ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA SUD MUNTENIA
Nr. 6988/14.03.2022

NOTIFICARE PRIVIND REZULTATUL VERIFICĂRII DE CĂTRE CCS RESTRÂNS A FIȘEI DE
PROIECT “DEZVOLTAREA MEDIULUI ANTREPRENORIAL PRIN ACORDAREA DE
MICROGRANT INTEGRAT CU STAGII DE FORMARE” SELECTATĂ DE
GAL CÂMPULUNG MUSCEL

Stimate domn Președinte,
Referitor la solicitarea de avizare a fișei de proiect “Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea
de microgrant integrat cu stagii de formare” depusă de GAL-ul pe care îl reprezentați și înregistrată la
Secretariatul CCS Restrâns, vă informăm că situația avizării/neavizării acesteia se regăsește în tabelul
anexat prezentei notificări.
Vă informăm, că în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea prezentei notificări, aveți
obligația să informați fiecare potențial beneficiar cu privire la rezultatul verificării fișei de proiect.
NOTĂ: Până la finalul implementării SDL, GAL trebuie să asigure complementaritatea între intervențiile
FEDR (POR) și intervențiile de tip FSE (POCU) conform SDL selectate în cadrul etapei a II-a a
mecanismului DLRC.
Cu stimă,
Mirela Minodora RĂDOI
Director Executiv
MirelaMinodor
a Radoi

Semnat digital
de MirelaMinodora Radoi
Data: 2022.03.14
12:51:14 +02'00'

Domnului Mihail VASILESCU,
Președinte
Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel

Strada Portului nr. 2A, Călărași
tel.0242 314 048, 0242 314 042, fax: 0242 314 431, E-mail:oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro, web: www.fsesudmuntenia.ro
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.16498/2010

Tabel 1. Notificare privind rezultatul verificării fișei de proiect selectata de GAL
Nr.
crt.

1.

Nr. și data
înregistrării
adresei de
înaintare a
pachetului de
fișe de proiecte
2660/24.02.2022

Denumire
potențial
beneficiar

Titlul fișei de proiect

Avizată/Neavizată

UAT Municipiul
Câmpulung

Dezvoltarea mediului
antreprenorial prin acordarea de
microgrant integrat cu stagii de
formare

avizată
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Anexa 6a
LISTĂ DE VERIFICARE
A FIȘEI DE PROIECT POCU – „Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de microgrant integrat
cu stagii de formare” SELECTATĂ DE GAL CAMPULUNG MUSCEL
Grup de Acțiune Locală (GAL):

GAL CAMPULUNG MUSCEL

Denumire SDL:

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A
CAMPULUNG MUSCEL
Nr. și data înregistrării adresei de înaintare 2660/24.02.2022
a pachetului fișelor de proiecte:
Nume membru CCS Restrâns:
Observații (clarificări): DA/NU
NU

ASOCIATIEI GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA

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

Criteriile de verificare

Îndeplinire
criteriu
DA NU NA
Raportul final de selecție este aprobat de AGA/CD/Reprezentantul legal a/al GAL și X
avizat de OIR.

Observații / Clarificări

Raportul
final
de
selecție este aprobat
prin
Hotararea
Consiliului Director nr.
62/09.02.2022 si avizat
de OIR POSDRU Regiunea
Sud Muntenia in data de
08.02.2021.
Criteriu indeplinit.

2.

Solicitantul/partenerii din fișa de proiect sunt eligibili conform prevederilor Ghidului
Solicitantului 5.1.
N.B Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități
școlare locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul aferent SDL, conform

X

Solicitantul
este
MUNICIPIUL CAMPULUNG
(Institutie
publica),
incadrandu-se
in

Orientărilor GAL

categoria
„Autorități
publice locale și unități
cu personalitate juridică
aflate în coordonarea
sau
subordonate
acestora”,
conform
GHIDULUI
SOLICITANTULUI
CONDIȚII SPECIFICE.
In Nota justificativa
privind
valoarea
adaugata
a
parteneriatului
este
mentionat ca Municipiul
Campulung
a
implementat proiectul
cu titlul „Schimba-ti
viitorul.
Dezvoltare
sociala si economica a
persoanelor
defavorizate din zona de
nord
a
Municipiului
Campulung”, cod SMIS
103450. Din obiectivul
general/specific
al
proiectului
mai
sus
mentionat, rezulta ca
Municipiul
Campulung
demonstreaza
experienta
profesionala similara.
Partenerul din cadrul
fisei de proiect este SC
EURO VALLDIGNA 2007
SRL, iar conform fisei de
proiect
acesta
este

furnizor
de
FPC
autorizat. Acesta
se
incadreaza in categoria
de beneficiari eligibili
“Furnizori autorizați de
formare profesională –
autorizați
în
conformitate
cu
prevederile Ordonanței
Guvernului
nr.129/31.08.2000
privind
formarea
profesionala a adultilor,
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare”.
Conform
Notei
justificative
privind
valoarea adaugata a
parteneriatului
acesta
demonstreaza
experienta
profesionala similara.
Pentru partener este
atasata Autorizatia seria
AG,
nr.
001173/27.03.2020
pentru programul de
specializare
„Competente
antreprenoriale”.
Atat solicitantul cat si
partenerul fac parte din
categoria de beneficiari
eligibili
conform

prevederilor
Ghidului
Solicitantului 5.1.
3.

