Anexa 6a

LISTĂ DE VERIFICARE
A FIȘEI DE PROIECT POCU SELECTATĂ DE GAL

INTERVENȚIA POCU 4.1-Furnizarea de servicii integrate de calificare, consiliere pentru angajare și integrare, antreprenoriat

Grup de Acțiune Locală (GAL):

ASOCIAȚIA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA

Denumire SDL:

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A MUNICIPIULUI HUNEDOARA - CONSOLIDATA

Nr. și data înregistrării adresei de
înaintare a pachetului fișelor de
proiecte:
Nume membru CCS Restrâns:

11332/29.10.2020

Observații (clarificări): DA/NU

DA

Criterii de verificare a eligibilității și complementarității FEDR/FSE
Nr.
Criteriile de verificare
crt.
1.

Raportul final de selecție este aprobat de AGA/CD/Reprezentantul legal a/al GAL și avizat
de OIR.

2.

Solicitantul/partenerii din fișa de proiect sunt eligibili conform prevederilor Ghidului
Solicitantului 5.1.

Îndeplinire
criteriu
DA NU
NA
x

x

Observații / Clarificări
Raportul final de selecție este
avizat de OIR si aprobat de
catre
CD al GAL Corvinia
prin
Hotararea
nr.47/
22.10.2020
Solicitantul , conform fisei de
proiect este institutie de stat
finantata integral de la
bugetul de stat, cu cod CAEN
7810 – Activitati de ale
ageniilor de plasare a fortei
de munca .

3.

În cazul în care există parteneri, fișa de proiect îndeplinește condițiile privind procesul de
selecție a partenerilor prevăzute în documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în
cadrul POCU 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare”.

x

4.

Solicitantul fișei de proiect deține, la momentul selecției de către GAL a fișei de proiect,
sediu social/punct de lucru/filială/sucursală în UAT-ul acoperit de SDL.

x

Partener 1 – L&C Consulting
este ONG cu experienta in
domeniul antreprenorial.
ARTENE 2 - Asociatia “Pentru
Hunedoara noastra” este ONG
cu experienta in domeniul
asistenta sociala.
Solicitantul si partenerii fac
parte
din
categoria
de
beneficiari eligibili, conform
GHIDUL
SOLICITANTULUI
Intervenția
4.1POCU
Furnizarea
de
servicii
integrate
de
calificare,
consiliere pentru angajare și
integrare, antreprenoriat.
Fisa de proiect îndeplinește
condițiile
privind
privind
procesul
de
selectie
a
partenerilor prevăzute în
documentul „Orientări privind
accesarea
finanțărilor
în
cadrul POCU 2014-2020, cu
modificările și completările
ulterioare”.
Potrivit GS “Solicitanții și
partenerii fișei de proiect
POCU trebuie să dețină sediu
social/punct
de
lucru/filială/sucursală
în
UAT-ul (Hunedoara) vizat de
SDL.”
Solicitantul are punct de lucru
in UAT-ul acoperit de SDL
(ALOFM,
in
Hunedoara,
Bulevardul Corvin nr.14– din
raza teritoriului vizat de SDL
GAL STRICT Corvinia – zona
Centru).

Partener 1 – are sediul in Bdul
Dacia
din
Hunedoara
Partener 2 – are sediul in
strada Moldovei , Hunedoara
, din raza teritoriului vizat de
SDL GAL STRICT Corvinia
5.

Fișa deproiect îndeplinește criteriile privind eligibilitatea, conform Ghidului Solicitantului
5.1, cu privire la:
-

grup țintă;

-

activități eligibile;

-

cheltuieli eligibile;

-

durata de implementare a proiectului.

x

Grupul țintă este format din
720 persoane apte de muncă,
fără un angajament formal de
muncă de pe teritoriul SDL
(persoane aflate în risc de
sărăcie şi excluziune socială
din
comunitățile
marginalizate) , din care 73
persoane de etnie roma.
„cel putin 80 % din Gt sunt
persoane din ZUM-uri”.
Conform GS –„
Numărul
minim obligatoriu pentru
grupul țintă care beneficiază
de servicii integrate va fi de
minim 650 persoane pentru
valoarea nerambursabilă/
proiect de maxim 900,000
euro”.
Activitatile din fisa de proiect
sunt in concordanta cu
activitatile eligibile din GS.
Cheltuielile prevazute in fisa
de proiect se regasesc in lista
orientativa a
cheltuielilor
eligibile din GS-Gal Corvinia.
Observatii:
Cheltuielile
cu
taxe
autorizare cursuri prevazute

