E1.4LG FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE A PROIECTULUI
Fișa de verificare a criteriilor de selecţie a proiectului
MĂSURA M12/6B
Infrastructura sociala pentru comunităţile marginalizate/ cu risc de sărăcie/ excluziune
socială, implicit minoritati etnice din teritoriul 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.

1.

2.

Criteriul de Selecție /
Documente verificate

Principiul de Selecție
Principiul implementarii unei idei,
produs, tehnologii inovatoare pentru
a imbunatati un anumit sistem,
produs, serviciu etc
Principiul
protectiei
mediului
inconjurator in sensul prioritizarii
acelor proiecte care includ actiuni ce
vizeaza acest aspect

Principiul utilizarii energiei din surse
regenerabile
3.

4.

Principiul

cooperarii,

in

Punctaj
Punctaj
Cf. GS
GAL

CS 1 Proiecte ce includ
20
componente inovative
Se verifică documentele: Studiu de Fezabilitate /
Documentație de Avizare pentru Lucrări de
Intervenții
CS 2 Proiecte ce includ
componente de protejare a
20
mediului inconjurator
Se verifică documentele: Studiu de Fezabilitate /
Documentație de Avizare pentru Lucrări de
Intervenții
CS 3 Proiecte care contin
componenta de utilizare a
20
energiei din surse regenerabile

Se verifică documentele:
Studiu de Fezabilitate / Documentație de Avizare
pentru Lucrări de Intervenții
sensul CS 4 Principiul cooperarii, in
20
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prioritizarii acelor proiecte ai caror
beneficiari directi participa la
actiunile de cooperare promovate
de GAL in sensul art. 35 din Reg (UE)
1305/2013 (prin masura M2/1A)

Principiul relevantei proiectului si a
magnitudinii problemei in sensul
prioritizarii acelor proiecte in care
problema se manifesta in randul
unui numar mai mare de persoane
din comunitatile marginalizate
5.

TOTAL

sensul
prioritizarii
acelor
proiecte ai caror beneficiari
directi participa la actiunile de
cooperare promovate de GAL
Se verifică documentul:
Studiu de Fezabilitate/ Documentație de Avizare
pentru Lucrări de Intervenții, Cererea de finantare
CS 5 Principiul relevantei 20
proiectului si a magnitudinii
problemei in sensul prioritizarii
acelor
proiecte
in
care
problema se manifesta in
randul unui numar mai mare de
persoane din comunitatile
marginalizate
pentru un grup tinta intre 30 - 10
49 persoane
pentru un grup tinta > 50 20
persoane
Se verifică documentul:
Studiu de Fezabilitate/ Documentație de Avizare
pentru Lucrări de Intervenții
100

Punctajul total este de max 100 p.
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: CS 1, CS3, CS2, CS5, CD4. Daca si in acest caz se
mentine egalitatea, selectia se va face in ordinea primirii proiectelor, fiind prioritizat primul
proiect depus la GAL.

Atenție!
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea
de Finanțare.
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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 selecţie
specifică pentru
MĂSURA M12/6B
Infrastructura sociala pentru comunităţile marginalizate/ cu risc de sărăcie/ excluziune
socială, implicit minoritati etnice din teritoriul 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
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Studiu de Fezabilitate / Documentație de Expertul verifica daca proiectul include acţiuni
Avizare pentru Lucrări de Intervenții
inovative legate de implementarea unei idei,
produs, tehnologii inovatoare pentru a
imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu.
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
DOCUMENTE PREZENTATE
Studiu de Fezabilitate / Documentație de
Avizare pentru Lucrări de Intervenții

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Expertul verifica daca proiectul include acţiuni
de protejare a mediului. 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
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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
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Studiu de Fezabilitate / Documentație de Expertul verifica daca proiectul include acţiuni
Avizare pentru Lucrări de Intervenții;
de de utilizare a energiei din surse
regenerabile. 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
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 (prin
masura M2/1A)
CS 4 - Principiul cooperarii, in sensul prioritizarii acelor proiecte ai caror beneficiari directi
participa la actiunile de cooperare promovate de GAL
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Studiu de Fezabilitate / Documentație de
Avizare pentru Lucrări de Intervenții, Cererea
de finantare

Se verifica ca beneficiarii directi ai proiectelor sa
participe la actiunile de cooperare promovate de
GAL, in sensul masurii M2/1A - Promovarea
cooperarii actorilor din sectoarele de interes
implicati in dezvoltarea durabila a teritoriului GAL
Calafat.
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5. Principiul relevantei proiectului si a magnitudinii problemei in sensul prioritizarii acelor
proiecte in care problema se manifesta in randul unui numar mai mare de persoane din
comunitatile marginalizate
CS 5 - Principiul relevantei proiectului si a magnitudinii problemei in sensul prioritizarii acelor
proiecte in care problema se manifesta in randul unui numar mai mare de persoane din
comunitatile marginalizate
DOCUMENTE PREZENTATE
Studiu de Fezabilitate / Documentație de
Avizare pentru Lucrări de Intervenții

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se verifica ca proiectul sa raspunda unui numar
mai mare de persoane din comunitatile
marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune
sociala, acordandu-se 10 puncte daca grupul tinta
este cuprins intre 30 - 49 persoane si 20 de puncte
daca grupul tinta este mai mare de 50 de
persoane.
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