Anexa 3 - Grila de evaluare tehnica si financiara
Nr. crt.
Criteriu/Subcriteriu
1. Măsura în care fisa de proiect contribuie la realizarea
obiectivelor din SDL
1.1
Fisa de proiect este coerent legata de obiectivele
specifice din SDL si contribuie la dezvoltarea
infrastructurii
si/sau
imbunatatirea
serviciilor/infrastructurilor descrise in Ghidul
Solicitantului elaborat de GAL
2. Măsura în care rezultatele fisei de proiect contribuie
la atingerea tintelor indicatorilor specifici din SDL
2.1

2.4

a) Obiectivele fisei de proiect sunt clare si pot fi
atinse în perspectiva realizarii proiectului
b) Obiectivele fisei de proiect pot fi partial
atinse în perspectiva realizarii proiectului
Evaluarea stadiului de maturitate a fisei de
proiect
a) Studiu de fezabilitate
b) Proiect tehnic şi detalii de execuţie/Contract
de lucrări
Solicitantul a mai gestionat cel putin 2 proiecte
finantate din fonduri publice, dintre care cel
putin unul cu o valoare similara celei a prezente
fise de proiect.
Egalitatea de sanse si nediscriminarea

2.5

a) Solicitantul are o politica a nediscriminarii pe
care o implementeaza si în cadrul acestei fise
de proiect
b) Solicitantul respecta cerintele legale minime
în domeniu
Dezvoltare durabila si eficienta energetica

2.2

2.3

a) Fisa de proiect implementeaza masuri de
îmbunatatire a calitatii mediului înconjurator si
de crestere a eficientei energetice
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5

b) Fisa de proiect respecta cerintele legale
minime în privinta protejarii mediului
înconjurator si a eficientei energetice
3. Măsura în care fisa de proiect vizeaza un numar cat
mai mare de persoane aflate in risc de saracie sau
excluziune sociala?
3.1
Sunt
menționate
principalele
rezultate
(obiective) pe care fisa de proiect își propune să
le atingă
Numarul beneficiarilor vizati prin fisa de proiect
respecta tinta prevazuta in ghidul solicitantului
* 3.2
elaborat de GAL
a) Respecta tinta minima
b) + 10 peste tinta minima
c) + 20 peste tinta minima
3.3
Identificarea problemelor la nivelul grupului
țintă
3.4
Modalitățile de rezolvare a problemelor existente
la nivelul comunitatii
Sunt descrise modalitatile de rezolvare a
problemelor locuitorilor din SDL/ZUM.
4.
Măsura în care fisa de proiect asigură
complementaritatea cu un proiect FSE si asigura
continuarea efectelor sale şi valorificarea
rezultatelor obținute după încetarea sursei de
finanţare
4.1
Sustenabilitatea proiectului dupa încetarea
finantarii nerambursabile
a) Solicitantul dovedeste capacitate solida de a
asigura mentinerea, întretinerea si functionarea
investitiei, dupa încheierea proiectului si
încetarea finantarii nerambursabile.
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b) Solicitantul dovedeste capacitate relativa de a
asigura mentinerea, întretinerea si functionarea
investitiei, dupa încheierea proiectului si
încetarea finantarii nerambursabile (solicitantul
depinde în mare masura de surse externe în a
mentine structura functionala

4.2

1-3

c) nu dovedeste capacitate de a asigura
mentinerea,
întretinerea
si
functionarea
investitiei, dupa încheierea proiectului si
încetarea finantarii nerambursabile.

0

Fisa de proiect contribuie la asigurarea
complementarității intervențiilor la nivelul
Planului de acțiune al SDL.

0-5

* Punctajul din cadrul capitolului 3.2 se acordă cumulativ !
Observații
Notarea cu 0 a unui subcriteriu NU conduce la respingerea fișei de proiect, procesul de
evaluare și selecție continuându-se, în funcție de punctajul final obținut.
Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute in cadrul tuturor criteriilor.
O fisa de proiect va fi selectată numai dacă va cumula în urma evaluării un punctaj
minim de 70 de puncte.
Pe fiecare subcriteriu se poate acorda punctaj intermediar, doar numere întregi.
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