Asociatia Grupul de Actiune Locala ”Ceahlau”

FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE
Măsura M2/6B - Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de bază în
comunităţile din spaţiul LEADER, premisa dezvoltării microregiunii Ceahlău
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

Pct. Conform
GHID
10

Pct. acordat
Solicitant

Pct. acordat
GAL

Observatii

Proiectul deservește
comunități
izolate/dezavantajate cu o
populație cât mai
mare(DOAR PENTRU
INVESTIȚII ÎN
INFRASTRUCTURA
RUTIERĂ)
Se acordă punctaj numai dacă investiția propusă prin proiect deservește o comunitate izolată/dezvantajată cu
o populație mai mare de stabilita procentual in raport cu populatia totala a UAT (conform RP 2011) de minim
2%.
Expertul verifica din Anexa 6 – Rezultatele finale RPL 2011 – populatia totala aferenta localitatii unde se va amplasa
proiectul, populatia deservita din proiect, conform informatiilor din SF/DALI, HCL si va verifica indeplinirea
conditiei prin aplicarea urmatoarei formule de calcul:
% = Nd/Ncom *100 ≥ 2%, unde Nd – numarul de locuitori deserviti de proiect, Ncom – numarul total de locuitori
comuna
Expertul va completa:
in coloana - Pct. acordat de solicitant – punctajul mentionat in cererea de finantare
- In coloana – Pct. acordat de GAL – punctajul obtinut in urma verificarii
- In coloana ”Observatii” – se vor mentiona, dupa caz, diferentele inregistrate si motivele care au stat la baza
inregistrarii acestora
Daca procentul obtinut este mai mare sau egal cu 2 se va acorda punctajul maxim stabilit de 10 puncte, daca procentul
este mai mic decat 2, punctajul acordat va fi 0 puncte.
2
Proiectul are impact
30
micro-regional
Investiția trebuie să fie în corelare cu direcțiile de dezvoltare ale SDL pentru ameliorarea punctelor slabe,
exploatând oportunitățile , așa cum au fost identificate și prioritizate în Cap. 3 ANALIZA SWOT (Analiza
punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor):
1. Dezvoltarea economică și socială echilibrată și durabilă a teritoriului LEADER din GAL CEAHLĂU, prin:
•încurajarea activităților economice nonagricole în domeniul producției și serviciilor în teritoriul GAL

Ceahlău;
•promovarea turismului și a tradițiilor locale și conservarea și promovarea patrimoniul cultural și istoric;
•îmbunătățirea infrastructurii sociale în vederea facilitării accesului la servicii sociale de bază a categoriilor de
populație defavorizată sau minoritară;
•îmbunătățirea infrastructurii la scară mică și a serviciilor locale de baza destinate populației din teritoriu
LEADER al GAL Ceahlău;
•asigurarea accesului la infrastructură de comunicații în bandă largă în zonele din cadrul microregiunii
Ceahlău, care nu sunt în prezent deservite, conform ANCOM, în vederea realizării unei dezvoltari durabile.
Expertul va verifica daca obiectivele proiectului mentionate in Cerrea de finantare, SF/DALI, HCL raspund
obiectivului 1 de dezvoltare mentionat in SDL
Daca obiectivele proiectului raspund la cel putin o directie de dezvoltare mentionata in cadrul obiectivului 1, se va
acorda punctajul maxim stabilit de 30 puncte, daca nu, punctajul acordat va fi 0 puncte.
3
Prin proiect se propun
10
investiții în exploatarea
resurselor de energie
regenerabilă
Se acordă punctaj numai dacă prin proiect se propun investiții în surse de energie regenerabilă.
Expertul verifica in SF/DALI daca proiectul propune investitii in surse de energie regenerabila/alternativa de tipul
panouri solare, fotovoltaice, centrale peleti, etc., in functie de specificul investitiei.
Daca expertul regaseste aceste informatii cuprinse in SF/DALI va acorda punctajul maxim stabilit de 10 puncte, daca
nu, punctajul acordat va fi 0 puncte.
4
Solicitantul nu a mai
40
primit anterior sprijin
comunitar pentru o
investiție similară
Se acordă punctaj numai dacă solicitantul nu a mai primit fonduri nerambursabile pentru o investitie similara.
In cazul UAT-rilor care au primit sprijin comunitar pentru investitii similare se va acorda punctaj doar daca
investitia se realizeaza in localitati din componenta sa in care nu s-au realizat investitii de acest tip.
Expertul va verifica in sectiunea C ”Finantari nerambursabile obtinute, solicitate”, respectiv ”Raportul asupra
utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant” daca este indeplinit criteriul de selectie.
Daca expertul nu identifica faptul ca s-a mai acordat finantare pentru o investitie similara va acorda punctajul maxim
stabilit de 40 puncte, daca da, punctajul acordat va fi 0 puncte.
5
Proiecte integrate de
10
investitii
Se consideră proiect integrat investiția care vizează combinarea în același proiect a cel puțin 2 acțiuni din
cadrul aceleiași componente sau din componente diferite ale măsurii, precum și dacă valoarea cumulată a
componentelor secundare reprezintă minimum 10 % din valoarea totala eligibilă a proiectului.
Expertul va verifica in sectiunea A”Prezentarea Generala” din Cerea de finantare, daca solicitantul a bifat cel putin 2
din tipurile de investitii eligibile vizate de proiect.
Din SF/DALI,, Cap. 3 ”Costurile estimative ale investitiei” se verifica daca investitia/investitiile secundare vizate de
proiect reprezinta minimum 10 % din valoarea totala eligibilă a proiectului.
Daca ambele conditii sunt indeplinite cumulativ, se va acorda punctajul maxim de 10 pct, iar in caz contrar punctajul
va fi 0.

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

