S M1.6B - Fisa de evaluare a criteriilor de selectie –V09

S M1.6B - Fișa de evaluare a criteriilor de selectie a proiectului pentru masura M1/6B – „Investitii
pentru dezvoltarea durabila a teritoriului GAL”-V09
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20, alin. (1), lit. b) si d) din Reg. (UE) nr.
1305/2013 - corespondență SM 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la
scară mică“
Titlul proiectului: _______________________________________________________________
Amplasare proiect (localitate):____________________________________________________
Denumirea solicitantului:________________________________________________________
Statut juridic solicitant:__________________________________________________________
Date personale reprezentant legal
Nume: _________________________________Prenume:_______________________________
Funcţie reprezentant legal:________________________________________________________
EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECTIE
NR. CRT.

CRITERIUL

Cs1

Rezolvarea unei probleme punctuale a comunitatii sau a
unui anumit grup din comunitate, cu impact social la
nivelul comunitatii;

PUNCTAJ

Conform Ghid
25 puncte

Selectie GAL

(25 puncte daca DA si 0 puncte daca NU)

Se va acorda punctajul de 25 puncte doar pe baza fundamentarii argumentate si justificate a
necesitatii si oportunitatii investitiei pentru comunitate sau un grup din comunitate, precum si a
impactului social estimat la nivelul comunitatii. Se vor verifica informațiile în: Hotărârea Consiliului
Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI)/ Hotărârea Adunarii Generale a ONG; Studiile de
Fezabilitate / Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții; Documente justificative inregistrate
de UAT, din care sa rezulte nevoia si problema identificata (Solicitari sau sesizari ale cetatenilor, Note de
constatare, Analiza de impact etc).
Cs2
Vor fi prioritizate proiectele care asigura accesul la
20 puncte
infrastructura de baza a comunitatilor segregate si a
celor predispuse segregarii;
(20 puncte daca DA si 0 puncte daca NU)

Se va acorda punctajul de 20 puncte doar in cazul investitiilor care asigura accesul la infrastructura de
baza a comunitatilor segregate si a celor predispuse segregarii. O comunitate segregata poate fi
identificata pe baza criteriilor detaliate in Ghidul solicitantului aferent M1/6B, care au fost preluate
din Ghidul pentru elaborarea SDL; Se vor verifica informațiile în: Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile
Consiliilor Locale în cazul ADI)/ Hotărârea Adunarii Generale a ONG; Studiile de Fezabilitate /
Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții; Documente justificative inregistrate de UAT, din
care sa rezulte caracteristicile comunitatii segregate precum si nevoia/problema identificata.
Cs3
Solicitantul sa nu mai fi primit anterior sprijin comunitar
10 puncte
pentru o investitie similara;
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(10 puncte daca DA si 0 puncte daca NU)

Se va acorda punctajul maxim de 10 puncte solicitantilor care nu au mai primit anterior sprijin
comunitar pentru o investitie similara. Se vor verifica informațiile în: Cererea de Finantare -Sectiunea C
“Finantari nerambursabile obtinute sau solicitate”; Raportul asupra utilizării programelor de finanţare
nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor
eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai
beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
Cs4

Vor fi prioritizate proiectele care prevad masuri de
eficientizare energetica prin utilizarea energiei din surse
regenerabile;

15 puncte

(15 puncte daca DA si 0 puncte daca NU)

Se va acorda punctajul de 15 puncte doar proiectelor care prevad masuri de eficientizare energetica
prin utilizarea energiei din surse regenerabile; Se vor verifica informațiile în Studiile de Fezabilitate /
Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții.
Cs5
Vor fi prioritizate proiectele de investitii care prevad un
10 puncte
set de reguli minime de protectia mediului si de
gestionare corespunzatoare a deseurilor;
(10 puncte daca DA si 0 puncte daca NU)

Se va acorda punctajul de 10 puncte doar proiectelor de investitii care prevad un set de reguli minime
de protectia mediului si de gestionare corespunzatoare a deseurilor; Se vor verifica informațiile în
Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții.
Cs6
Prin proiect se asigura accesul unui numar semnificativ
Max. 20 puncte
de beneficiari la servicii de utilitate publica.
Punctajul maxim care poate fi obtinut la acest criteriu este de 20 puncte.
Punctajul se va calcula si acorda in functie de numarul de locuitori ai unei comune deserviti direct de
proiect (beneficiari care vor avea acces la servicii de utilitate publica prin implementarea proiectului)
raportat la numarul total al locuitorilor comunei (conform datelor statistice oficiale –INS), folosindu-se
urmatoarea formula de calcul a punctajului: n x 20, in care:
N
n: reprezinta numarul de beneficiari care vor avea acces la servicii de utilitate publica prin
implementarea proiectului;
N: reprezinta numarul total al locuitorilor comunei (conform datelor statistice oficiale –INS).
Se vor verifica informațiile în: Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI)/
Hotărârea Adunarii Generale a ONG; Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare pentru Lucrări
de Intervenții; Documente statistice justificative(Rezultatul final al recensământului populaţiei şi
locuinţelor din anul 2011 - Tabelul nr.3 „Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă - judeţe, municipii,
oraşe, comune”- se va consulta coloana nr.1 ).
TOTAL:
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Pentru această submăsură punctajul minim admis este de 20 puncte si reprezintă pragul sub care
niciun proiect nu poate intra la finanţare.
Concluzia verificării:
Scorul total obtinut de proiect dupa evaluarea criteriilor de selecţie este de _______ puncte din
(max.100) stabilit de GAL.
Observaţiile GAL:
(se detaliaza, pentru fiecare criteriu de selectie in situatia in care nu s-a obtinut punctajul maxim)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................

