Anexa 4A
Grila de Evaluare calitativă – economică
Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea
coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III.2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL
PESCĂRESC DUNĂREA DE SUD VEST
Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..
Titlul proiectului: …………………………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei); Fonduri publice..(%)
Nr.
ÎNREGISTRARE/
COD SMIS

Solicitant
Denumire………………………………..…….....................
Tel/fax………………………
Email ……………………………………………………………

Nr.crt
1.
1.1

1.2

Resprezentant legal
Nume ……………..….…………..
Prenume …………..…..…………
Funcţie ………………………….

Criterii de evaluare economică şi financiară

Calitatea şi coerența proiectului
Coerenţa documentaţiei tehnico economice
Se va evalua coerenţa documentaţiei tehnicoeconomice, fezabilitatea calendarului de implementare
a proiectului şi dacă există corelaţie între elementele
tehnice şi cele economice înscrise în SF/DALI/Memoriu
justificativ/Plan de afaceri şi anexele financiare
Claritatea
metodologiei
de
implementare
a
operaţiunii
Se va evalua claritatea metodologiei de implementare,
claritatea SF/DALI/Memoriu justificativ/Plan de afaceri.

2.

Sustenabilitatea financiară a proiectului

2.1

Solicitantul dovedeşte capacitatea financiară pentru
implementarea proiectului și de a asigura menţinerea
rezultatelor şi efectelor proiectului după încheierea
proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile
Operaţiunea este durabilă din punct de vedere financiar
(profitabilitate şi perioada de recuperare a investiţiei).

2.2

3.
3.1

Evaluarea economică şi financiară a proiectului
Structura şi justificarea bugetului propus

DA/
NU/
N/A

Observații/
Justificări

3.2
3.3

4
4.1
4.2

Bugetul proiectului este corect întocmit şi corelat cu
activităţile prevăzute cu resursele materiale implicate
în realizarea proiectului şi cu rezultatele anticipate.
Bugetul proiectului este corelat cu graficul de
implementare?
Raportul cost/beneficiu (costurile sunt realiste şi
justificate)
Vor fi verificate comparativ ofertele de prețuri pe baza
cărora este fundamentat planul de achiziții cu
informații aflate la dispoziția experților verificatori.
Ex: internet, baze de date, etc.
Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii
achiziției provin de la un operator economic care poate
fi identificat prin denumire și CUI ?)
Capacitatea solicitantului pentru implementarea
proiectului
Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt
suficiente (număr, calificare, experienţă).
Atribuţiile membrilor echipei de proiect sunt clar
definite şi sunt adecvate metodologiei de implementare
a proiectului

Observaţii:
• se va preciza dacă proiectul este propus pentru aprobare/ respingere, inclusiv
motivele care au condus la propunerea de respingere
• Bugetul indicativ rezultat în urma evaluării (valoare totală, valoare eligibilă,
valoare nerambursabilă).
Nume/prenume expert
Semnătură
…………………………………………… …………………...

Data

Observaţii Manager proiect – FLAG Dunărea de Sud Vest:
......................................................................................................
......................................................................................................
Manager proiect – FLAG Dunărea de Sud Vest:
 APROBAT
 RESPINS
Nume şi Prenume:
..........................
Semnătura
Data:
..........................

