Fișa evaluare criterii de selecție MĂSURA M9/6B - Dezvoltarea satelor
FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE
I. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT
Număr de înregistrare al cererii de finanţare:
Titlu proiect:
Solicitant:

II. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE

Nr.crt
CS1

Criterii de selectie
Proiecte realizate în parteneriat

CS2

Proiecte cu impact microregional

20

CS3

Exploatarea resurselor de energie regenerabilă

10

CS 4

Crearea de noi locuri de muncă

10

CS 5
CS 6

Gradul de acoperire a populatiei deservite
Investitia stimuleaza dezvoltarea mediului local de
afaceri

25
15

CS 7

Solicitanții care nu au primit anterior sprijin
comunitar pentru o investiție similară

10

TOTAL

Punctaj
10

100 puncte

III. METODOLOGIE DE PUNCTARE, MODALITATE DE ACORDARE A
PUNCTAJULUI:
CS1. Proiecte realizate în parteneriat, 10 puncte.
Se verifică dacă în MJ/SF/DALI este specificat că beneficiarul va realiza proiectul în
parteneriat, si este specificat, clar si concis, rolul fiecarui partener. Partenerii nu vor implicati
in implementarea proiectului ci in operarea acestuia. Se va prezenta contract sau precontract
in acest sens.
CS2. Proiecte cu impact microregional, 10 puncte.
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Se verifică dacă în MJ/SF/DALI este specificat impactul micro-regional real şi descris,
necesitatea şi specificitatea proiectului la nivel micro-regional şi cum contribuie la
dezvoltarea pe termen mediu şi lung.
CS3. Exploatarea resurselor de energie regenerabilă Se verifică dacă în MJ/SF/DALI este
investitie in acest sens.
CS4. Crearea de noi locuri de muncă . Se verifică în MJ/SF/DALI
CS5. Gradul de acoperire a populatiei deservite .Se verifică în MJ/SF/DALI.
CS6. Investitia stimuleaza dezvoltarea mediului local de afaceri. Se verifică dacă în
MJ/SF/DALI este specificat impactul asupra dezvoltarii mediului de afaceri.
CS7. Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție
similară.
Documente de verificat: Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă
din fonduri europene; de verificat dacã solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin pentru o
investiţie similară sau nu are în derulare un proiect cu investiţie similară.
Se acordã punctaj numai dacã nu a mai fost finanţatã o investiţie similarã în aceeaşi localitate
(în cazul în care o comunã aplicã pentru unul sau mai multe sate componente, pentru o
investiţie similarã pentru care a primit anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din
componenţa sa, aceastã comunã nu primeşte punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primeşte punctaj
numai dacã niciuna dintre comunele în care se realizeazã investiţia nu a mai beneficiat de
sprijin comunitar anterior pentru investiţii similare.
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în
cadrul alocării disponibile.

Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție de
valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro.
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În cadrul Mãsurii 9/6B, în cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a
sprijinului, departajarea acestora se va face în funcţie de urmãtoarele prioritãţi :
a)
investitia stimuleaza dezvoltarea mediului local de afaceri
b)
proiecte care prevãd crearea de locuri de muncã ;
c)
proiecte realizate în parteneriat ;
d)
solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin nerambursabil din partea GAL Tara
Oasului.
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