Aprobat de: Manager GAL – ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR
Numele si Prenumele:
Semnătura şi ştampila................................
DATA………..................................................
Verificat: Expert 2 GAL - ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR
Numele si Prenumele:……………………...................
Semnătura...................................................
DATA………....................................................
Întocmit de: Expert 1 GAL - ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR
Numele si Prenumele: ……………………....................
Semnătura.....................................................
DATA………......................................................
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Metodologie pentru evaluarea criteriilor de selectie a proiectului pe măsura M1/6B –
„Investitii pentru dezvoltarea durabila a teritoriului GAL” – V09
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20, alin. (1), lit. b) si d) din Reg. (UE) nr.
1305/2013 - corespondență SM 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la
scară mică“
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de
Finantare.
Cs1: Rezolvarea unei probleme punctuale a comunitatii sau a unui anumit grup din comunitate, cu
impact social la nivelul comunitatii;
25 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE

Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile
Consiliilor Locale în cazul ADI);
Hotărârea Adunarii Generale a ONG;
Studiile de Fezabilitate / Documentațiile
de Avizare pentru Lucrări de Intervenții;
Documente justificative inregistrate de
UAT, din care sa rezulte nevoia si problema
identificata (Note de constatare, Analiza de
impact, Solicitari sau sesizari ale cetatenilor
etc).

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Cs1: 25 puncte daca DA si 0 puncte daca NU

Se verifica daca solicitantul a argumentat si a prezentat
documente justificative pentru nevoia punctuala a
comunitatii care justifica investitia, detaliind in Studiul
de fezabilitate solutia propusa pentru rezolvarea
problemei.
Se va acorda punctajul de 25 puncte doar pe baza
fundamentarii argumentate si justificate a necesitatii si
oportunitatii investitiei pentru comunitate sau un grup
din comunitate, precum si a impactului social estimat la
nivelul comunitatii.
Se vor acorda 0 puncte proiectelor care nu
fundamenteaza cu documente necesitatea si
oportunitatea investitiei si nu estimeaza impactul la
nivelul comunitatii.

Cs2: Vor fi prioritizate proiectele care asigura accesul la infrastructura de baza a comunitatilor
segregate si a celor predispuse segregarii;
20 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE

Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile
Consiliilor Locale în cazul ADI);
Hotărârea Adunarii Generale a ONG;
Studiile de Fezabilitate / Documentațiile
de Avizare pentru Lucrări de Intervenții;
Documente justificative inregistrate de
UAT, din care sa rezulte caracteristicile
comunitatii
segregate
precum
si

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Cs2: 20 puncte daca DA si 0 puncte daca NU

Se verifica daca solicitantul a argumentat si a prezentat
documente pentru a justifica investitia care asigura
accesul unei comunitati segregate/predispuse segregarii
la infrastructu de baza
O comunitate segregata poate fi identificata pe baza
criteriilor detaliate in Ghidul solicitantului aferent
M1/6B, care au fost preluate din Ghidul pentru
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nevoia/problema identificata.

elaborarea SDL:
 așezare aflată la o distanță apreciabilă de restul
așezărilor, distanță care este greu de acoperit din
cauza calității proaste a drumurilor, a lipsei
mijloacelor de transport sau din cauza altor
factori care pot îngreuna deplasarea în anumite
condiții, de exemplu drumuri impracticabile
atunci când condițiile meteo sunt nefavorabile
(ploaie, ninsoare), așezări despărțite printr-o
graniță naturală (râu, deal) sau de alte “granițe” (de
genul căilor ferate) care se constituie un pericol;
 lipsa utilităților de bază (apă, canal, electricitate);
 lipsa sau
calitatea
necorespunzătoare
a
mijloacelor de transport sau distanța mare
(neacoperită de mijloace de transport) până la
unități de infrastructură socială (școli, unități
medicale); existența unei infrastructuri segregate
(de ex. școli sau clase în care învață numai copii
romi) în condițiile în care structura populației nu
justifică acest lucru;
 calitatea foarte proastă a locuințelor (locuințe
insalubre, nesigure, densitate mare);
 preponderența unei anumite etnii (în special a
romilor);
 așezări informale (locuitorii nu dețin acte de
proprietate);
 așezări situate într-un teritoriu neadecvat locuirii
(pe malul râurilor, sub liniile de înaltă tensiune,
lângă gropi de gunoi, etc);
Se va acorda punctajul de 20 puncte doar in cazul
investitiilor care asigura accesul la infrastructura de
baza a comunitatilor segregate si a celor predispuse
segregarii.
Se vor acorda 0 puncte proiectelor care nu
fundamenteaza cu documente necesitatea si
oportunitatea investitiei care asigura accesul la
infrastructura de baza a comunitatilor segregate si a
celor predispuse segregarii.