in buget pentru AJOFM
HUNEDOARA si ASOCIATIA
PENTRU
HUNEDOARA
NOASTRA, conform GS CS
POCU nu sunt eligibile.
In acest sens , la incarcarea
proiectului
in
aplicatia
MySmis , se va avea in
vedere
neeligibilitatea
acestor cheltuieli.
Durata de implementare a
proiectului este de 24 luni
(perioada
estimata fiind
ianuarie
2021-decembrie
2022).
Observatii:
La încărcarea proiectului in
aplicatia MySmis, se va avea
in
vedere
respectarea
cerintei prevazute in GS,
respectiv
„Perioada
maximă de implementare a
activităților proiectului nu
depășește 31 decembrie
2023.”.
6.

Contribuția proprie a solicitantului/partenerilor se încadrează în prevederile documentului
„Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, cu modificările și
completările ulterioare”.

x

Contribuția
proprie
a
solicitantului/partenerilor se
încadrează în prevederile
documentului
„Orientări
privind accesarea finanțărilor
în cadrul POCU 2014-2020, cu
modificările și completările
ulterioare”.
Conform
acordului
de
parteneriat,
Solicitantul

(institutie de stat):
V b gestionat = 2.613.136.92
lei , Contributia proprie
=130.656,85 lei si reprezinta
5% din valoarea bugetului
gestionat si nu 3.08% % lei
cum
este
prezentat
in
documentul
Acord
de
parteneriat transmis.
Recomandare:
La încărcarea proiectului in
aplicatia MySmis, se va avea
in
vedere
contributia
proprie
corecta/reala
a
Solicitantului.

7.

Fișa de proiect prezintă modalitatea de asigurare a sustenabilității activităților, conform
prevederilor Ghidului Solicitantului 5.1.

x

Partener1 si Partener 2 (ONGuri), contributie proprie =0 %
Fișa de proiect prezintă la
modul general modalitatea de
asigurare a sustenabilității
activităților. Din informatiile
prezentate in fisa reiese la
modul
evident
cum
solicitantul
va
asigura
sustenabilitatea/continuitate
a activitatilor prin prisma
atributiilor sale.
“ Solicitantul si partenerii
asigura
sustenabilitatea
proiectului pe o perioada de
6 luni de la incheierea
perioadei de implementare”…
“AJOFM continua activitatea
de informare, mediere ,
formare”.
Continuarea activitatilor este

asigurata de solicitant.
Prin Anexa 4 – fiecare
membru al parteneriatului
se
oblige
in
asigurarea
sustenabilitatii
masurilor
sprijinite
in
cadrul
proiectului.
8.

Fișa de proiect asigură complementaritatea între intervențiile FEDR-POR și intervențiile de
tip FSE-POCU, conform Anexei 20 a SDL aprobată.

În urma verificării fișei de proiect se recomandă:
• Avizare
o Avizare ulterior solicitării de clarificări
o Neavizare
o Neavizare ulterior solicitării de clarificări

x

Fișa de proiect asigură
complementaritatea
între
intervențiile FEDR-POR și
intervențiile de tip FSE-POCU.
In fisa de proiect, se
mentioneaza
faptul
ca
„proiectele
derulate
la
nivelul comunitatii locale cu
care
proiectul
este
complementar :
Sprijinirea
regenerarii
municipilui Hunedoara
-Dezvotarea locala plasata
sub
Responsabiitatea
Comunitatii
(DLRC)
in
Municiupiul Hunedoara „
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Solicitantul si partenerii fac
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din
categoria
de
beneficiari eligibili, conform
GHIDUL
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Intervenția
4.1POCU
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de
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calificare,
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condițiile privind procesul de
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în
documentul
„Orientări privind accesarea
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partenerii fișei de proiect
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SDL.”
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Partener 1 – are sediul in Bdul
Dacia
din
Hunedoara
Partener 2 – are sediul in
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5.
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grup țintă;

-

activități eligibile;

-

cheltuieli eligibile;

-

durata de implementare a proiectului.

