GAL TARA OASULUI – M 2/1B
E2 L/FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de
dezvoltare locală”
MĂSURA 2/1B
“Cooperarea în scopul creării de forme asociative, retele si clustere, grupuri
operationale pentru diversificarea activităților rurale ”

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare:___________________________________
Denumire solicitant:_____________________________________________________
Titlu proiect: ___________________________________________________________
Date personale reprezentant legal
Nume: _______________________________Prenume:____________________________
Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________

VERIFICAREA ELIGIBILITATII
1. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă
de pe site-ul GAL a Cererii de finanţare pentru proiecte de servicii, în vigoare la momentul
lansării Apelului de selecție de către GAL?
DA

NU

NU ESTE CAZUL

2. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?
DA

NU

3. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 10000 euro?
DA

NU

4. Localizarea proiectului de servicii respectă condițiile specificate în Ghidul de
implementare?
DA NU NU ESTE CAZUL 
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5. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se
regăsesc obiectivele proiectului?
DA
NU
6. Obiectivele și tipul de serviciu prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa
măsurii din SDL?
DA
NU
7. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare,
corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective?
DA
NU
8. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat
proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii
din SDL, sunt completaţi de către solicitant?
DA
NU
DA cu diferențe
□
□
□
□
□
Indicatori de monitorizare
Domeniul
de Domeniul/i
de
intervenție principal intervenție secundar/e

Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în 
……………..
……………..
cadrul măsurii de cooperare (art.35 din Regulamentul
(UE) nr. 1305/2013) - 1B
Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate
cu obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL


…………………………
……………..
……………..


…………………………
……………..
……………..
Tipul de beneficiar promotor al proiectului

ONG
Sector public
IMM
Alții

Concluzia verificării:
Proiectul este încadrat corect:
 DA
 NU
Observaţiile GAL Tara Oasului
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________
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Aprobat de:
Manager proiect Asociaţia GAL Tara Oasului
Nume si prenume...............................
Semnătura………………………....................

DATA……/……/2018

Verificat de:
Expert 2 Asociaţia GAL Tara Oasului
Nume si prenume...........................................
Semnătura ……………………........................

DATA……/……/2018

Intocmit de:
Expert 1 Asociaţia GAL Tara Oasului
Nume si prenume..........................................
Semnătura ……………………........................

DATA……/……/2018

Metodologie de aplicat pentru - VERIFICAREA ELIGIBILITATII
1.
Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu
ultima variantă de pe site-ul GAL?
Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul GAL, în vigoare la momentul
lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanţare
utilizat de solicitant. Având în vedere faptul că GAL are dreptul de a adapta modelele puse la
dispoziție de către AFIR în conformitate cu precizările fișei de măsuri din SDL, se verifică
dacă există cel puțin capitolele/ secțiunile existente în modelul de pe site-ul AFIR. Dacă a
utilizat altă variantă (care nu conține cel puțin capitolele sau secțiunile existente în cea care se
regăsește pe site-ul Agenţiei), cererea de finanţare este respinsă.
2.

Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?

Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerințele prevăzute în Apelul de
selecție, în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile
și alte elemente specificate de GAL.
3.

Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 10000 euro?

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește suma de
10000. În cazul depășirii valorii, cererea de finanțare este respinsă.
4.
I) Localizarea proiectului de servicii respectă condițiile stabilite prin Ghidul de
implementare?
Expertul verifică dacă datele privind amplasarea proiectului, din secțiunea A5 - 5.1 din
Cererea de finanțare, sunt cuprinse în teritoriul acoperit de GAL. În acest sens expertul
verifică Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Astfel se verifică:
- pentru proiectele care vizează acțiuni de elaborare de studii, monografii etc., dacă
localitățile care fac obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL;
- pentru proiectele care vizează servicii pentru populație, dacă localitățile din care vor fi
selectate persoanele care vor beneficia de serviciile menționate în proiect fac parte din
teritoriul GAL.
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5.
Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care
se regăsesc obiectivele proiectului?
Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa
măsurii din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se
regăsesc în fișa măsurii din SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este
respinsă.
6.
Obiectivele prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din
SDL?
Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de serviciu menționate în Cererea de
finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a
GAL ce a selectat proiectul. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare
este respinsă.
7.
Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de
finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL în cadrul măsurii
respective?
Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform
Fișei măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.
Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul
măsurii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare
cu informațiile din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect,
conform Fișei măsurii din SDL, proiectul este respins.
8.
Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este
încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa
tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi de către solicitant?
Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare
corespunzători domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe
care este încadrat proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul),
conform fișei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează
DA și completează tabelul cu informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul
nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU
și cererea de finanțare este respinsă. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au
fost completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul bifează "DA cu
diferențe" și completează tabelul cu informația corectă.
Se va considera că proiectul nu este încadrat corect și Cererea de finanțare este respinsă
dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”.
În acest caz, concluzia verificării este comunicată solicitantului și verificarea cererii de
finanțare se oprește în această etapă.

