Asociatia „Grupul de Actiune Locala Ceahlau”

FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE
Măsura M6/6C - " INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA IN MICROREGIUNEA
CEAHLAU "
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 selectie
Proiectele
care
prin
investiţia
propusă
se
adresează unui număr cât
mai mare de utilizatori

Pct. Conform
GHID
40

Pct. acordat
de solicitant

Pct. acordat
de GAL

Observatii

Se acordă punctaj numai dacă investiția propusă prin proiect deservește un număr mai mare de 20 gospodării.
La depunerea cererii de finanțare , solicitantul va depune o declarație pe proprie răspundere prin care sa
precizeze numarul gospodariilor care beneficiază de infrastructura realizată
Se va verifica SF și Declarația pe proprie răspundere a solicitantului.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 menționa, după caz, diferentele inregistrate si motivele care au stat la baza
inregistrarii acestora
Daca infrastrutura înființată/modernizată prin M6/6C deservește cel puțin 20 de gospodarii din teritoriul GAL, se
vor acorda 40 puncte. În caz contrar, punctajul acordat va fi 0 puncte.
2
Proiecte a caror solutie
5
tehnica ofera cea mai mare
viteza de transfer a datelor
pentru utilizatorul final
Se acordă punctaj numai dacă investiția propusă prin proiect oferă utilizatorilor o viteză de transfer mai mare de
30Mbps.
Se verifică SF.
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 menționa, după caz, diferentele inregistrate si motivele care au stat la baza
inregistrarii acestora.
Dacă viteza de transfer propusa prin proiect va fi mai mare de 30Mbps, proiectul va fi punctat cu 5 puncte, daca

nu, punctajul acordat va fi 0 puncte.
3
Proiecte ce sprijina aplicatii
40
tip e-guvernare, e-educatie,
e-incluziune, e-sanatate, ecultura,
pentru
imbunatatirea
serviciilor
publice oferite locuitorilor
microregiunii Ceahlau
Se acordă punctaj numai dacă investiția propusă prin proiect sprijina realizarea de investitii de tipul celor
mentionate la punctul B si C. Punctajul se acorda pe baza verificării informațiilor cuprinse în cererea de finanțare
și studiu de fezabilitate/memoriu justificativ cu privire la tipul de investitie vizat
Se va verifica SF și Declarația pe proprie răspundere a solicitantului.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 menționa, după caz, diferentele inregistrate si motivele care au stat la baza
inregistrarii acestora
4

Proiecte care deservesc
5
locuitori de pe teritoriul a cel
putin 5 UAT-uri din
microregiunea Ceahlau
Se acordă pe baza verificării informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și studiu de fezabilitate/memoriu
justificativ cu privire la numarul beneficiarilor indirecti
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 menționa, după caz, diferentele inregistrate si motivele care au stat la baza
inregistrarii acestora.
5

Proiecte care nu au mai
10
beneficiat de finantare
pentru o investitie similara
Se acordă pe baza verificării informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și studiu de fezabilitate/memoriu
justificativ, Raportul asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila cu privire la faptul ca solicitantul
nu a mai beneficiat de finantare pentru o investitie similara
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 menționa, după caz, diferentele inregistrate si motivele care au stat la baza
inregistrarii acestora.
TOTAL

100

Pentru această măsura punctajul minim este de 40 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect
nu va intra în procesul de selecție și verificare a eligibilității și va fi declarat neconform.

Concluzia verificării criteriilor de selecție
Punctaj obținut: ... puncte
APROBAT,
Manager GAL Ceahlau
Nume si prenume Ionel Laura
Semnatura.............................................. DATA...../.... ./201../
Verificat,
Expert Gal Ceahlău 1
Nume și prenume .......................................
Semnătura.............................................. DATA...../.... ./201../
Întocmit,
Expert GAL Ceahlău 2
Nume și prenume.....................................
Semnătura ............................................. DATA....../....../201..
Am luat la cunoștință:
Numele reprezentantului legal al proiectului…………............…….
Semnătura și/sau ștampila ....................................DATA……./…./201..