x

Grupul țintă este format din
720 persoane apte de muncă,
fără un angajament formal de
muncă de pe teritoriul SDL
(persoane aflate în risc de
sărăcie şi excluziune socială
din
comunitățile
marginalizate) , din care 73
persoane de etnie roma.
„cel putin 80 % din Gt sunt
persoane din ZUM-uri”.
Conform GS –„
Numărul
minim obligatoriu pentru
grupul țintă care beneficiază
de servicii integrate va fi de
minim 650 persoane pentru
valoarea nerambursabilă/
proiect de maxim 900,000
euro”.
Activitatile din fisa de proiect
sunt in concordanta cu
activitatile eligibile din GS.
Cheltuielile prevazute in fisa
de proiect se regasesc in lista
orientativa a
cheltuielilor
eligibile din GS-Gal Corvinia.
Observatii:
Cheltuielile
cu
taxe

autorizare cursuri prevazute
in buget pentru AJOFM
HUNEDOARA si ASOCIATIA
PENTRU
HUNEDOARA
NOASTRA, conform GS CS
POCU nu sunt eligibile.
In acest sens , la incarcarea
proiectului
in
aplicatia
MySmis , se va avea in
vedere
neeligibilitatea
acestor cheltuieli.
Durata de implementare a
proiectului este de 24 luni
(perioada
estimata fiind
ianuarie
2021-decembrie
2022).
Observatii:
La încărcarea proiectului in
aplicatia MySmis, se va avea
in
vedere
respectarea
cerintei prevazute in GS,
respectiv
„Perioada
maximă de implementare a
activităților proiectului nu
depășește 31 decembrie
2023.”.
6.

Contribuția proprie a solicitantului/partenerilor se încadrează în prevederile documentului
„Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, cu modificările și
completările ulterioare”.

x

Contribuția
proprie
a
solicitantului/partenerilor se
încadrează în prevederile
documentului
„Orientări
privind accesarea finanțărilor
în cadrul POCU 2014-2020, cu
modificările și completările
ulterioare”.
Din informatiile preluate din

acordul
de
parteneriat
rezulta:
Solicitant (institutie de stat):
V b gestionat = 2.613.136.92
lei , Contributia proprie
=130.656,85 lei si reprezinta
5% din valoarea bugetului
gestionat si nu 3.08% % lei
cum
este
prezentat
in
documentul
Acord
de
parteneriat transmis.
Recomandare:
La încărcarea proiectului in
aplicatia MySmis, se va avea
in
vedere
contributia
proprie
corecta/reala
a
Solicitantului.

7.

Fișa de proiect prezintă modalitatea de asigurare a sustenabilității activităților, conform
prevederilor Ghidului Solicitantului 5.1.

x

Partener1 si Partener 2 (ONGuri), contributie proprie =0 %
Fișa de proiect prezintă per
general
modalitatea
de
asigurare a sustenabilității
activităților. Din informatiile
prezentate in fisa reiese la
modul
evident
cum
solicitantul
va
asigura
sustenabilitatea/continuitate
a activitatilor prin prisma
atributiilor sale.
“ Solicitantul si partenerii
asigura
sustenabilitatea
proiectului pe o perioada de
6 luni de la incheierea
perioadei de implementare”…
“AJOFM continua activitatea
de informare, mediere ,
formare”.

Continuarea activitatilor este
asigurata de solicitant.
Prin Anexa 4 – fiecare
membru al parteneriatului
se
oblige
in
asigurarea
sustenabilitatii
masurilor
sprijinite
in
cadrul
proiectului.
8.

Fișa de proiect asigură complementaritatea între intervențiile FEDR-POR și intervențiile de
tip FSE-POCU, conform Anexei 20 a SDL aprobată.

În urma verificării fișei de proiect se recomandă:
X Avizare
o Avizare ulterior solicitării de clarificări
o Neavizare
o Neavizare ulterior solicitării de clarificări

x

Fișa de proiect prezinta
complementaritatea
între
intervențiile FEDR-POR și
intervențiile de tip FSE-POCU.
In fisa de proiect, se
mentioneaza
faptul
ca
„proiectele
derulate
la
nivelul comunitatii locale cu
care
proiectul
este
complementar :
Sprijinirea
regenerarii
municipilui Hunedoara
-Dezvotarea locala plasata
sub
Responsabiitatea
Comunitatii
(DLRC)
in
Municiupiul Hunedoara „

