ANEXA 2 - Model grilă pentru verificarea conformității administrative și a eligibilității
fișelor de proiect POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1 la nivelul Asociației GAL Sepsi

Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu
populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului
de DLRC
Obiectivul general SDL Sfântu Gheorghe: Reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie
sau excluziune socială în cele trei zone urbane marginalizate declarate (ZUM 1 Orko, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM 3
Câmpul Frumos), alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și
creșterea economică în teritoriul SDL.

Verificarea conformității administrative și a eligibilității
Responsabil: Comitetul de Evaluare și Selecție (CS)
Regulă evaluare: Fișa de proiect este declarată admisă pentru a intra în etapa următoare de selecție doar dacă obține DA la toate
criteriile de mai jos.
Pentru oricare NU la criteriile de mai jos, Fișa va fi respinsă.
Criteriile

Explicații (documente/informații a căror existență se verifică)

Dosarul fișei de proiect conține toate anexele
solicitate prevăzute în apelul specific?

Fișa de proiect este însoțită de toate anexele solicitate în Apelul
Specific?

Îndeplinire criteriu
DA
NU

Totodată, se verifică existenta acordului de parteneriat (dacă este cazul),
în situația în care proiectul se implementează în parteneriat, care
trebuie să respecte formatul indicat prin Apelul Specific şi este asumat de
către reprezentanții legali sau împuterniciții partenerilor.
Coletul dosarului de proiect

Coletul fișei de proiect este sigilat și poartă toate detaliile de identificare:
Axa prioritară 5
Prioritatea de investițiii 9.1
Apelul de proiecte 1
Denumirea destinatarului: Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi
- Solicitant Denumirea și adresa sediului solicitantului
- Proiectul Titlul și locul de implementare a proiectului (localitate, județ)
În cazul în care informațiile de pe colet nu sunt completate corect se poate
identifica cel puțin numele solicitantului și nr. apelului de proiecte?
(în cazul în care numele solicitantului nu poate fi identificat pe coletul
fișei de proiect, GAL Sepsi va returna documentația, fișei de proiect
finanțare neintrând în procesul de evaluare și selecție)
Informațiile sunt corecte și se regăsesc inclusiv în cadrul Fișei de proiect

DA

NU

depuse?
Fișa de proiect este semnată de către
reprezentantul legal sau de împuternicitul
acestuia?
Completarea fișei de proiect

Solicitantul si partenerii, dacă este cazul, fac
parte din categoria de beneficiari eligibili și
îndeplinesc condițiile stabilite în Ghidul
solicitantului și în Apelul de propunere de
proiecte

Se verifică dacă persoana care a semnat fișa de proiect și anexele acesteia
este aceeași cu reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.
Modelul standard al fișei de proiect aferentă Apelului specific nu a fost
modificat (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor
suport în altă ordine decât cea specificată în apel) de către solicitant.
Fișa de proiect este depusă în termenul specificat în Apelul specific?
Solicitantul și partenerii fac parte din categoriile de beneficiari eligibili
menționate în Apelul Specific.

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

Solicitantul și fiecare partener este legal constituit și are
domeniul/domeniile de activitate corespunzător activităților pe care le va
desfășura în proiect
Fiecare dintre parteneri, acolo unde este cazul, este implicat în cel puţin
o activitate relevantă (prin activitate relevantă se înțelege acea activitate
care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor).
În cazul parteneriatului, partenerul trebuie să dispună de resurse necesare
desfășurării activității din proiect pentru care este autorizat. În această
situație, solicitantul nu are voie să subcontracteze activități pe care le
prestează membrii parteneriatului. Activitățile de subcontractare se
realizează numai de către solicitantul de finanțare, nu și de partenerul
acestuia.
Parteneriatul are capacitate financiară: valoarea finanțării nerambursabile
care poate fi accesată de fiecare organizație (în funcție de tipul acesteia)
din cadrul parteneriatului nu depășește valoarea maximă (conform
algoritmului prezentat în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiectul
se
încadrează
în
programul
operațional, conform specificului de finanțare
stabilit în Apelul Specific?

