ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALATI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescăresti
(Anexa 9BF din Ghidul de finanţare)
Nr. de înregistrare........../Data........
GRILA DE EVALUARE FINANCIARA
MASURA: 4 – Îmbunătăţirea sistemului de valorificare a produselor pescăreşti
locale
OPERATIUNEA 4.1: Modernizarea mijloacelor de transport al peştelui proaspăt şi
produselor din peşte
OPERAŢIUNEA 4.3 Promovarea produselor şi serviciilor locale legate de pescuit
şi acvacultură
OPERAŢIUNEA 4.4. Utilizarea inovaţiei şi informaţiei pentru dezvoltarea sectorului
pescăresc
Titlul proiectului ………………………………………
Nr. de înregistrare al proiectului:.................................
Numele prenumele/Denumirea Solicitantului : ………………………………………………
Statutul juridic ………………………………………………………………..............................
Fax :................Tel:.............................email:........................
Date personale (responsabil legal de proiect)
Nume:………………………………………………………………………………………………..
Prenume:……………...…………………………………………………………………………….
Funcţia responsabilului legal de proiect:……………………………………………………...
Fax:...................Tel:...................................email:...........................
Durata de implementare a proiectului:
Bugetul propus:........................................
Contribuţia publică:.................................Contribuţia privată:..............................
Grila de evaluare financiară
Denumire criteriu
Pct. din
Punctaj
Dosarul CF
2.
Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului
2.1

Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul din punct
de vedere financiar
a. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt
clar definite şi sunt adecvate pentru implementarea
proiectului. 2-3puncte
b. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt
suficiente.0.5-1.5puncte
c. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt

CF
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2.2

2.3

insuficiente.0 -0.5puncte
Metodologia de implementare a proiectului DIN PUNCT DE
VEDERE FINANCIAR
a. Obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în
perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului
CF
sunt clar identificate şi detaliate şi strâns corelate în
cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile
membrilor echipei de proiect şi cu planificarea
achiziţiilor publice. Rezultatele anticipate şi
indicatorii de realizare sunt corelaţi cu activităţile şi
ţintele stabilite sunt fezabile. Sunt identificate riscuri şi
mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor
3 puncte
b. Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în
perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului
sunt identificate şi detaliate şi parţial corelate în cadrul
calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor
echipei de proiect şi parţial corelate cu planificarea
achiziţiilor publice. Rezultatele anticipate şi
indicatorii de realizare sunt parţial corelaţi cu
activităţile şi ţintele stabilite sunt parţial fezabile. Sunt
identificate riscuri însă mecanismele de gestionare a
riscurilor sunt ineficace 1.5puncte
c. Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva
realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt
identificate dar nu sunt corelate nici în cadrul
calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor
echipei de proiect şi nici cu planificarea achiziţiilor
publice. Rezultatele anticipate şi indicatorii de
realizare sunt slab corelaţi cu activităţile iar ţintele
stabilite nu sunt fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau
mecanisme de gestionare a lor
0.5puncte
Bugetul proiectului
a. Bugetul este complet şi corelat cu activităţile
Bugetul
prevăzute, resursele alocate/estimate și este justificat
proiectului
față de obiectivele propuse și rezultatele estimate.
Costurile sunt corect calculate, detaliate, coerente și
realiste şi necesare pentru implementarea proiectului.
Bugetul proiectului a fost corect repartizat pe sursele
de finanțare existente. 6 puncte
b. Bugetul este complet şi parțial corelat cu activităţile
prevăzute, resursele alocate/estimate și este justificat
față de obiectivele propuse și rezultatele estimate.
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2.4

Costurile sunt parțial corect calculate, detaliate,
coerente și realiste şi necesare pentru implementarea
proiectului. Bugetul proiectului a fost parțial corect
repartizat pe sursele de finanțare existente. 3 puncte
Sustenabilitatea proiectului din punct de vedere financiar
a. Solicitantul a identificat și estimat disponibilitatea
resurselor
financiare
necesare
sustenabilității
proiectului. 3 puncte
b. Solicitantul identifică parțial acțiunile necesare pentru
asigurarea
continuității
proiectului,
estimează
disponibilitate relativă a resurselor financiare
necesare sustenabilității proiectului. 1.5 puncte
c. Solicitantul nu identifică acțiunile necesare pentru
asigurarea continuității proiectului, nu estimează
disponibilitatea
resurselor
financiare
necesare
sustenabilității proiectului. 0 puncte

CF

Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6.
Punctajul obţinut la un criteriu reprezintă suma punctajelor obţinute la subcriteriile respective.
În urma evaluării tehnice şi financiare, se califică numai proiectele care obţin un punctaj de minim 51.
Punctarea a cel puţin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului.

Elaborat de:………………………………

Data finalizării completării grilei de evaluare .......................

