E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI
Masura M19/6A/1- Diversificarea activităților economice și crearea de locuri de muncă

Fișa de evaluare generală a proiectului
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 19, alin. (1), lit. (a) pct. (i), art. 19, alin. (1),
lit. (a) pct. (ii) și art. 19, alin. (1), lit. (a) pct. (iii) din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):
......................................................................................
*se va prelua din Fișa de verificare a conformitatii proiectului
Denumire solicitant:_____________________________________________________
Titlu proiect: ___________________________________________________________
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________
Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________
Date personale reprezentant legal
Nume: _______________________________Prenume:____________________________
Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________
A. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI
1. Verificarea eligibilităţii solicitantului

Documente verificate
DA
NU
NU ESTE
CAZUL
□
□

1.1 Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi
proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?
1.2 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât □
pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR?
1.3 Solicitantul se afla în Bazele de date AFIR?
□
1.3.1 Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii
□
- Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflați în
actionariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect
sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2 sau pentru
acelasi tip de finantare prin sub-măsura 19.2?

□
□
□

□

1.4 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în □
Declaraţia pe proprie raspundere secțiunea (F) din CF?
1.5 pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul detine □
parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza
aceluiasi/acelorasi cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC
ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau
a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare
autorizate la ONRC?
B.VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI

□
□

□

EG1 Solicitantul aparține categoriei de solicitanți eligibili?

□

□

□

EG2 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;

□

□

□

EG3 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de □
activități sprijinite prin sub-măsură;

□

□

EG4 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în □
spațiul rural iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural;

□

□

EG5 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 □
luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

□

□

□

□

□

EG7 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate □
pe o perioadă de maximum cinci ani.
□
C. Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect:

□

□

EG6 Planul de afaceri prevăzut conține cel puțin:
(a) în cazul proiectelor încadrate în art.19.1.a.ii:
(i) situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau a
întreprinderii mici care solicită sprijinul;
(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei
sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii
mici;
(iii) obiectivul obligatoriu de îndeplinit, care constă în dovada desfășurării
activităților comerciale în cadrul proiectului: documente aferente
producţiei/serviciilor comercializate sau a activităţilor prestate. Pentru
acest obiectiv solicitantul stabilește un procent de comercializare a
productiei/serviciilor de minimum 30% din valoarea primei tranșe de
plată. Acesta trebuie realizat până cel târziu la depunerea celei de-a doua
cereri de plată. Obiectivul obligatoriu de îndeplinit se verifică la cea de-a
doua tranșă de plată.
(iv) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților
persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale
întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea.

□

în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.ii:
•
Maximum prevăzut în fișa măsurii din SDL, dar nu mai mult
de 50.000 euro
•
Maximum prevăzut în fișa măsurii din SDL, dar nu mai mult
de 70.000 euro în cazul activităților de producție, servicii medicale,
sanitar-veterinare și de agroturism
D. Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a □
beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care
contravine obiectivelor măsurii?

□

□

OBSERVAȚII:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

VERIFICAREA PE TEREN

DA

NU

NU ESTE CAZUL

□

□

□

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
PROIECTUL ESTE:
 ELIGIBIL
 NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.
În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de
neeligibilitate ale proiectului.
Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife
(„√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest
lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa
expertului.
Observatii:
Se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii,
dacă este cazul, motivul reducerii valorii eligibile sau a valorii publice, dacă este cazul);
..................................................................................................................................................
....................................................................................
Aprobat de: Presedinte/Manager GAL
Nume/Prenume ……………………..................

Semnătura şi ştampila................................
DATA………..................................................
Verificat: Expert 2 GAL
Nume/Prenume ……………………...................
Semnătura...................................................
DATA………....................................................
Întocmit de: Expert 1 GAL
Nume/Prenume ……………………....................
Semnătura.....................................................
DATA………......................................................

