Asociatia Grupul de Actiune Locala ”Ceahlau”

FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE
Măsura M5/6B - Dezvoltarea şi promovarea sectorului turistic şi protejarea moştenirii
naturale, culturale şi istorice din spaţiul LEADER a GAL Ceahlău, în vederea realizării
unei dezvoltări durabile a teritoriului
Denumire solicitant:
Titlu proiect:
Data lansării apelului de selecție de către GAL:
Data înregistrării proiectului la GAL:
Obiectivul proiectului:
Amplasare proiect (localitate
Date personale reprezentant legal
Nume: .................................................Prenume:.......................................................................
Funcţie reprezentant legal:
Nr.
crt
1

Criteriu de selecție

Pct. Conform
GHID
30

Pct. acordat
Solicitant

Pct. acordat
GAL

Observații

Proiecte care se adresează
copiilor proveniţi din
grupuri dezavantajate
(familii sărace, comunităţi
de rromi).
Criteriul de selecție se aplică doar proiectelor ce propun investiții în infrastructură tip tabere și centre de
creație.
Se acordă punctaj dacă solicitantul se angajează ca minim 20% din grupul țintă ce va beneficia de servicii în
cadrul infrastructurii create prin proiect provine din categoria grupuri dezavantajate.
Expertul verifica Angajamentul solicitantului cu privire la conponența grupului țintă care va beneficia de
infrastructura înființată/modernizată și servicile prestate.
Expertul va completa:
- în coloana - Pct. acordat de solicitant – punctajul mentionat in cererea de finantare
- în coloana – Pct. acordat de GAL – punctajul obtinut in urma verificarii
- în coloana ”Observatii” – se vor mentiona, dupa caz, diferentele inregistrate si motivele care au stat la baza
inregistrarii acestora
Dacă minim 20% din grupul țintă al proiectului provine din categoria grupurilor dezavantajate (familii sărace,
comunități de rromi) se va acorda punctajul maxim stabilit de 30 puncte. În caz contrar, punctajul acordat va fi 0
puncte.
2
Proiecte ce vizează
30
realizarea unui produs
turistic specific comun
microregiunii Ceahlău.
Se acordă punctaj dacă solicitantul se angajează ca pentru asigurarea sustenabilității investiției după
implementarea proiectului să realizeze un produs turistic specific comun microregiunii Ceahlău, împreună cu
alți actori locali care activează în sectorul turistic.
Expertul verifica Angajamentul solicitantului anexat la Cererea de finanțare. Dacă constată că solicitantul s-a angajat
că, împreună cu altți actori locali ce activează în domeniul turistic, va realiza un produs turistic specific Microregiunii
Ceahlău, va puncta proiectul cu 30 puncte. În caz contrar, se vor acorda 0 puncte.
Expertul va completa:

în coloana - Pct. acordat de solicitant – punctajul mentionat in cererea de finantare
în coloana – Pct. acordat de GAL – punctajul obtinut in urma verificarii
în coloana ”Observatii” – se vor mentiona, dupa caz, diferentele inregistrate si motivele care au stat la baza
inregistrarii acestora.
3
Punerea în valoare a
10
investiţiilor realizate, prin
promovarea acestora prin
intermediul Centrelor de
Informare Turistică de pe
teritoriul GAL
Se acordă punctaj dacă solicitantul se angajează ca după implementarea proiectului investiția va fi promovată
prin intermediul centrelor de informare turistică existente pe teritoriul GAL Ceahlău.
Expertul verifica Angajamentul solicitantului anexat la Cererea de finanțare. Dacă solicitantul s-a angajat că va
promova investiția în cadrul centrelor de informare turistică existente pe teritoriul GAL Ceahlău, expertul va puncta
proiectul cu 10 puncte. În caz contrar, se vor acorda 10 puncte.
Expertul va completa:
- în coloana - Pct. acordat de solicitant – punctajul mentionat in cererea de finantare
- în coloana – Pct. acordat de GAL – punctajul obtinut in urma verificarii
în coloana ”Observatii” – se vor mentiona, dupa caz, diferentele inregistrate si motivele care au stat la baza
inregistrarii acestora.
4
Proiecte care crează
30
minim un loc de muncă
Se acordă punctaj dacă solicitantul se angajează ca până la finalizarea investiției să creeze cel puțin un loc de
muncă cu normă întreagă menținut cel puțin pe perioada de monitorizare a proiectului.
Expertul verifică Angajamentul solicitantului anexat la Cererea de finanțare. Dacă solicitantul s-a angajat ca, până la
finalizarea investiției să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă și că îl va menține cel puțin pe perioada
de monitorizare a proiectului, proiectul va fi punctat cu 30 puncte. În caz contrar, proiectul va fi punctat cu 0 puncte.
Expertul va completa:
- în coloana - Pct. acordat de solicitant – punctajul mentionat in cererea de finantare
- în coloana – Pct. acordat de GAL – punctajul obtinut in urma verificarii
în coloana ”Observatii” – se vor mentiona, dupa caz, diferentele inregistrate si motivele care au stat la baza
inregistrarii acestora.
-

Pentru aceasta masura punctajul minim este de 30 puncte si reprezinta pragul sub care
niciun proiect nu va intra in procesul de selectie si verificare a eligibilitatii si va fi
declarat neconform.
Concluzia verificării criteriilor de selectie
Punctaj obtinut:
Aprobat,
Manager GAL Ceahlau
Nume si prenume .......................................
Semnatura..............................................
DATA...../.... ./201..

Verificat,
Expert Gal Ceahlau 1
Nume si prenume .......................................

Semnatura..............................................

DATA...../.... ./201../

Intocmit,
Expert GAL Ceahlau 2
Nume si prenume.....................................
Semnatura .............................................

DATA....../....../201..

Am luat la cunostinta.
Numele reprezentantului legal al proiectului……………….
Semnătura si/sau stampila ……………… ........................DATA……./…./201

