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ANEXA 2 

 

Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative  

pentru fișele de proiecte depuse la GAL Plaiuri Someșene,  

aferente apelurilor lansate pentru intervențiile de tip POR,  

aprobate în conformitate cu SDL Gherla 

 

 

Denumire solicitant: 

Titlu proiect: 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: 

Data înregistrării proiectului la GAL: 
Obiectivul proiectului: 

Amplasare proiect (localitate): 

Statut juridic solicitant: 
Date personale reprezentant legal 

Nume:_____________________________  Prenume: __________________________ 
Funcție reprezentant legal: 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ȘI CONFORMITATE ADMINISTRATINVĂ 

ALE FIȘEI DE PROIECT 

Criterii de eligibilitate minime obligatorii Răspuns existență  
la dosar 

DA NU 

Proiectul a fost depus în termenul limită propus de apelul de 

proiecte lansat 

  

Proiectul se incadrează în tipul de intervenție din apelul lansat   

Fișa de proiect respectă modelul standard propus   

Fișa este redactată în limba română, în format electronic, 

semnată de reprezentantul legal al solicitantului 

  

Proiectul va fi implementat în aria de acoperire a SDL Gherla   
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Perioada de implementare a activităților din fișa de proiect nu 

depășeste 31.12.2023 

  

Activitățile înscrise în fișa de proiect sunt eligibile în 

conformitate cu Ghidul Solicitantului respectă regulile POR/ 

POCU 

  

Grupul tintă vizat de activitățile fișei de proiect este 

reprezentat de persoane care au fost definite în Strategia de 

Dezvoltare Locală Gherla ca făcând parte din categoriile aflate 

în risc de sărăcie sau excluziune social 

  

Proiectul răspunde la indicatorii de realizare și rezultat aferenți 

apelului lansat de GAL Plaiuri Someșene 

  

Solicitantul se incadrează în tipurile de solicitanți eligibili POR / 

POCU - forma de organizare a solicitantului 

  

Bugetul conține cheltuieli eligibile conform Ghidului 

Solicitantului 

  

Bugetul se incadrează în limitele - valori minime și maxime 

stabilite de Ghidul Solicitantului și de Apel 

  

Solicitantul are contribuți proprie - dacă este cazul   

Solicitantul are sediul / punctul de lucru / filiala/ sucursala în 

UAT Gherla vizat de strategia de dezvoltare locală - dacă este 

cazul 

  

Solicitantul a demonstrat Asigurarea complementaritații 

investițiilor hard și soft sau cu alte proiecte finanțate din POCU 

/ POR sau din Buget local / Național 

  

Solicitantul nu are înregistrate datorii la bugetul general 

consolidat și la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat și 
pentru toate punctele de lucru - dovada certificat de atestare 

fiscală 

  

Solicitantul nu are consemnate fapte de natură penală - cazier 

judiciar 

  

 

Observații …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI  

PROIECTUL ESTE:  

 ELIGIBIL  

 NEELIGIBIL  

 

Observații:  

Se detaliază: 

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate, care nu a fost îndeplinit, motivul 

neeligibilității, dacă este cazul, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Aprobat: Reprezentant Legal Asociația GAL "Plaiuri Somesene" 

Nume/Prenume _________________________  

Semnatura __________________________  

Data _________________________  

Ștampila 

Verificat: Evaluator - Expert Asociația GAL "Plaiuri Someșene" 

Nume/Prenume _________________________  

Semnătura _____________________________  

Data __________________________  
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Întocmit: Evaluator - Expert Asociația GAL "Plaiuri Someșene" 

Nume/Prenume _________________________  

Semnatura __________________________  

Data  

 


