ANEXA 4 – Grilă de verificare a conformității administrative și a eligibilității
fișelor de proiect POR AP 9.1 la nivelul Asociației  GAL Sepsi

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru apeluri de proiecte din cadrul
Programului Operativ Regional - Axa prioritară 9, aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație Grup de
Acțiune Locală Sepsi

2020 - varianta spre avizare

ANEXA 4
la GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru apeluri de proiecte din cadrul Programului Operativ Regional - Axa prioritară 9, aferente
implementării SDL Sfântu Gheorghe
la nivel de Asociație Grup de Acțiune Locală Sepsi

Grilă de verificare a conformității administrative și a eligibilității
fișelor de proiect POR AP 9.1 la nivelul Asociației  GAL Sepsi
Cod apel: _______________________________ Titlu apel: ________________________________________________________________
Data apel: ______________________________ Titlu proiect:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Denumire solicitant: __________________________________________________ Amplasare proiect: ______________________________
Date personale reprezentant legal
Nume: ____________________________ Prenume: ___________________________ Număr de telefon: ____________________-_______
Responsabil: Comitetul de Evaluare și Selecție (CES)
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.

Nr.

Cerința / Criteriul
VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE

A. FIȘA DE PROIECT
I

Coletul dosarului de proiect

1.

Coletul fișei de proiect este sigilat și poartă toate detaliile de identificare:
- Apelul de proiecte POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS9.1
- Denumirea destinatarului: Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi
- Solicitant Denumirea și adresa sediului solicitantului
- Proiectul Titlul și locul de implementare a proiectului (localitate, județ)

2.

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 fișă de proiect, Asociația GAL Sepsi va returna documentația, fișa
de proiect neintrând în procesul de evaluare și selecție)

3.

Informațiile sunt corecte și se regăsesc inclusiv în cadrul Fișei de proiect depuse?

II

Completarea fișei de proiect

1.

Fișa de proiect este depusă în termenul specificat în Apelul specific?

2.

3.

Toate rubricile Fișei de proiect (aplicabile fișei de proiect pentru specificul apelului de proiecte) sunt completate cu datele solicitate în
Apelul specific
Fișa de proiect a fost transmisă însoțită de toate anexele solicitate prin Apelul specific? Se verifică existența acordului de parteneriat, dacă
este cazul.

DA

NU

4.

Documentele anexate la fișa de proiect sunt semnate conform Apelului specific și sunt în perioada de valabilitate? Dacă este cazul, este
anexată împuternicirea pentru semnarea Fișei de proiect?

5.

Proiectul are documentația tehnico-economică în curs de elaborare/finalizare sau este finalizată

6.

Din documentele depuse reiese că solicitantul dispune de drepturi asupra imobilului (clădire, teren,infrastructură) care este obiectul
proiectului

III

Forma de constituire a solicitantului

1.

Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili și are una din formele de constituire prevăzute în Apelul specific?

2.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat, membrii individuali ai parteneriatului respectă forma de constituire prevăzută în cadrul Apelului
specific?

3.

Este ataşat un document de identificare al reprezentantului legal al solicitantului, și, dacă este cazul, privind identificarea
reprezentanților legali ai partenerilor?

IV

Vizita pe teren
Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu fișa de proiect?

B. VERIFICARE ELIGIBILITATE FIȘĂ DE PROIECT
1.

Tipul de fișă de proiect se încadrează în intervenția/măsura din SDL conform acestui apel

2.

Proiectul se implementează într-una din cele 3 ZUM-uri identificate în SDL

3.

Durata de implementare proiect este respectată

4.

Activitățile din fișa de proiect sunt eligibile

5.

Grupul țintă este cel desemnat în ghidul solicitantului

6.

Proiectul FEDR este complementar cu un proiect FSE - Se asigură complementaritatea investițiilor soft și hard

7.

Valoarea minimă (dacă este cazul) și maximă eligibilă a unei fișe de proiect este respectată

8.

Asigurarea contribuției proprii a solicitantului/ partenerilor este cuprinsă în buget

9.

Este asigurată contribuția eligibilă minimă a Solicitantului şi partenerilor, după caz.

10

Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani

11

Cheltuielile incluse în buget sunt eligibile

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. S e vor justifica neîndeplinirea anumitor criterii, dacă este cazul.
Se va menționa dacă a fost necesara realizarea medierii și concluziile acesteia.
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