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E 1.2 SGAL.L
FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE

M 6/6B SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE LOCALA IN INTERES COLECTIV A COMUNITATILOR DIN
TERITORIUL GAL

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”
Denumire solicitant: ..........................................................
Statutul juridic: ………………………………………………………………..
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume:………………………………………………………………………........
Prenume:……………...……………………………………………………......
Funcţie:………………………….......................................................
Titlul proiectului: ……………………………………………………………
Data lansării apelului de selecție de către GAL: .......................
Data înregistrării proiectului la GAL: ..................................
Obiectivul și tipul proiectului: ...............................................................
Amplasarea proiectului* .......................(localitate/localități)
CRITERII DE SELECȚIE MĂSURA M 6/6B
SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE LOCALA IN INTERES COLECTIV A COMUNITATILOR DIN TERITORIUL GAL
NR.
Crt.

Descrierea criteriilor de selectie
conform
metodologiei
de
verificare

Criterii de selectie

1

Realizarea unor investitii inovative
care includ tehnologii introduse
pentru prima data in teritoriul
UAT sau, in cazul ONG, in teritoriul
GAL

Proiectul include
inovative

Punctaj

Observatii

25

Documente verificate:
Studiu de
fezabilitate/Memoriu
justificativ/Documentaţia de
Avizare pentru Lucrări de
Intervenţii/
Cererea de finanțare

elemente
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2

3

4

Prioritizarea proiectelor cu un
impact benefic asupra mediului.
Criteriul va fi punctat dacă în
Cererea de Finanțare, Studiul de
fezabilitate / Documentaţia de
Avizare
pentru
Lucrări
de
Intervenţii/Memoriul
justificativ
este prevăzuta cel puțin o
investiție/acțiune care are ca
impact îmbunătățirea calității
mediului înconjurător și de
creștere a eficienței energetice,
sau o investiție în exploatarea
resurselor
de
energie
regenerabilă.
Utilizarea eficienta a fondurilor

Solicitantul nu a primit anterior
sprijin comunitar pentru o actiune
similară

Proiectul include actiuni care
conduc
la
indeplinirea
obiectivelor
transversale
mediu si clima;

Documente verificate:
Studiu de
fezabilitate/Memoriu
justificativ/Cererea de
finanțare/Documentaţia de
Avizare pentru Lucrări de
Intervenţii
25

Proiectul prevede combinarea
in acelasi proiect a cel putin 2
actiuni eligibile din cadrul
masurii

Solicitantul face parte din
categoria celor care nu au
primit
anterior
sprijin
comunitar pentru o investiție
similara

Documente verificate:

30

20

Studiu de fezabilitate/
Documentaţia de Avizare
pentru Lucrări de
Intervenţii/Memoriu
justificativ,
Cererea de finanțare
Documente verificate:
Studiu de
fezabilitate/Documentaţiei
de Avizare pentru Lucrări
de Intervenţii/ Memoriu
justificativ/
Cererea de finanțare/
Raportul asupra utilizării
programelor de finanţare
nerambursabilă

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:
In cazul in care doua sau mai multe proiecte vor avea acelasi punctaj iar fondurile ramase sunt
insuficiente, departajarea acestora se va face astfel:
1. Valoarea proiectului
Vor fi finantate proiectele cu valoarea mai mica daca se pot finanta mai multe proiecte din suma
disponibila ramasa.
2. Daca atat punctajul cat si valoarea proiectelor sunt identice, departajarea se va face in functie de
numarul persoanelor deservite, astfel va fi finantat proiectul care deserveste un numar mai mare de
locuitori.
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Punctajul minim pentru proiectele admise la finanțare este de 20 puncte.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate anterior.
Evaluarea criteriilor de selecție se face doar în baza documentelor depuse odată cu Dosarul Cererii de
finanțare.
Observații (se va completa de către experții ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Aprobat de: .....MANAGER/PRESEDINTE/VICEPRESEDINTE GAL ADR GIURGIU
Nume/Prenume ……….............…………… Semnătura şi ştampila

DATA………..

Verificat: Expert 1 GAL ADR GIURGIU
Nume/Prenume ………

…………… Semnătura

DATA………..