Solicitantul și fiecare partener este/sunt legal constituit/iți (cu respectarea legislaţiei
europene şi naţionale în vigoare).

X

4.

Parteneriatul are capacitate financiară: valoarea finanțării nerambursabile care poate fi
accesată de fiecare organizație (în funcție de tipul acesteia) din cadrul parteneriatului
nu depășește valoarea maximă conform Orientărilor privind accesarea finanțărilor în
cadrul POCU 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, secțiunea 4.1.3
Capacitatea financiară

X

Criteriu indeplinit.
Atat Solicitantul cat și
Partenerul sunt legal
constituiți
(cu
respectarea
legislaţiei
europene şi naţionale în
vigoare),
conform
documentelor statutare
atasate.
Criteriu indeplinit.
Capacitate financiara:
- pentru Liderul de
parteneriat (Municipiul
Campulung),
nu
se
calculeaza capacitatea
financiara
conform
Ghidului
Orientari
Generale,
avand
in
vedere ca este Institutie
publica;
- pentru partenerul SC
EURO VALLDIGNA 2007
SRL, din documentele
atasate,
conform
bilanturilor
rezulta
urmatoarele valori:
- 2018 = 2.800 lei;
- 2019 = 0 lei.
- 2020 = 1.400 lei.
Total = 4.200 lei.
Avand
in
vedere
veniturile
din
anii

financiari
mentionati
anterior,
capacitatea
financiara a partenerului
se va calcula astfel:
„Valoarea
asistenței
financiare
nerambursabile
solicitate = (...) maxim
40%
din
valoarea
asistenței
financiare
nerambursabile totale”.
Valoarea
totala
nerabursabila solicitata
= 578.166,08 lei.
Valoarea
totala
nerambursabila proiect
1.795.165,67 lei.
Calcul:
578.166,08
/1.795.165,67 * 100 =
32,21% < 40%.
Urmare
a calculului
efectuat,
partenerul
demonstreaza
capacitate
financiara,
respectandu-se conditia:
valoarea
asistentei
financiare
solicitate
este „maxim 40% din
valoarea
asistenței
financiare
nerambursabile totale”.
Conform
celor
prezentate
anterior,
Parteneriatul
demonstreaza

capacitate financiară.

5.

Activităţile de subcontractare se realizează numai de către Solicitantul de finanţare, nu
şi de partenerul acestuia, conform Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul
POCU 2014-2020. Obs. Prin excepție, partenerii pot subcontracta activități/subactivități
suport (de ex., organizare evenimente, pachete complete conţinând transport şi cazare
a participanţilor şi/sau a personalului propriu, sonorizare, interpretariat, tipărituri), dar
nu și activități relevante, pentru care au fost selectați ca parteneri în baza expertizei în
domeniu.

X

6.

Este prezentată motivarea selectării și rolul concret al fiecărui tip de partener /
parteneri.

X

7.

Fiecare dintre parteneri, acolo unde este cazul, este implicat în cel puțin o activitate
relevantă (aferente cererii de finanțare depuse).
Prin activitate relevantă se înțelege acea activitate care contribuie în mod direct la
atingerea indicatorilor (activitate din lista activităților eligibile prevăzute prin Ghidul
Solicitantului – Condiții Specifice)

X

Criteriu indeplinit.
Conform fisei de proiect
dar si a si a bugetului
atasat, partenerul din
cadrul proiectului nu
subcontracteaza
activități
relevante,
pentru care a fost
selectat ca partener în
baza
expertizei
în
domeniu.
Criteriu indeplinit.
In documentul atasat
prezentei
fise
de
proiect,
„Nota
justificativa
privind
valoarea adaugata a
parteneriatului”,
este
prezentată
motivarea
selectării
și
rolul
concret al partenerului
in fisa de proiect.
Criteriu indeplinit.
Liderul de parteneriat
(Partener 1) „Municipiul
Campulung”,
conform
prezentei fise de proiect
si a bugetului este
implicat in urmatoarele
activitati:
- A6 - Monitorizarea

afacerilor infiintate.
Partenerul SC EURO
VALLDIGNA 2007 SRL
este
implicat
in
urmatoarele activitati:
-A2 Derulare program
formare prodesionala;
-A3 Elaborare planuri de
afaceri.
8.

