Birou: sat. Ilieni, nr. 84, tel: 0267 347 747, e-mail: gal.progressio@yahoo.com
www.galprogressio.ro
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”
Fişa de verificare a criteriilor de selecție
M8- Incluziunea comunităţii rome

Nr. înregistrare: ……………………………..

FIŞĂ DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):
......................................................................................
Denumire solicitant:_____________________________________________________
Titlu proiect: ___________________________________________________________
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________
Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________
Date personale reprezentant legal
Nume: _______________________________Prenume:____________________________
Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________

1. Criteriu de selecție – Beneficiari care sunt la prima finanţare prin programul LEADER
CS1

Punctaj conform ghidului

Beneficiari care sunt la prima
finanţare prin programul
LEADER

Punctaj acordat

25 puncte

Se verifică: Baza de date şi/sau secţiunea C din Cererea de finanţare
2. Criteriu de selecție – Proiecte cu impact micro-regional
CS2
Proiecte cu impact micro-regional

Punctaj conform ghidului
5 puncte

Se verifică: Cererea de finanţare, descrierea activității

Punctaj acordat
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3. Criteriu de selecție – Proiecte care deservesc un număr de beneficiarii indirecţi mai
mare
CS3
Punctaj conform ghidului
Punctaj acordat
Proiecte care deservesc un număr de Max 25 puncte
25 puncte
beneficiarii indirecţi mai mare
15 puncte
-peste și 30 de persoane
5 puncte
-între 11-29 de persoane
- sub și 10 persoane
Se verifică: Cererea de finanţare, descrierea activității
4. Criteriu de selecție - Proiecte care demonstrează modalitatea de evitarea segregrării
CS4

Punctaj conform ghidului

Punctaj acordat

Proiecte care demonstrează 10 puncte
modalitatea
de
evitarea
segregrării
Se verifică: Plan de activitate prezentarea activităților realizate prin proiect
5. Criteriu de selecție - Dovedirea experienţei
CS5
Punctaj conform ghidului
Dovedirea experienţei
Max 35 puncte
Numărul de activităţi pentru populaţia
minoritară, desfăşurate de către solicitant
ce au avut loc în ultimele 12 luni,
anterioare depunerii Cererii de Finanţare
10 puncte
- Între 1-3 activități
20 puncte
- Între 4-6 activități
35 puncte
- Peste 7 activități
Se verifică Copii dupa contractele care dovedesc acest fapt.

Punctaj acordat

Criteriile de selecție sunt obligatorii și pe perioada de monitorizare a proiectului.
Punctajul minim admis la finanțare: 10 puncte
Punctaj maxim total: 100 puncte
PUNCTAJ TOTAL ACORDAT PENTRU PROIECT:…………………………………………
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Criteriu de departajare 1: Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face
în funcţie de valoarea eligibila a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.
Valoare nerambursabilă a proiectului
Criteriu de departajare 1
Se verifică cererea de finanțare, plan financiar

Aprobat,
Director/Preşedinte As. GAL Progressio
Nume/Prenume ______________________
Semnătura _______________________
Data_____/_____/___________
Verificat:
Nume/Prenume ________________________
Semnătura __________________________
Data_____/_____/___________
Întocmit: Expert As. GAL Progressio
Nume/Prenume ________________________
Semnătura __________________________
Data_____/_____/___________

Ştampila

Birou: sat. Ilieni, nr. 84, tel: 0267 347 747, e-mail: gal.progressio@yahoo.com
www.galprogressio.ro
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”
Fişa de verificare a criteriilor de selecție
M8- Incluziunea comunităţii rome

Nr. înregistrare: ……………………………..

METODOLOGIA DE ACORDARE A PUNCTELOR PENTRU CRITERII DE
SELECȚIE
1.Criteriu de selecţie – Beneficiari care sunt la prima finanţare prin programul LEADER
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Baza de date şi/sau secţiunea C Se va verifica, dacă s-a mai realizat investiții similare în
domeniul proiectului. Se verifică cererea de finanţare
din Cererea de finanţare
secţiunea C și A5 a prezentei cereri de finanţare. Se acorda
punctajul dacă nu se identifică investiţie cu acelaşi obiect
al investiţiei conform cererii de finantare partea A5
(Amplasarea proiectului)
DOCUMENTE PREZENTATE

2.Criteriu de selecţie – Proiecte cu impact micro-regional
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se verifică Cererea de finanţare, Se va verifica Cerere de finantare, descrierea activitatilor.
descrierea activității
Dacă se identifică activitatea cu impact micro-regional se
acordă 5 puncte. Nu se acordă punctaj fracționat.
3.Criteriu de selecţie - Proiecte care deservesc un număr de beneficiarii indirecţi mai mare
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se verifică Cererea de finanţare, Se acordă punctaj pentru proiecte care deservesc un număr
descrierea activității
de beneficiarii indirecţi mai mare și anume: peste și 30 de
persoane se acordă 25 puncte; între 11-29 de persoane se
acordă 15 puncte respectiv sub și 10 persoane se acordă 5
puncte. Nu se acordă punctaj fracționat
4.Criteriu de selecţie - Proiecte care demonstrează modalitatea de evitarea segregrării
DOCUMENTE PREZENTATE
Planul de activitate - prezentarea
activităților realizate prin proiect

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se acordă punctaj, dacă a fost demonstrat prin planul de
activitate o serie de evenimente care conduc la evitarea
segregrării populației minoritare/vulnerabile, care este
vizat prin proiect.

5.Criteriu de selecţie - Dovedirea experienţei
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DOCUMENTE PREZENTATE
Se verifică copiile contractelor
prin care dovedesc experienta.

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Dovedirea experienţei solicitantului se realizază prin
numărul de activităţi culturale pentru populaţia minoritară,
desfăşurate de către solicitant ce au avut loc în ultimele 12
luni, anterioare depunerii Cererii de Finanţare. În cazul în
care acestea sunt între 1-3 activități se acordă 10 puncte;
între 4-6 activități se acordă 20 puncte; peste 7 activități se
acordă 35 puncte.

Criteriu de departajare 1: Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face
în funcţie de valoarea eligibila a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.
Criteriu de departajare 1
Valoarea eligibila a proiectului:

Se va completa conform Cererii de finanțare, planul
financiar