Cs3: Solicitantul sa nu mai fi primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara;
10 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE

Cererea de Finantare - Sectiunea C Cs3: 10 puncte daca DA si 0 puncte daca NU
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“Finantari nerambursabile obtinute sau Se verifica daca solicitantul a mai primit fonduri
solicitate”;
comunitare nerambursabile pentru o investitie
Raportul asupra utilizării programelor similara. Informatiile se verifica in Cererea de Finantare
de finanţare nerambursabilă întocmit - Sectiunea C “Finantari nerambursabile obtinute sau
de solicitant (va cuprinde obiective, tip solicitate” si in Raportul asupra utilizării programelor de
de investiție, lista cheltuielilor eligibile, finanţare nerambursabilă întocmit de solicitantii care
costurile și stadiul proiectului, perioada au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă
derulării contractului), pentru solicitantii începând cu anul 2002, pentru aceleaşi tipuri de
care au mai beneficiat de finanțare investiţii. Vor fi facute verificari in bazele de date
nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru proiecte finantate din fonduri FEADR.
pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
Se va acorda punctajul de 10 puncte solicitantilor care
nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o
investitie similara si 0 (zero) puncte solicitantilor care
au mai beneficiat anterior de fonduri comunitare
nerambursabile pentru aceleasi tipuri de investitii.

Cs4: Vor fi prioritizate proiectele care prevad masuri de eficientizare energetica prin utilizarea
energiei din surse regenerabile;
15 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE

Cererea de Finantare
Studiul de Fezabilitate / Documentația de
Avizare pentru Lucrări de Intervenții.

Cs4: 15 puncte daca DA si 0 puncte daca NU)
Se va verifica in Cererea de finantare si in Studiul de
fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de
Intervenții daca sunt descrise si bugetate investitii care
vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile.
Se va acorda punctajul de 15 puncte doar proiectelor
care prevad masuri de eficientizare energetica prin
utilizarea energiei din surse regenerabile si 0 (zero)
puncte proiectelor care nu prevad masuri de
eficientizare energetica prin utilizarea energiei din surse
regenerabile.

Cs5: Vor fi prioritizate proiectele de investitii care prevad un set de reguli minime de protectia
mediului si de gestionare corespunzatoare a deseurilor;
10 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE

Cererea de Finantare
Studiul de Fezabilitate / Documentația de
Avizare pentru Lucrări de Intervenții.

Cs5: 10 puncte daca DA si 0 puncte daca NU
Se va verifica in Cererea de finantare si in Studiul de
fezabilitate daca sunt descrise si bugetate actiuni care
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vizeaza protectia mediului si de gestionare

corespunzatoare a deseurilor.
Se va acorda punctajul de 10 puncte doar proiectelor de
investitii care prevad un set de reguli minime de
protectia mediului si de gestionare corespunzatoare a
deseurilor si 0 (zero) puncte proiectelor care nu prevad
reguli minime de protectia mediului si de gestionare
corespunzatoare a deseurilor.

Cs6: Prin proiect se asigura accesul unui numar semnificativ de beneficiari la servicii de utilitate
publica.
Maxim 20 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE

Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile
Consiliilor Locale în cazul ADI)/
Hotărârea Adunarii Generale a ONG;
Studiile de Fezabilitate / Documentațiile
de Avizare pentru Lucrări de Intervenții;
Documente statistice justificative
(Rezultatul final al recensământului
populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 Tabelul nr.3 „Populaţia stabilă pe sexe şi
grupe de vârstă - judeţe, municipii, oraşe,
comune”- se va consulta coloana nr.1 ).

Punctajul maxim care poate fi obtinut la acest criteriu
este de 20 puncte.
Se vor verifica informatiile in documentele prezentate
de solicitant.
Punctajul se va calcula si acorda in functie de numarul
de locuitori ai unei comune deserviti direct de proiect
(beneficiari care vor avea acces la servicii de utilitate
publica prin implementarea proiectului) raportat la
numarul total al locuitorilor comunei (conform datelor
statistice oficiale –INS), folosindu-se urmatoarea
formula de calcul a punctajului: n x 20, in care:
N
n: reprezinta numarul de beneficiari care vor avea acces
la servicii de utilitate publica prin implementarea
proiectului;
N: reprezinta numarul total al locuitorilor comunei
(conform datelor statistice oficiale –INS).

Punctajul minim pentru selectarea unui proiect: Pentru această măsură punctajul minim pentru fiecare
proiect, pentru a fi admis in etapa de selectie pentru finantare, este de 20 puncte.

ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR