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

Criteriu indeplinit.
Liderul de parteneriat
este institutie publica
„Municipiul
Campulung”.
Pentru
selectia
partenerului,
conform
Ghidului
Orientari Generale a
fost necesara procedura
de selectie parteneri. In
urma
procedurii
de
selectie
parteneri,
atasata
cererii
de
finantare,
a
fost
selectat partenerul S.C.
EURO VALLDIGNA 2007.
Observatie:
In cadrul Anuntului de
selectie parteneri nr.
31413/15.10.2021
se
mentioneaza
la
Capitolul 11 – Depunerea
documentelor:
“Organizatiile interesate
sa participle la selectia

de parteneri vor depune
dosarul cuprinzand toate
documentele
si
informatiile solicitate,
in plicuri sigilate cu
mentiunea:“Pentru
selectia de partener
POCU AP 5/PI 9.vi.OS
5.1”, la registratura
Primariei
Municipiului
Campulung, Str. Negru
Voda, nr.127, judetul
Arges, pana la data de
01.11.2020,
orele
10,00”.
Atasat Procedurii de
selectie parteneri gasim
Declaratiile
de
confidentialitate
si
impartialitate
si
Declaratiile
de
disponibilitate
ale
membrilor din cadrul
Comisiei de evaluare
semnate cu data de
02.11.2020. Anuntul de
selectie parteneri este
din data de 15.10.2021,
Proces-verbal al sedintei
de
deschidere
si
evaluare a ofertelor este
din data de 02.11.2021,
Raportul procedurii de
selectie este din data de
02.11.2021.
Avand in vedere cele

prezentate anterior si
tinand cont de faptul ca
toate
celelalte
documente
necesare
Procedurii de selectie
parteneri
sunt
intocmite in anul 2021
se considera
eroare
materiala
care
nu
influenteaza Procedura
de evaluare si selectie a
partenerului.
9.

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

10.

Fișa de proiect îndeplinește criteriile privind eligibilitatea, conform Ghidului
Solicitantului 5.1, cu privire la:
- grup țintă;1
- activități eligibile;2
- cheltuieli eligibile;3
- durata de implementare a proiectului4

X

Criteriu indeplinit.
Conform fisei de proiect
Solicitantul deține, la
momentul selecției de
către GAL a fișei de
proiect, sediu social în
UAT-ul acoperit de SDL,
in
Municipiul
Campulung.
Criteriu indeplinit.
1. Grupul tinta este
eligibil (GSCS 5.1) fiind
format din 150 de
persoane
care
indeplinesc
cumulativ
urmatorele conditii:

Se verifică respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu Ghidul Solicitantulu Condiții Specifice lansat de căte AMPOCU dar se verifică și ținta
asumată a grupului țintă din perspectiva țintei minime stabilite prin intermediul Ghidului Solicitantului Condiții Specifice elaborat de Grupul de Acțiune Locală
2
In ceea ce privește eligibilitatea activităților se verifică ca activtățile propuse spre finanțare să fie eligibile inclusiv din perspectiva Ghidului Solicitantului lansat
de către Grupul de Acțiune locală
3 in ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor se verifică respectarea plafonului maxim al cheltuielilor de tip FEDR de maxim 10% din total cheltuieli directe
1

- au domicililiul/locuiesc
in teritoriul acoperit
de SDL aprobata;
- sunt in risc de saracie
sau
excluziune
sociala,
conform
Ghidului Solicitantului
Conditii Specifice 5.1
Sunt
respectate
criteriile de eligibilitate
în
conformitate
cu
Ghidul
Solicitantului
Condiții Specifice lansat
de căte AMPOCU dar si
tintele minime pentru
grupul tinta, stabilite
prin
intermediul
Ghidului
Solicitantului
Condiții
Specifice
elaborat de Grupul de
Acțiune
Locală
Campulung.
2. Activitatile prevazute
in cadrul fisei de proiect
se
incadreaza
in
activitatile
eligibile
conform GSCS 5.1.
3. Bugetul in fomat
excel al fisei de proiect
include
cheltuieli
eligibile
Se verifică ca perioada de implementare să nu depășească perioada maximă de implementare stabilită de către Grupul de Acțiune Locală prin Ghidul
Solicitantului dar în același timp să nu depășească data de 31 decembrie 2023.
4

conform GSCS 5.1.
Conform
GSCS
5.1
activitatile
sunt
eligibile.
Cheltuieli de tip FEDR =
0
Cheltuieli indirecte =
88.295,47 reprezentand
15 % din costurile
directe cu personalul in
suma de 588.637,60 lei.
4. Conform sectiunii 21
a fisei de proiect durata
de
implementare
a
proiectului este de 21
de
luni.
Conform
bugetului atasat durata
proiectului este de 20
luni.
Recomandare:
In
etapa
depunerii
cererii de finantare se
va
corela
sectiunea
Planul de activitati al
proiectului cu bugetul
proiectului, avandu-se in
vedere
ca
durata
proiectului
sa
nu
depaseasca 20 de luni,
conform fisei de proiect.
11.

Contribuția proprie a solicitantului/partenerilor se încadrează în prevederile
documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, cu

X

Criteriu indeplinit.
Liderul de parteneriat,
este UAT MUNICIPIUL

modificările și completările ulterioare”.

CAMPULUNG (Institutie
publica)
si
are
contributia
proprie
(conf.
Acord
de
parteneriat) in suma de
64.052,61.
Bugetul total eligibil
este 1.281.052,20 lei 1.181.775 lei (subventii
infiintare afaceri) =
99.277,20 lei
Calcul:
64.052,61
lei(cp)/
99.277,20
lei
(total
eligibil-subventii)*100 =
64,52 %.
Astfel
conform
„Orientări
privind
accesarea finanțărilor în
cadrul
Programului
Operațional
Capital
Uman
2014-2020”,
cofinanțarea proprie a
Liderului de parteneriat
respecta procentul de
minim de 2% (pt.
Institutii publice).
Partenerul este – SC
EURO VALLDIGNA 2007
SRL
are
contributia
proprie de 30.429,79 lei,
reprezentand 5,00 % din
valoarea totala eligibila:
608.595,87 lei.

Astfel
conform
„Orientări
privind
accesarea finanțărilor în
cadrul
Programului
Operațional
Capital
Uman
2014-2020”,
cofinanțarea proprie a
Liderului de parteneriat
respecta procentul de
minim de 5% (pt. SRLuri).
Contribuția proprie a
solicitantului/parteneri
or se încadrează în
prevederile
documentului „Orientări
privind
accesarea
finanțărilor în cadrul
POCU 2014-2020, cu
modificările
și
completările
ulterioare”.
12.

Valoarea totală a fișei de proiect este mai mică sau egală cu valoarea totală a
proiectului stabilită prin Ghidul Solicitantului lansat de către Grupul de acțiune locală.

X

Criteriu indeplinit.
Valoarea totală a fișei
de proiect este de
1.889.648,07
lei.
Conform
Ghidul
Solicitantului lansat de
către Grupul de acțiune
locală, valoarea totala a
Apelului este de 400.000
Euro la un curs Inforeuro
4,7271 RON = 1.890.840

lei .
Astfel valoarea totală a
fișei de proiect este mai
mică decat valoarea
totală
a
proiectului
stabilită prin Ghidul
Solicitantului lansat de
către Grupul de acțiune
locala Campulung.
13.

14.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile este mai mică sau egală cu valoarea
bugetată a intervenției/intervențiilor din sursa POCU în conformitate cu bugetul SDL
aprobat.

Valoarea țintă a indicatorilor asumați prin fișa de proiect este egală sau mai mare decât
ținta minimă stabilită prin intermediul Ghidului Solicitantului elaborat și lansat de către
Grupul de acțiune locală.

X

X

Criteriu indeplinit.
Conform bugetului fisei
de proiect, valoarea AFN
este de 1.795.165,67
lei/4,7271
RON,
(379.760,46 euro) si este
mai mica decat valoarea
bugetată a intervenției
în
conformitate
cu
bugetul SDL aprobat
400.000 euro.
Criteriu indeplinit.
Indicatori:
Conform fisei de proiect
indicatorii de rezultat
sunt:
4S164 - Persoane din
comunitățile
marginalizate aflate în
risc
de
sărăcie
şi
excluziune socială care
dobândesc o calificare,
la încetarea calității de

participant – 38.
4S164.1. Persoane aflate
în risc de sărăcie sau
excluziune socială din
comunitățile
marginalizate
care
dobândesc o calificare la
încetarea calității de
participant, din care: Din orașe/municipii cu o
populație
de
peste
20.000 locuitori -38.
4S164.1.1
Persoane
aflate în risc de sărăcie
sau excluziune socială
din
comunitățile
marginalizate
care
dobândesc o calificare la
încetarea calității de
participant, din care: Din orașe/municipii cu o
populație
de
peste
20.000 locuitori – Din
care roma - 10.
4S165 - Persoane din
comunitățile
marginalizate aflate în
risc
de
sărăcie
şi
excluziune socială care
au un loc de muncă,
inclusiv
cele
care
desfășoară o activitate
independentă,
la

încetarea calității
participant - 20.

de

4S165.1 - Persoane din
comunitățile
marginalizate aflate în
risc
de
sărăcie
şi
excluziune socială care
au un loc de muncă,
inclusiv
cele
care
desfășoară o activitate
independentă,
la
încetarea calității de
participant, din care:
Din orașe/municipii cu o
populație
de
peste
20.000 locuitori – 20.
4S165.1.1 - Persoane din
comunitățile
marginalizate aflate în
risc
de
sărăcie
şi
excluziune socială care
au un loc de muncă,
inclusiv
cele
care
desfășoară o activitate
independentă,
la
încetarea calității de
participant, din care:
Din orașe/municipii cu o
populație
de
peste
20.000 locuitori – Din
care Roma - 5.
Conform fisei de proiect
indicatorii
prestabiliti

de realizare sunt:
4S168 - Persoane din
comunitățile
marginalizate aflate în
risc
de
sărăcie
şi
excluziune socială care
beneficiază de servicii
integrate
150
persoane.
4S168.1 - Persoane din
comunitățile
marginalizate aflate în
risc
de
sărăcie
şi
excluziune socială care
beneficiază de servicii
integrate, din care: Din
orașe/municipii cu o
populație
de
peste
20.000 locuitori - 150
persoane.
4S168.1.1 - Persoane din
comunitățile
marginalizate aflate în
risc
de
sărăcie
şi
excluziune socială care
beneficiază de servicii
integrate, din care: Din
orașe/municipii cu o
populație
de
peste
20.000 locuitori: Din
care
Roma
40
persoane.
Valoarea

țintă

a

indicatorilor
asumați
prin fișa de proiect este
egală cu ținta minimă
stabilită
prin
intermediul
Ghidului
Solicitantului elaborat și
lansat de către Grupul
de acțiune locală.

15.

Indicatorii aferenți proiectului contribuie la atingerea țintelor indicatorilor relevanți
aferenți POCU din cadrul SDL aprobată/modificată, conform Orientărilor GAL.

X

Criteriu indeplinit.
Indicatorii
aferenți
proiectului contribuie la
atingerea
țintelor
indicatorilor
relevanți
aferenți POCU din cadrul
SDL
aprobată/modificată,
conform
Orientărilor
GAL.
Recomandare:
Se va avea in vedere ca,
in
etapa
depunerii
cererii de finantare in
sistemul My SMIS 2014,
sa se completeze cap.
Indicatori
prestabiliti
conform cu continutul
fisei de proiect si in
conformitate
cu
indicatorii din cadrul
SDL actualizata:
„Numărul
persoanele
care beneficiază de
măsuri de ocupare 600

Roma:
Roma”.
16.

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

X

17.

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

X

65

populație

Criteriu indeplinit.
In cadrul fisei de proiect
(cap.11
–
Sustenabilitate)
este
prezentata modalitatea
de
asigurare
a
sustenabilității, conform
prevederilor
Ghidului
Solicitantului 5.1.
Conform
cererii
de
finantare: „In cadrul
proiectului
se
vor
infiinta 10 noi afaceri
care isi vor desfasura
activitatea
pe
o
perioada de minim 12
luni
(sprijinite
de
proiect) si de minim 6
luni, dupa terminarea
sprijinului oferit prin
proiect. Afacerile vor
functiona
in
baza
planurilor de afaceri
care au stat la baza
infiintarii
lor,
modificate si adaptate,
in perioada de 12 luni de
monitorizare”.
Criteriu indeplinit.
In cadrul fisei de proiect
se
mentioneaza:

„Dezvoltarea mediului
antreprenorial
prin
acordarea de microgrant
integrat cu stagii de
formare ca masura soft
FSE
are
complementaritate
in
investitiile de tip FEDRPOR prin reabilitarea si
modernizarea cladirilor
scolare si a imprejmuirii
acestora,
masuri
aferente fisei de proiect
nr. 16. (...)”.
18

Fișa de proiect cuprinde, în cadrul activității de informare și publicitate, măsurile
minime de informare și publicitate

X

Criteriu indeplinit.
In cadrul sectiunii „16.
Metodologie”,
sunt
prezentate
masurile
minime de informare si
publicitate:
„In cadrul proiectului
vom asigura masurile de
informare si publicitate
astfel:
vom
asigura
vizibilitatea proiectului
prin expunerea unui afis
la
sediul
de
implementare
al
proiectului;
- atat liderulul cat si
partenerul se vor asigura
ca cei care participa in
cadrul proiectului sunt
informati
in
mod

specific cu privire la
sprijinul acordat prin
FSE”.
Criteriu indeplinit.

În urma verificării fișei de proiect se recomandă:
x Avizare
o Avizare ulterior solicitării de clarificări
o Neavizare
o Neavizare ulterior solicitării de clarificări
Nume și prenume membru CCS Restrâns (verificator):
Semnătură:
Data:
Nume și prenume membru CCS Restrâns (coordonator):
Semnătură:
Data:

Anexa 6a
LISTĂ DE VERIFICARE
A FIȘEI DE PROIECT POCU „Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de microgrant integrat cu
stagii de formare” selectată de Asociatia Grupul de Actiune Locala Campulung Muscel
Grup de Acțiune Locală (GAL):

Asociatia Grupul de Actiune Locala Campulung Muscel

Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locala Câmpulung
Muscel
Nr. și data înregistrării adresei de înaintare 2660/24.02.2022
a pachetului fișelor de proiecte:
Nume membru CCS Restrâns:
Observații (clarificări): DA/NU
NU
Denumire SDL:

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

Criteriile de verificare

Îndeplinire
criteriu
DA NU NA
Raportul final de selecție este aprobat de AGA/CD/Reprezentantul legal a/al GAL și X
avizat de OIR.

Observații / Clarificări

Raportul final de selecție
este aprobat de Consiliul
Director
al
GAL
Campulung Muscel prin
Hotararea
Consiliului
Director
nr.
62/09.02.2022
Raportul final de selecție
a fost avizat de OIR
POSDRU Regiunea Sud
Muntenia in data de
08.02.2022.

2.

Solicitantul/partenerii din fișa de proiect sunt eligibili conform prevederilor Ghidului
Solicitantului 5.1.
N.B Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități
școlare locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul aferent SDL, conform
Orientărilor GAL

X

Solicitantul si partenerul
sunt eligibili conform
prevederilor
Ghidului
Solicitantului 5.1:
Solicitantul
este
Municipiul Campulung –
face parte din categoria
eligibila:
„Autorități
publice locale și unități
cu personalitate juridică
aflate în coordonarea sau
subordonate
acestora”
conform
GSCS
5.1.
Conform
Notei
justificative
privind
valoarea
adaugata
a
parteneriatului,
pentru
solicitant
este
mentionata
experienta
profesionala similara.
Conform fisei de proiect,
cap.
4
Capacitate
solicitant si parteneri si
conform
cap.16
Metodologie, Partenerul
P1 SC EURO VALLDIGNA
2007 SRL este furnizor de
FPC autorizat.
Conform
Notei
justificative
privind
valoarea
adaugata
a
parteneriatului, conform
Autorizatiei
nr.001173/
27.03.2020
pentru
specializarea competente
antreprenoriale atasate,

3.

Solicitantul și fiecare partener este/sunt legal constituit/iți (cu respectarea legislaţiei
europene şi naţionale în vigoare).

X

4.

Parteneriatul are capacitate financiară: valoarea finanțării nerambursabile care poate fi
accesată de fiecare organizație (în funcție de tipul acesteia) din cadrul parteneriatului
nu depășește valoarea maximă conform Orientărilor privind accesarea finanțărilor în
cadrul POCU 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, secțiunea 4.1.3
Capacitatea financiară

X

Partenerul P1 SC EURO
VALLDIGNA 2007 SRL este
furnizor
de
formare
profesionala
continua
autorizat, prin urmare
Partenerul P1 face parte
din categoria eligibila:
„Furnizori autorizați de
formare
profesională”
conform GSCS 5.1.
Solicitantul si partenerul
sunt
legal
constituiti
conform
documentelor
statutare atasate.
Pentru
solicitant
MUNICIPIUL CAMPULUNG
nu
se
calculeaza
capacitatea
financiara
deoarece este institutie
publica
(conform
Orientari POCU 20142020).
Pentru Partenerul 1 SC
EURO VALLDIGNA 2007
SRL, valoarea asistentei
financiare nerambursabile
solicitate
este
de
578.166,08 lei iar suma
veniturilor totale pentru
anii
2018, 2019, 2020,
conform
bilanturilor
atasate, este in valoare
de 4.200 lei.
In
conformitate
cu
Orientari
privind
accesarea finantarilor în

cadrul POCU 2014-2020,
pentru
“Solicitantul/partenerul
cu vechime mai mare de 1
an, valoarea asistenței
financiare nerambursabile
solicitate = maxim cifra
de
afaceri/suma
veniturilor totale pentru
ultimul an fiscal, sau
după caz suma cifrelor de
afaceri/suma veniturilor
totale pentru ultimii ani
fiscali (maxim 4 ani: n-1,
n-2, n-3 și n-4) conform
bilanțului contabil depus
SAU maxim
40 % din
valoarea
asistenței
financiare nerambursabile
totale.”
Avand in vedere ca
578.166,08 lei > 4.200 lei,
pentru P1 se calculeaza
valoarea
asistentei
financiare nerambursabile
solicitate = maxim 40%
din valoarea asistentei
financiare nerambursabile
totale:
40% x 1.795.165,67 lei
=718.066,27 lei.
578.166,08
lei
<
718.066,27 lei ,
prin urmare Partenerul
P1 SC EURO VALLDIGNA
2007 SRL are capacitate

5.

