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
M5/6B-Sprijin pentru finanțarea asociațiilor sportive

Nr. înregistrare: ……………………………..

FIŞ DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELEC IE
Titlul proiectului:
Num r de înregistrare a cererii de finan are: ................................
Data înregistr rii proiectului la GAL: .............................................
Denumire solicitant: ..................................................
Statutul juridic: ………………………………………
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume:…………………………………………………
Prenume:……………...………………………………
Func ie:…………………………...................................
1. Criteriu de selec ie – echipă de juniori
CS1

Punctaj conform ghidului

Punctaj acordat

Să aibă minim o echipă de juniori înscrisă max. 30 de puncte
în
-competiţia judeţeană sau
10 puncte
-competiţia naţională
20 puncte
în anul depunerii proiectului
Se verifică: Copie după legitimaţiile juniorilor
2. Criteriu de selec ie – Beneficiari care sunt la prima finanţare prin programul LEADER
CS2
Beneficiari care sunt la prima finanţare
prin programul LEADER
Se verifică: Baza de date

Punctaj conform ghidului
5 puncte

Punctaj acordat

3. Criteriu de selec ie – sportivilor legitimaţi la asociaţia sportivă
CS3

Punctaj conform
Punctaj acordat
ghidului
Numărul total al sportivilor legitimaţi la
max. 15 puncte
asociaţia sportivă
Se acordă 0.2 puncte pt.
fiecare sportiv legitimat
Se verifică: Copie după legitimaţia sportivilor avizat pentru anul depunerii proiectului
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4. Criteriu de selec ie – Număr de juniori legitimaţi în cadrul asociaţiilor de profil
CS4
Punctaj conform
Punctaj acordat
ghidului
Număr de juniori legitimaţi în cadrul asociaţiilor max. 15 puncte
de profil
Se acordă 0.25 puncte pt.
fiecare sportiv legitimat
Se verifică: Copie după legitimaţia sportivilor avizat pentru anul depunerii proiectului
5. Criteriu de selec ie – Număr de juniori legitimaţi raportat la populaţia locală totală
CS5
Punctaj conform
Punctaj acordat
ghidului
Număr de juniori legitimaţi raportat la populaţia max. 10 puncte
locală totală
-sub 1%
2 puncte
-între 1-5% (inclusiv 5%)
5 puncte
-între 5-7% (inclusiv 7%)
7 puncte
-peste 7%
10 puncte
Se verifică: Copie după legitimaţiile juniorilor
6. Criteriu de selec ie – Număr de juniori legitimaţi cu domiciliul stabil în comuna în care
îşi are sediul asociaţia
CS6
Punctaj conform
Punctaj acordat
ghidului
Număr de juniori legitimaţi cu domiciliul stabil max. 10 puncte
în comuna în care îşi are sediul asociaţia
Se acordă 0.25 puncte pt
fiecare sportiv legitimat
Se verifică: Copie după legitimaţia sportivilor avizat pentru anul depunerii proiectului, Copie
după cartea de identitate a sportivului
7. Criteriu de selec ie - Număr de antrenori raportaţi la număr de juniori legitimaţi
CS7
Punctaj conform
Punctaj acordat
ghidului
Număr de antrenori raportaţi la număr de juniori max. 15 puncte
legitimaţi
-1 antrenor la peste 30 juniori
3 puncte
-1 antrenor la max. 25 juniori
6 puncte
-1 antrenor la max. 20 juniori
10 puncte
-1 antrenor la max. 15 juniori
15 puncte
Se verifică: Copie după legitimatia/carnetul antrenorului
Criteriile de selec ie sunt obligatorii i pe perioada de monitorizare a proiectului.
Punctajul minim admis la finan are: 10 puncte
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Punctaj maxim total: 100 puncte
PUNCTAJ TOTAL ACORDAT PENTRU PROIECT:…………………………………………
Criteriu de departajare 1: la punctaj egal se va finanța proiectul cu valoare nerambursabilă mai
mică.
Valoare nerambursabilă a proiectului
Criteriu de departajare 1
Se verifică cererea de finanțare, plan financiar
Criteriu de departajare 2: În cazul proiectelor cu punctaj egal și valoare nerambursabilă
solicitată identică se va utiliza regula primul venit, primul servit.
Data de înregistrarea a proiectului
Criteriu de departajare 2
Se verifică registrul proiectelor.
Aprobat,
Director/Preşedinte As. GAL Progressio
Nume/Prenume ______________________
Semnătura _______________________
Data_____/_____/___________