Întocmit de: Expert 2 GAL ADR GIURGIU
Nume/Prenume ……………………….…… Semnătura

DATA……
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Metodologia pentru verificarea criteriilor de selecție pe M 6/6B SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE LOCALA
IN INTERES COLECTIV A COMUNITATILOR DIN TERITORIUL GAL

Evaluarea criteriilor de selecție se va realiza de către experții GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA
GIURGIU, doar pentru proiectele care au fost verificate până în această etapă și au fost declarate eligibile.
Denumire solicitant
Se preia denumirea din Cererea de finanțare
Statutul juridic
Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume
Prenume
Funcţie
Se preiau informațiile din Cererea de finanțare
Titlul proiectului
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.
Perioada sesiunii de depunere de proiecte GAL
Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL și data depunerii proiectelor.
Număr și data înregistrării proiectului la GAL
Se completează cu numărul și data înregistrării proiectului la GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA
GIURGIU
Obiectivul și tipul proiectului
Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.
Se stabilește tipul proiectului:
•
de investiții: - investiție nouă
- modernizare/lucrări de intervenție
Amplasarea proiectului
Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. Se va specifica totodată dacă localizarea proiectului
vizează arealul de implementare al investiției, respectiv teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE
RURALA GIURGIU
CS1. Proiectul include elemente inovative
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul prezintă în Studiul de fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru
Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ/Cerere de finantare, modalitatea prin care investiția propusă
include elemente inovative.Trebuie sa reiasa in mod expres caracterul inovativ al investitiei pe baza
documentelor justificative privind specificatiile tehnice ale investitiilor mentionate ca fiind inovative.
Elementele inovative sunt:
- Investitii care nu au fost realizate anterior pe raza UAT in care se implementeaza proiectul ;
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-

Integrarea de noi tehnologii/echipamente/materiale, etc.

Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări
de Intervenţii / Memoriul justificativ.
Se verifică dacă impactul la nivelul teritoriului ca urmare a implementării proiectului va genera îmbunătățirea
accesibilității la servicii de bază, creșterea atractivității teritoriului pentru locuitori, diminuarea efectului de
migrare a populației din teritoriu, favorizarea creșterii nivelului de educație a populației, reducerea
disparităților localităților rurale partenere față de zonele urbane învecinate, lărgirea gamei de servicii culturale
oferite către populația locală, creșterea atractivității teritoriului pentru potențialii investitori.
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 25 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz
contrar expertul va înscrie 0 puncte.
CS2. Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor transversale mediu si clima;
Criteriul va fi punctat dacă în Cererea de Finanțare, Studiul de fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru
Lucrări de Intervenţii / Memoriul justificativ este prevăzut cel puțin o investiție/acțiune care are ca impact
îmbunătățirea calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice.
Expertul verifică în SF/DALI/MJ și în Cererea de finanțare dacă sunt prevăzute cheltuieli pentru investiții care
vizează utilizarea energiei din surse regenerabile și descrierea acțiunilor propuse, respectiv dacă este prevăzută
o investiție/acțiune/activitate care are ca impact îmbunătățirea calității mediului înconjurător și de creștere a
eficienței energetice.
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 25 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz
contrar expertul va înscrie 0 puncte.
CS3. Proiectul prevede combinarea in acelasi proiect a cel putin 2 actiuni eligibile din cadrul masurii
Criteriul va fi punctat în cazul în care solicitantul realizeazainvestitii care combina cel putin 2 actiuni eligibile din
cadrul masurii.
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate/Documentaţia
Intervenţii/Memoriul justificativ/Cererea de Finantare.

de

Avizare

pentru

Lucrări

de

Expertul GAL verifică dacă solicitantul a detaliat și argumentat în cadrul Studiului de fezabilitate/Documentaţiei
de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ tipurile de actiuni combinate.
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 30 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz
contrar expertul va înscrie 0 puncte.
CS4. Solicitantul face parte din categoria celor care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție
similara
Criteriul va fi punctat daca nu s-a primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similara.
Expertul GAL verifică dacă solicitantul a detaliat și argumentat în cadrul Studiului de fezabilitate/Documentaţiei
de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ /Cerere de finantare tipul de investitie si daca
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aceasta nu este similara cu o alta investitie prezentata in Raportul asupra utilizării programelor de finanţare
nerambursabilă.
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 20 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz
contrar expertul va înscrie 0 puncte.
În cadrul măsurii M6/6B, punctajul minim este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect nu
poate intra la finanțare.
Pentru criteriile de selecție care nu au fost punctate sau punctajul acordat a fost mai mic decât punctajul
maxim, expertul GAL va indica motivele care au stat la bază în rubrica ”Observații”.
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii pentru
departajare:
1. Valoarea proiectului
Vor fi finantate proiectele cu valoarea mai mica daca se pot finanta mai multe proiecte din suma
disponibila ramasa.
2. Daca atat punctajul cat si valoarea proiectelor sunt identice, departajarea se va face in functie
de numarul persoanelor deservite, astfel va fi finantat proiectul care deserveste un numar mai mare de
locuitori.

