 GAL „Calafat”
Nume/Prenume ……………………......
Semnătura....................................
Data…….......................................
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Metodologia de verificare a criteriilor de selectie
specifică pentru
MĂSURA M11/6B
SPRIJINIREA INVESTITIILOR DE UTILITATE PUBLICA SI A SERVICIILOR LOCALE PENTRU
DEZVOLTAREA ECONOMICA SI SOCIALA A TERITORIULUI GAL CALAFAT
1. Principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un
anumit sistem, produs, serviciu etc
CS 1 - Proiecte ce includ componente inovative - maxim 15 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE

Expertul verifica informatiile continute in CF/ Studiul de
- CF/ Studiul de Fezabilitate/
fezabilitate/DALI/MJ si in cazul in care identifica in cadrul
Documentaţia de Avizare pentru actiunilor propuse prin proiect activitati cum ar fi
Lucrări de Intervenţii/MJ
implementarea unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru
a imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu etc, se vor
acorda 15 puncte.
In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat daca cel
putin una din investitii indeplineste conditiile.
In cadrul analizei documentelor vor fi luate in considerare:
 Activitatile din cadrul proiectului
 Obiectivele din cadrul proiectului
 Utilajele/echipamentele ahizitionate
 Materialele utilizate
 Cheltuielile efectuate

2. Principiul protectiei mediului inconjurator in sensul prioritizarii acelor proiecte care includ
actiuni ce vizeaza acest aspect
CS 2 - Proiecte ce includ componente de protejare a mediului inconjurator - maxim 10
puncte
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DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE

Expertul verifica informatiile continute in CF/ Studiul de
- CF/ Studiul de Fezabilitate/
fezabilitate/DALI/MJ si in cazul in care identifica in cadrul
Documentaţia de Avizare pentru actiunilor propuse prin proiect componente de protejare a
Lucrări de Intervenţii/MJ
mediului inconjurator, se vor acorda 10 puncte.
In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat daca cel
putin una din investitii indeplineste conditiile.
In cadrul analizei documentelor vor fi luate in considerare:
 Activitatile din cadrul proiectului
 Obiectivele din cadrul proiectului
 Utilajele/echipamentele ahizitionate
 Materialele utilizate
 Cheltuielile efectuate

3. Principiul utilizarii energiei din surse regenerabile
CS 3 - Proiecte care contin componenta de utilizare a energiei din surse regenerabile maxim 10 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE

Expertul verifica informatiile continute in CF/ Studiul de
- CF/ Studiul de Fezabilitate/
fezabilitate/DALI/MJ si in cazul in care identifica in cadrul
Documentaţia de Avizare pentru actiunilor propuse prin proiect componenta de utilizare a
Lucrări de Intervenţii/MJ
energiei din surse regenerabile, se vor acorda 10 puncte.
In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat daca cel
putin una din investitii indeplineste conditiile.
In cadrul analizei documentelor vor fi luate in considerare:
 Activitatile din cadrul proiectului
 Obiectivele din cadrul proiectului
 Utilajele/echipamentele ahizitionate
 Materialele utilizate
 Cheltuielile efectuate
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4. Principiul cooperarii, in sensul prioritizarii acelor proiecte ai caror beneficiari directi
participa la actiunile de cooperare promovate de GAL in sensul art. 35 din Reg (UE)
1305/2013
CS 4 - Principiul cooperarii, in sensul prioritizarii acelor proiecte ai caror beneficiari directi
participa la actiunile de cooperare promovate de GAL - maxim 10 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

- CF/ Studiu de Fezabilitate / Documentație de Se verifica daca proiectele proiectul se adreseaza
Avizare pentru Lucrări de Intervenții/MJ
beneficiarilor directi care participa la actiunile de
cooperare promovate de GAL in sensul art. 35 din
Reg (UE) 1305/2013.
5. Principiul potențialului turistic si a valorii culturale, în sensul prioritizării proiectelor în
localitățile cu potențial turistic si prezenta solida a infrastructurii de patrimoniu
CS 5 - Principiul potențialului turistic si a valorii culturale, în sensul prioritizării proiectelor în
localitățile cu potențial turistic si prezenta solida a infrastructurii de patrimoniu - maxim 15
puncte
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

- CF/ Studiu de Fezabilitate / Documentație de
Avizare pentru Lucrări de Intervenții/
Memoriu Justificativ, Lista zonelor cu
potential turistic (Anexa 9 la GS)

Se verifica daca localitatea se regăseşte în Anexa 9
- Lista zonelor cu potential turistic
Se verifică în documentul CF/ Studiu de
Fezabilitate / Documentație de Avizare pentru
Lucrări de Intervenții/MJ, măsura în care se
asigură accesul direct către/în localitățile situate în
zone cu resurse turistice

6. Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenţilor economici, a zonelor cu
potenţial economic şi turistic, accesibilizarea altor investiţii finanţate din fonduri europene
CS 6 - Proiecte care faciliteaza acces direct în zone cu potențial dpdv al dezvoltarii umane maxim 15 puncte

DOCUMENTE
PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
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-Lista
UAT-urilor
cu Expertul verifica corespondenta coeficientului localităţii cu
valorile
IDUL Coeficientul fiecarei localitati va fi preluat din Anexa 7 Lista UATcorespunzatoare
urilor cu valorile IDUL corespunzatoare.
În cazul ADI, coeficientul „localitate” se calculeaza prin media
coeficienților comunelor deservite de investiție și care fac parte din
ADI.
Criteriul este îndeplinit şi se obţine punctaj in functie de indicele
dezvoltarii umane atribuit localitatii in care se realizeaza
implementarea
Localitate
Calafat
Caraula
Galicea Mare
Orodel
Unirea
Seaca de Cimp
Vartop
Salcia
Ciupercenii Noi
Desa
Piscu Vechi
Ghidici
Seaca de Camp
Maglavit
Motatei
Cetate
Izvoare
Galicea Mare
Giubega
Perisor
Plenita

Coeficient
74,41166
34,62779
49,7601
43,42647
50,45293
45,2443
38,407063
46,29447
52,93855
58,51525
53,24311
50,712
45,2443
52,56686
52,18485
47,8191
41,53015
49,7601
46,98332
38,60829
55,56409

7. Principiul prioritizării investiţiilor care crează locuri de muncă prin proiect
CS 7 - Proiecte care prin activitatea propusa crează locuri de muncă - maxim 25 de puncte
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

- CF/ Studiu de Fezabilitate/ Documentație de Se verifica:
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Avizare pentru Lucrări de Intervenții/MJ

Sectiunea (6) Estimări privind forţa de muncă
ocupată prin realizarea investiţiei
1.număr de locuri de muncă create în faza de
execuţie;
2.număr de locuri de muncă create în faza de
operare.
Sau
Sectiunea
4.4.
Sustenabilitatea
realizării
obiectivului de investiţii:
b)estimări privind forţa de muncă ocupată prin
realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de
operare;
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