ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ ,, ŢARA ZARANDULUI”
LEADER GAL
FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE
Măsura M1 .2 / 1C Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013

Denumire solicitant: ................................................................................................................................
Titlul proiectului: …………………....................................................................…………………………..………………
Amplasarea proiectului: .........................................................................................(localitate/localități)
Statutul juridic solicitant: ………………..…………………….....................................................................………..
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume:……………………………………….....................................................................………………………………........
Prenume:……………...…...................................................................……….…………………………………………......
Funcţie:……………………..................................................................…….......................................................
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ......................................................................................
Data înregistrării proiectului la GAL: .......................................................................................................

Nr.
crt.

Criterii de seleție

Punctaj

1.

Principiul nivelului calitativ și tehnic cu
privire la curricula cursului, experiența
și/sau calificarea trainerilor
Acoperirea integrala a tematicilor de curs de
catre acelasi formator
Acoperirea integrala a tematicilor de curs de
catre 2
formatori
Cuprinderea în curiculă mai mult de o vizită
în teren
Cuprinderea in curicula o singura vizita in
teren
Număr de activități de formare ca referințe*
în CV-ul formatorului >5
Formatori cu număr de referințe* între 1-5

Maxim 30 puncte

1.1

1.2

1.3

10
5

10
5
10
5
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Punctaj
acordat de
GAL
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*în cazul ofertelor formulate de mai mult de un formator se va lua în
considerare numărul
cel mai mare de referințe
2
Principiul implementării eficiente și
Maxim 25 puncte
accelerate a proiectului/contractului de
formare profesională
2.1
Se vor acorda 25 puncte pentru proiectele
25
care propun o durată a implementării de
maxim 6 luni.
2.2
Se vor acorda 10 puncte pentru proiectele
10
care propun o durată a implementării de
maxim 12 luni.
3
Eficiența utilizării fondurilor alocate prin
Maxim
calitatea și numărul activităților propuse
20 puncte
3.1
Proiectul propune utilizarea eficientă a
20
fondurilor
4
Numarul persoanelor din grupul ţintă
Maxim 25
puncte
4.1
Proiectul propune instruirea/ formarea a
25
mai mult de 30 persoane
4.2
Proiectul propune instruirea/ formarea a
5
mai puțin 30 persoane
Total punctaj
100 puncte

Punctajul minim pentru această măsură este de 25 puncte și reprezintă pragul sub care nici un
proiect nu poate intra la finanțare. Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a
punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţie, iar pentru proiectele cu același
punctaj, departajarea se va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor.
În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea se va face în în
ordinea următoarelor criterii de selecție:
1. Numărul de persoane propuse a fi instruite/formate
2. Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului, experiența și/sau
calificarea trainerilor
3. Numărul de vizite în teren propuse in Cererea de Finantare (CS 1.2)
Evaluarea criteriilor de selecţie se face doar în baza documentelor depuse în cadrul dosarului cererii
de finanțare.

Observații:
___________________________________________________________________________
Asociaţia Intercomunitară Ţara Zarandului LEADER GAL
CIF 28212496, Crişcior, tel/fax. 0254 616 917
www.tara-zarandului.ro, e-mail: office@tara-zarandului.ro

ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ ,, ŢARA ZARANDULUI”
LEADER GAL
Verificat: Responsabil evaluare GAL Ţara Zarandului
Nume/Prenume ______________________
Semnătura __________
Data_____/_____/________
Întocmit: Responsabil evaluare GAL Ţara Zarandului
Nume/Prenume ______________________
Semnătura __________
Data_____/_____/________
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Metodologie de aplicat pentru verificare criteriilor de selecţie
Măsura M1 .2 / 1C Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă

1.

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

3
3.1

4

Principiul nivelului calitativ și tehnic cu
privire la curricula cursului, experiența
și/sau calificarea trainerilor
Acoperirea integrala a tematicilor de curs de
catre acelasi formator
Acoperirea integrala a tematicilor de curs de
catre 2
formatori
Cuprinderea în curiculă mai mult de o vizită
în teren
Cuprinderea in curicula o singura vizita in
teren
Număr de activități de formare ca referințe
în CV-ul formatorului >5
Formatori cu număr de referințe* între 1-5

Principiul implementării eficiente și
accelerate a proiectului/contractului de
formare profesională
Se vor acorda 25 puncte pentru proiectele
care propun o durată a implementării de
maxim 6 luni.
Se vor acorda 10 puncte pentru proiectele
care propun o durată a implementării de
maxim 12 luni.
Eficiența utilizării fondurilor alocate prin
calitatea și numărul activităților propuse
Proiectul propune utilizarea eficientă a
fondurilor

Documente de verificat

Se verifică cap 4.4 și cap 4.5 din CF, curricula
cursurilor, CV-urile și diplomele experților.
Se vor puncta acele proiecte care propun o
abordare integrată a componentelor
teoretice și practice ale cursurilor și care
dispun de traineri cu experiență și/sau
calificare corelat cu tematicile abordate prin
proiect.
Se verifică cap. 4.4 din CF cuprinderea în
curiculă mai mult de o vizită în teren.
Se verifică în cap 4.5 din CF si doc. atasate la
acesta privind număr de activități de
formare ca referințe în CV-ul formatorului
În cazul în care se constată îndeplinirea
acestui criteriu, proiectul va primi maxim 30
de puncte.
Documente de verificat

Se verifica secțiunea 4.8 din cererea de
finanțare. Se vor acorda 25 puncte pentru
proiectele care propun o durată a
implementării de maxim 6 luni. Se vor
acorda 10 puncte pentru proiectele care
propun o durată a implementării de maxim
12 luni.
Documente de verificat
Se verifică cap. 4.7 Bugetul Indicativ și Anexa
1 la Cererea de finanțare. Dacă valoarea
capitolului II este de maxim 50% din
valoarea publică eligibilă a proiectului, se
consideră criteriul îndeplinit

Numarul persoanelor din grupul ţintă
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4.1
4.2

Proiectul propune instruirea/ formarea a
mai mult de 30 persoane
Proiectul propune instruirea/ formarea a
mai puțin 30 persoane

Se verifică capitolul 4.4 corelat cu capitolul
4.7 și secțiunea F a cererii de finanțare,
respectiv Indicatorul de monitorizare
„Numărul total al participanților instruiți”.
Dacă grupul țintă este format din mai mult
de 30 persoane, proiectul va primi 25
puncte.
Dacă grupul țintă este format din mai puţin
de 30 de persoane, proiectul va fi punctat cu
5 de puncte
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