FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE
MĂSURA M6/6B – Dezvoltarea infrastructurii locale

Denumire solicitant:__________________________________________________________________
Titlu proiect: ________________________________________________________________________
Data lansării apelului de selecție de către GAL: _____________________________________________
Data și numărul înregistrării proiectului la GAL:_____________________________________________
Obiectivul proiectului: ________________________________________________________________
Amplasare proiect (U.A.T. localitate):_____________________________________________________
Statut juridic solicitant:________________________________________________________________
Date personale reprezentant legal
Nume: ____________________________Prenume:________________________________________
Funcţie reprezentant legal:____________________________________________________________

Criterii de selecţie

Valoare
maxima
punctaj

CS1

Proiecte care deservesc localitati cu o
populatie cat mai mare

30 p

CS2

Proiecte implementate in localitati cu
IC (Indicatorul compozit de evaluare a
potențialului socio-economic de
dezvoltare si de ierarhizare a
comunelor) scazut.

30 p

CS3

Tipuri de actiuni eligibile

20 p

Proiecte depuse de solicitanti care nu
au primit anterior sprijin nerambursabil
pentru o investitie similara
TOTAL PUNCTAJ PROIECT
CS4

Punctajul
acordat de
GAL Tecuci
Sud Est

Justificare acordare/
neacordare punctaj

20p
100p

Pentru această măsură, punctajul minim este de 30 de puncte și reprezintă pragul sub care nici un
proiect nu poate primi finanțare.
Departajarea proiectelor
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În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face, conform specificului măsurii.
Criteriile de departajare utilizate de GAL Tecuci Sud Est sunt următoarele:
✓ în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare (prioritar
proiectele cu valoare mai mică). Valoarea maximă nerambursabilă se stabilește pe fiecare
măsură în parte și este menționată în ghidul solicitantului;
✓ în funcție de data și ora depunerii proiectului pe principiul ”primul venit – primul servit”;

Întocmit: Expert 1 GAL TECUCI SUD EST
Nume/Prenume ……………………......
Semnătura....................................
Data……......................................
Verificat: Expert 2 GAL TECUCI SUD EST
Nume/Prenume ……………………......
Semnătura....................................
Data……........................................
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METODOLOGIA PENTRU EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE
MĂSURA M6/6B – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LOCALE

1. Fișa de evaluare a criteriilor de selecție se întocmește doar pentru proiectele verificate și declarate
eligibile.
2. Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse împreună cu Cererea
de Finanțare. Nu se vor lua în calcul eventualele informații suplimentare furnizate de solicitant pe
parcursul evaluării dosarului de finanțare.
CS 1 - Proiecte care deservesc localitati cu o populatie cat mai mare
DOCUMENTE PREZENTATE
Cerere de finatare/ SF/DALI /Memoriu
justificativ
Anexa Rezultate finale recensamant
populatie 2011

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se verifica datele cuprinse in Cererea de
Finantare si datele oficiale din cadrul
documentului Rezultate finale recensamant
populatie 2011 – anexa la ghid

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 30 puncte în coloana Punctaj. În caz contrar,
expertul va înscrie 0 puncte.
CS2 - Proiecte implementate in localitati cu IC (Indicatorul compozit de evaluare a potențialului
socio-economic de dezvoltare si de ierarhizare a comunelor) scazut.
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cerere de finatare/ SF/DALI /Memoriu
Se verifica datele din SF/DALI /Memoriu
justificativ
justificativ si valoarea indicelui IC din cadrul
Anexa Studiu privind stabilirea
documentului „Studiu privind stabilirea
potențialului socio-economic de
potențialului socio-economic de dezvoltare al
dezvoltare al zonelor rurale
zonelor rurale”
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 30 puncte în coloana Punctaj. În caz contrar,
expertul va înscrie 0 puncte.
CS3 - Tipuri de actiuni eligibile
DOCUMENTE PREZENTATE
Cerere de finatare/ SF/DALI /Memoriu
justificativ
HCL aprobare implementare proiect

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se verifica in documentele prezentate daca
investitia se incadreaza in tipurile de actiuni
eligibile specifice Masurii M6/6B conform
Ghidului solicitantului.
Tipuri de actiuni si cheltuieli eligibile:
I. Dotarea serviciilor de utilitate publica
✓ achizitionarea utilajelor si a dotarilor
necesare serviciilor existente la nivelul
comunei de utilitate publica
II. Investitii in infrastructura locala
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✓ constructia, extinderea si/ sau
modernizarea parcarilor de interes
public
✓ constructia, extinderea si/ sau
modernizarea pietelor agroalimentare
✓ constructia, extinderea si/ sau
modernizarea trotuarelor pietonale
III. Investitii in petrecerea timpului liber, sport
si agrement
✓ constructia, extinderea si/ sau
modernizarea locurilor de joaca pentru
copii, a parcurilor pentru petercerea
timpului liber si a spatiilor de agrement
sau sport de utilitate publica
IV. Investitii in educatie
✓ amenajarea terenurilor aferente
scolilor si gradinitelor
V. Investitii in siguranta publica.
✓ extinderea si/ sau modernizarea retelei
publice de iluminat public
✓ sisteme de monitorizare stradala.
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 20 puncte în coloana Punctaj. În caz contrar,
expertul va înscrie 0 puncte.
CS4 - Proiecte depuse de solicitanti care nu au primit anterior sprijin nerambursabil pentru o
investitie similara
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cerere de finatare/ SF/DALI /Memoriu
Se verifica datele cuprinse in Declaratia
justificativ
cuprinsa in cadrul Cererii de Finantare
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 20 puncte în coloana Punctaj. În caz contrar,
expertul va înscrie 0 puncte.
Pentru această măsură, punctajul minim este de 30 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun
proiect nu poate intra la finanțare. Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a
criteriilor de selecţie si înscrie punctajul total acordat. În cazul în care vor exista mai multe proiecte
cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii pentru departajare :
Departajarea proiectelor
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face, conform specificului măsurii.
Criteriile de departajare utilizate de GAL Tecuci Sud Est sunt următoarele:
✓ în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare
(prioritar proiectele cu valoare mai mică). Valoarea maximă nerambursabilă se stabilește pe
fiecare măsură în parte și este menționată în ghidul solicitantului;
✓ în funcție de data și ora depunerii proiectului pe principiul ”primul venit – primul servit”;
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