6.

7.

Activităţile de subcontractare se realizează numai de către Solicitantul de finanţare, nu
şi de partenerul acestuia, conform Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul
POCU 2014-2020. Obs. Prin excepție, partenerii pot subcontracta activități/subactivități
suport (de ex., organizare evenimente, pachete complete conţinând transport şi cazare
a participanţilor şi/sau a personalului propriu, sonorizare, interpretariat, tipărituri), dar
nu și activități relevante, pentru care au fost selectați ca parteneri în baza expertizei în
domeniu.
Este prezentată motivarea selectării și rolul concret al fiecărui tip de partener /
parteneri.

X

Fiecare dintre parteneri, acolo unde este cazul, este implicat în cel puțin o activitate
relevantă (aferente cererii de finanțare depuse).
Prin activitate relevantă se înțelege acea activitate care contribuie în mod direct la
atingerea indicatorilor (activitate din lista activităților eligibile prevăzute prin Ghidul
Solicitantului – Condiții Specifice)

x

X

financiara.
Solicitantul de finanţare
si Partenerul P1 nu
realizeaza activitati de
subcontractare.

In
Nota
justificativa
privind valoarea adaugata
a
parteneriatului
se
mentioneaza
rolul
si
experienta Partenerului
P1.
Conform fisei de proiect
si
buget
anexat,
Solicitantul
MUNICIPIUL
CAMPULUNG este implicat
in cel puțin o activitate
relevanta, si anume:
A6
Monitorizarea
afacerilor infiintate;
Conform fisei de proiect
si
buget
anexat
Partenerul P1 SC EURO
VALLDIGNA 2007 SRL este
implicat in cel puțin o
activitate relevanta, fiind
implicat in urmatoarele
activitati:
A2
Derulare
program
formare prodesionala;
A3 Elaborare planuri de
afaceri;
A6
Monitorizarea
afacerilor infiintate.

8.

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

Solicitantul
este
Municipiul
Campulung,
partenerul P1 este SC
EURO VALLDIGNA 2007
SRL.
Solicitantul
Municipiul
Campulung
a
atasat
procedura
nr.
inreg
33227/02.11.2021
de
selectie a unui partener
pentru incheierea unui
Acord de parteneriat cu
entitati publice sau de
drept privat, in vederea
depunerii
si
implementarii
unui
proiect in cadrul POCU
2014-2020 AP5/PI9.vi/ OS
5.1. In urma verificarii
documentatiei atasate se
constata ca procedura
respecta
prevederile
„Orientări
privind
accesarea finanțărilor în
cadrul POCU 2014-2020,
cu
modificările
și
completările ulterioare”,
cu urmatoarele mentiuni:
-au fost atasate Declaratii
de confindetialitate si
impartialitate
si
Declaratii
de
disponibilitate
asumate
de catre membrii comisiei
de evaluare continand o
eroare
de
redactare

9.

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

10.

Fișa de proiect îndeplinește criteriile privind eligibilitatea, conform Ghidului

X

(02.11.2020)
dar
se
considera
o
eroare
materiala;
-in
Anuntul
selectie
parteneri
avand
nr.
31413/15.10.2021,
la
pctul
11
Depunerea
documentelor,
se
mentioneaza:“ (…)pana la
data de 01.11.2020”;
avand in vedere ca in
sectiunea
„Depunere
documentatie” din cadrul
anuntului
este
mentionata
data
de
02.11.2021 si faptul ca
toate documentele sunt
emise in anul 2021, data
de
01.11.2020
se
considera
o
eroare
materiala.
Conform fisei de proiect,
sectiunea
Date
de
identificare, Solicitantul
MUNICIPIUL CAMPULUNG
detine
la
momentul
selecției fișei de proiect
de către GAL Campulung
Muscel, sediul social în
UAT-ul acoperit de SDL
Campulung:
Municipiul
Campulung.
Conform fisei de proiect,