Proiectul este încadrat în axa prioritară, prioritatea de investiţii,
obiectivul specific, indicatorii de realizare imediată şi de rezultat și
măsurile relevante, conform POCU şi Apelul Specific.

Proiectul FSE este complementar cu un proiect

Este prezentat în Fișa de proiect complementaritatea proiectului propus cu
min. o investiție de infrastructură la nivelul grupului țintă vizat de proiect.

FDRE

Valoarea proiectului, contribuția financiară
solicitată, valoarea subcontractării și durata
acestuia se încadrează în limitele stabilite în
Apelul Specific?
Grupul țintă este eligibil?

Valoarea totală a proiectului, și valoarea asistenței financiare
nerambursabile solicitate se înscriu în limitele stabilite în Apelul Specific.

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

În cazul modificării bugetului varianta modificată nu depășește 30% din
valoarea solicitată inițial spre finanţare.
Grupul țintă al proiectului se încadrează în categoriile eligibile menționate
în Ghidul Solicitantului și Apelul propunerii de proiecte. Se verifică dacă
în proiect sunt prevăzute cel puțin valorile/procentele minime stabilite
în Ghidul solicitantului - Apel, pentru diferite categorii de persoane care
compun grupul țintă.
Procentul beneficiarilor din ZUM este cel puțin egal cu ponderea
locuitorilor din ZUM în totalul populației din teritoriul SDL (ZUM și zona
urbană funcțională)
Proiectul vizează o comunitate romă

Durata proiectului
Cheltuielile prevăzute respectă
legale privind eligibilitatea?

Durata de implementare a proiectului se încadrează în durata maximă
prevăzută în Apelul Specific.
prevederile

Se verifica dacă este respectat cuantumul prevazut pentru măsurile
specifice Apelului Specific;
Valoarea cheltuielilor indirecte nu depășește procentul de 15% din
costurile cu personalul eligibile directe

Bugetul proiectului respectă rata de
cofinanţare?

Bugetul respectă rata de cofinanțare (FSE, buget național și contribuție
proprie).
Se va verifica respectarea contribuției proprie minimă pentru solicitant,
precum și pentru fiecare partener (dacă este cazul) conform prevederilor
Apelului Specific și a Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiectul cuprinde cel puțin măsurile obligatorii?

Proiectul trebuie să cuprindă cel puțin măsurile obligatorii, prevăzute în
Procedura de selecție și evaluare proiecte.

Proiectul cuprinde măsurile minime de
informare și publicitate?

Se va verifica dacă solicitantul a descris în fișa de proiect măsurile minime
de informare și publicitate prevăzute în corrigendumul nr. 3 la documentul
Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul programului Operațional

Capital Uman 2014-2020, cu modificările si completările ulterioare
Măsurile minime de informare si publicitate care trebuie descrise în fișa de
proiect sunt:
- Asigurarea vizibilității proiectului (prin expunerea unui afiș) la sediul de
implementare a proiectului;
- Beneficiarii se asigura ca cei care participa în cadrul proiectului sunt
informați în mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE;
- Orice fel de documente referitoare la implementarea proiectelor si
publicate pentru public sau participanți, inclusiv certificatele de prezenta
sau alte certificate, trebuie sa includă o mențiune cu privire la faptul ca
operațiunea a fost sprijinita în cadrul FSE.
OBSERVAȚII
Se vor menționa solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea, inclusiv cu termenele la care solicitările de clarificări au fost trimise și, respectiv, răspunsurile au fost primite de
către CS GAL Sepsi
Se vor menționa problemele identificate şi observațiile experților care au verificat proiectul.
Se vor justifica neîndeplinirea anumitor criterii, dacă este cazul.
Se va menționa dacă a fost necesara realizarea medierii și concluziile acesteia.

SEMNĂTURA
Nume prenume, functia, data
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