Fișa de verificare conformitate MĂSURA M3/ 1B –Cooperarea in vederea diversificarii
activitatilor neagricole

E.1L FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI
Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de
dezvoltare locală”
Măsura M3/ 1B - ”Cooperarea in vederea diversificarii activitatilor neagricole”

Denumire solicitant: ..........................................................
Statutul juridic: ………………………………………………………………..
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume:………………………………………………………………………........
Prenume:……………...……………………………………………………......
Funcţie:………………………….......................................................
Titlul proiectului:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………..
Data lansării apelului de selecție: .......................
Data înregistrării proiectului la GAL: ..................................
Obiectivul și tipul proiectului:
......................................................................................................................
Amplasarea proiectului .......................(localitate/localități)

Partea I – VERIFICAREA Cererii de finanțare
1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţareîn cadrul prezentei
cereri de proiecte ?
DA
NU
Dacă DA, de câte ori ?
De două ori
O dată

Nu este cazul

Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ?
DA
NU
deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în baza aceluiași Raport de Selecție,
conform fişelor de verificare:
Nr...... din data .... / .... /....
, Nr......
din data ... / ... /......
2. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL TO a Cererii de Finanţare
aferentă măsurii M3/ 1B?
DA
NU
3. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt
numerotate de către solicitant?
1

GAL TARA OASULUI

Fișa de verificare conformitate MĂSURA M3/ 1B –Cooperarea in vederea diversificarii
activitatilor neagricole
DA

NU

4. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referinţele din Cererea de
Finanţare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii
de Finanţare?
DA
NU
5. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află
documentele din Dosarul Cererii de finanțare?
DA
NU
6. Pe fiecare copie a unui document original care rămâne in posesia solicitantului apare
menţiunea ”conform cu originalul” şi semnătura reprezentantului legal ?
NU
DA
7. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?
DA
NU
Codul unic de identificare RO: ___________________
8. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul
măsurii?
NU
DA
9. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?
NU
DA
10. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria
răspundere a solicitantului ?
DA
NU
11. Solicitantul a datat, semnat şi ştampilat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului
?
DA
sau NU
12. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de
hârtie?
DA
NU
13. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de
forma electronică a Cererii de finanţare?
DA
NU
14. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?
DA
NU
15. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevăzuţi în Cererea de
Finanţare sunt completaţi de către solicitant ?
DA
NU
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Partea 2 - Verificarea documentelor anexate

D N
A U

Nu
este
cazul
Concordanţă
copie / original

DOCUMENT

Existenta
documentul
ui

1.Acord de parteneriat

2. Documente specifice M9/6B.

3.Documente specifice M7/6A
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Partea 3 -. Concluzia verificării a existenței documentelor depuse la Cererea de Finanțare
și a verificării condițiilor de eligibilitate ale solicitantului este :
CONFORMĂ

NECONFORMĂ

Observatii:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Intocmit

Verificat

Expert 1 GAL TO

Expert 2 GAL TO

Nume, prenume:

Nume, prenume:

Semnatura

Semnatura

Data:

Data:
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