Ştampila

Verificat:
Nume/Prenume ________________________
Semnătura __________________________
Data_____/_____/___________
Întocmit: Expert As. GAL Progressio
Nume/Prenume ________________________
Semnătura __________________________
Data_____/_____/___________
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METODOLOGIA DE ACORDARE A PUNCTELOR PENTRU CRITERII DE
SELEC IE
1. Criteriu de selec ie – echipă de juniori
DOCUMENTE PREZENTATE
Copie după legitimaţiile juniorilor

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se va verifica documentul(ele) prezentate, dacă sunt
emise pe numele asociației, dacă sunt vizate conform
cerințelor din ghidul solicitantului

2. Criteriu de selec ie – Beneficiari care sunt la prima finanţare prin programul LEADER
DOCUMENTE PREZENTATE
Baza de date, Cererea de finanțare

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se va verifica, în cererea de finanțare secț. C, Baza de
date, dacă solicitantul a primit anterior sprijin
comunitar, dacă nu a primit se acordă 5 puncte.
Nu se acordă punctaj fracționat.

3. Criteriu de selec ie – sportivilor legitimaţi la asociaţia sportivă
DOCUMENTE PREZENTATE
Copie după legitimaţia sportivilor
avizat pentru anul depunerii
proiectului

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se va verifica documentul(ele) prezentate, dacă sunt
emise pe numele asociației, dacă sunt vizate conform
cerințelor din ghidul solicitantului

4. Criteriu de selecţie - Număr de juniori legitimaţi în cadrul asociaţiilor de profil

DOCUMENTE PREZENTATE
Copie după legitimaţia sportivilor
avizat pentru anul depunerii
proiectului

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se va verifica documentul(ele) prezentate, dacă sunt
emise pe numele asociației, dacă sunt vizate conform
cerințelor din ghidul solicitantului

5. Criteriu de selecţie - Număr de juniori legitimaţi raportat la populaţia locală totală

DOCUMENTE PREZENTATE
Copie după legitimaţiile juniorilor

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se va verifica documentul(ele) prezentate, dacă sunt
emise pe numele asociației, dacă sunt vizate conform
cerințelor din ghidul solicitantului. Se va verifica
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numărul populației locale și raportul între număr de
juniori legitimaţi și populaţia locală totală.
6. Criteriu de selecţie - Număr de juniori legitimaţi cu domiciliul stabil în comuna în care
îşi are sediul asociaţia
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se va verifica documentul(ele) prezentate, dacă sunt
Copie după legitimaţia sportivilor
emise pe numele asociației, dacă sunt vizate conform
avizat pentru anul depunerii
cerințelor din ghidul solicitantului. Vor fi identificați
proiectului, Copie după cartea de
juniori legitimaţi cu domiciliul stabil în comuna în care
identitate a sportivului
îşi are sediul asociaţia.
7. Criteriu de selecţie - Număr de antrenori raportaţi la număr de juniori legitimaţi

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
legitimatia/carnetul Se va verifica documentul(ele) prezentate, dacă sunt
emise pe numele asociației, dacă sunt vizate conform
cerințelor din ghidul solicitantului

DOCUMENTE PREZENTATE
Copie după
antrenorului

Criteriu de departajare 1: la punctaj egal se va finanța proiectul cu valoare nerambursabilă mai
mică.
Criteriu de departajare 1
Valoarea nerambursabilă a
proiectului:

Se va completa conform Cererii de finanțare, planul
financiar

Criteriu de departajare 2: În cazul proiectelor cu punctaj egal și valoare nerambursabilă
solicitată identică se va utiliza regula primul venit, primul servit.
Criteriu de departajare 2
Data înregistrării:

Se va completa conform numărului de înregistrare din
registru.
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