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Vizat
Primar,
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PROCEDURA DE SELECTIE A PARTENERILOR
POCU A.P.4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
CRITERII DE SELECTIE
Nr. Criterii de selecţie
1.
Experienţa potenţialilor parteneri în domeniul derulării de proiecte europene:

Punctaj
25

ONG/ furnizor de servicii cu activitate relevantă în activităţile proiectului 10 puncte
are capacitatea financiară de a genera venituri pentru a contribui la
cofinanţarea proiectului, inclusiv la asigurarea lichidităţilor financiare necesare
activităţilor pe care le va derula între cerererile de rambursare/plată: - 10
puncte.
implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă
•
•
•
2.

Participare la 1 proiect - 2 puncte
Participare la 3 proiecte - 3 puncte
Participare la peste trei proiecte - 5 puncte
Experienţa potenţialilor parteneri în domeniul specific al activităţilor eligibile din
Ghidul solicitantului Condiţii specifice:
• minim 6 luni - 1 an - 10 puncte
• între 1 an -3 ani -15 puncte
• peste 3 ani -20 puncte

Nr. de persoane aparţinând grupului ţintă eligibil în funcţie de specificaţiile şi
tipologia menţionată în Ghidul Solicitantului pentru fiecare activitate elegibilă
(pentru acest apel) ce au beneficiat de servicii în unul din următoarele domenii:
• ocuparea forţei de muncă
• domeniul social
• domeniul medical
• domeniul educaţie
între 1 - 5 0 persoane - 5 puncte, între 50-100 persoane - 10 puncte, peste 100
persoane - 15 puncte

35

3.

Principalele activităţi propuse a fi desfăşurate de potenţialii parteneri în cadrul
proiectului pe domeniul aplicabil:

40

• consistenţa şi calitatea expertizei aduse pentru implementarea proiectului - 10
puncte;
• furnizare de resurse umane parteneriatului pentru prezentul apel – 1 CV
specialist – 5 puncte; 2 CV specialisti - 10 puncte; 3 CV specialisti – 15 puncte;
peste 3 CV specialisti – 20 puncte.
• furnizare de resurse materiale parteneriatului - 10 puncte;
TOTAL

Șef serviciu,

100

