S 11 FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE

MĂSURA 11/1C- Acțiuni de informare și transfer de cunoștințe
I. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT
Titlu proiect :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Număr de înregistrare al cererii de finanţare:
1 1 / 1 C Codificare
Măsură

Anul

-

Licitaţie de Număr de ordine
proiecte
în Registrul de
evidenţă

II. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE

Nr.

CRITERIUL
Informările promovează noi
agriculturii şi întreprinderilor;

CS1

CS2

tehnologii

în

domeniul

SCOR
Stabilit de
GAL

Cerere de
finanțare
Documentul 11
Declarație pe
propria
răspundere
Cerere de
finanțare
Documentul 12
Declarație pe
propria
răspundere

(70 dacă DA, 0 dacă NU)

Promovează instruirea tinerilor sub 40 ani, a femeilor şi
grupurilor dezavantajate.
(30 dacă DA sau 0 dacă NU)

Nota
Scorul total al criteriilor de selecţie stabilit de GAL:

Documente care
se verifica

puncte

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de:
1. Număr persoane instruite. Solicitantul care se angajează că va instrui un număr mai mare de
persoane va fi avantajată.

În situaţia în care şi după această departajare există proiecte cu punctaj egal departajarea finală se
va face în funcţie de valoarea eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare vor avea
întâietate.
Departajarea proiectelor cu punctaj egal la criteriile de selecție
Număr
criteriu
1

Specificare

Valoare

Număr persoane instruite

Valoare eligibilă proiect
Observaţiile GAL:

…………………………………………………………………………………….…
…………….…………………………………………………………………………
GAL/ Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni
Aprobat ……………………………..Președinte GAL
Semnătura .................……………

DATA …./…../.......

Verificat de …………………........... Şef SVCF - Expert evaluare proiecte/Manager GAL
Semnătura .................……………

DATA …./…../.......

Intocmit de ……………………........ Expert GAL - Expert monitorizare/Responsabil financiar
Semnătura ………………………..... DATA …./…../.......

Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie
Numarul de inregistrare al cererii de finantare
Se preia numarul de inregistrare din Cererea de finantare confruntandu-se si cu numarul de
inregistrare din fisa de verificare a conformitatii, completat conform sectiunii ES2, punctul 3
„Inregistrarea” din procedura de evaluare selectare.
Verificarea criteriilor de selectie
S1: Informările promovează noi tehnologii în domeniul agriculturii şi întreprinderilor;
.
(70 daca Da si 0 daca NU)
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se verifică informațiile cuprinse în CF
Cerere de finanțare
Documentul 11 Declarație pe propria referitoare la descrierea noi tehnologii în
domeniul agriculturii și întreprinderilor; și
răspundere
existența Documentului 11 Declarație pe
propria răspundere prin care solicitantul își
asumă că în cadrul acțiunilor din proiect va
promova noi tehnologii în domeniul
agriculturii și întreprinderilor. Dacă sunt
referințe în CF sau dacă există Documentul 11
se acordă 70 puncte. În caz contrar se acordă 0
puncte.
S2: Promovează instruirea tinerilor sub 40 ani, a femeilor şi grupurilor dezavantajate.
(30 dacă DA sau 0 dacă NU)
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se verifică informațiile cuprinse în CF
Cerere de finanțare
Documentul 12 Declarație pe propria referitoare la constituirea grupului țintă; și
existența Documentului 12 Declarație pe
răspundere
propria răspundere prin care solicitantul își
asumă că va promova instruirea tinerilor sub
40 de ani, a femeilor și a grupurilor
dezavantajate. Dacă sunt referințe în CF sau
dacă există Documentul 12 se acordă 30
puncte. În caz contrar se acordă 0 puncte.