Solicitantului 5.1, cu privire la:
- grup țintă;1
- activități eligibile;2
- cheltuieli eligibile;3
- durata de implementare a proiectului4

cap 10.Grup tinta:
“cele 150 de persoane din
grupul tinta vizat prin
proiect
vor
indeplini
cumulativ
urmatoarele
conditii :
- -au domiciul/locuiesc in
teritoriul acoperit de SDL
aprobata;
-sunt in risc de saracie
sau excluziune sociala,
conform
Ghidului
Solicitantului – Conditii
Specifice.
Grupul tinta va fi selectat
astfel incat sa contribuie
la
indeplinirea
indicatorilor stabiliti in
Ghidul Solicitantului –
Conditii Specifice, iar din
cele 10 afaceri ce vor fi
infiintate
minim
o
structura de economie
sociala
va
derservi
persoane de etnie rorma,
minim o structura de
economie sociala ce va
deservi persoane care se
confrunta cu o deprivare

Se verifică respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu Ghidul Solicitantulu Condiții Specifice lansat de căte AMPOCU dar se verifică și ținta
asumată a grupului țintă din perspectiva țintei minime stabilite prin intermediul Ghidului Solicitantului Condiții Specifice elaborat de Grupul de Acțiune Locală
2
In ceea ce privește eligibilitatea activităților se verifică ca activtățile propuse spre finanțare să fie eligibile inclusiv din perspectiva Ghidului Solicitantului lansat
de către Grupul de Acțiune locală
3 in ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor se verifică respectarea plafonului maxim al cheltuielilor de tip FEDR de maxim 10% din total cheltuieli directe
4
Se verifică ca perioada de implementare să nu depășească perioada maximă de implementare stabilită de către Grupul de Acțiune Locală prin Ghidul
Solicitantului dar în același timp să nu depășească data de 31 decembrie 2023.
1

materiala severa si minim
o structura de economie
sociala ce va deservi
sprijinirea persoanelor cu
dizabilitati, boli cronice,
sau alte afectiuni care la
limiteaza
activitatile
zilnice”; grupul tinta se
incadreaza in grupul tinta
eligibil conform GSCS 5.1.
- activitatile
prevazute
se
incadreaza
in
activitatile
eligibile
conform GSCS 5.1;
- bugetul estimativ al fisei
de
proiect
include
cheltuieli
eligibile
conform GSCS 5.1;
- conform fisei de proiect
si
conform bugetului
proiectului
nu
sunt
prevazute cheltuieli de
tip FEDR ;
- cheltuielile indirecte
sunt
in
valoare
de
88.295,47
lei
si
se
incadreaza in procentul
de
maxim
15%
din
costurile
directe
cu
personalul: (88.295,47 /
588.637,60) x 100 =
15,00%);
-conform
cap.
21
Activitati
previzionate,
durata de implementare a
proiectului este: L1 2022-

11.

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

L9 2023 (maxim 21 luni) si
se incadreaza in perioada
de implementare maxima
conform
GSCS
5.1
(perioada
de
implementare
a
activităților
proiectului
nu trebuie să depășească
31
decembrie
2023).
Avand in vedere ca
bugetul fisei de proiect
este estimat pentru o
perioada de 20 luni
(salariul managerului de
proiect
este
estimat
pentru 20 luni), se va
avea in vedere
ca in
etapa de
depunere a
cererii de finantare sa se
coreleze sectiunea Plan
de activitati cu bugetul
proiectului (maxim 20
luni).
Contribuția proprie a
solicitantului
si
a
Partenerului
P1
se
încadrează în prevederile
documentului „Orientări
privind
accesarea
finanțărilor în cadrul
POCU
2014-2020,
cu
modificările
și
completările ulterioare”:
-conform fisei de proiect
si conform Acordului de
parteneriat,
pentru

12.

Valoarea totală a fișei de proiect este mai mică sau egală cu valoarea totală a

X

solicitant
Municipiul
Campulung
contributia
proprie
este
64.052,61
lei si
indeplineste
procentul
minim pentru autoritati
publice conform Orientări
privind
accesarea
finanțărilor în cadrul
POCU
2014-2020,
cu
modificările
și
completările ulterioare si
conform Ghidului conditii
specifice lansat de GAL
CAMPULUNG :
64.052,61/(1.281.052,201.181.775) x 100 = 64,52%
>2%
- conform
fisei de
proiect
si
conform
Acordului de parteneriat,
contributia proprie a P1
SC EURO VALLDIGNA 2007
SRL
indeplineste
procentul minim conform
Orientări
privind
accesarea finanțărilor în
cadrul POCU 2014-2020,
cu
modificările
și
completările ulterioare si
conform Ghidului conditii
specifice lansat de GAL
CAMPULUNG
MUSCEL:
(30.429,79/608.595,87) x
100 = 5 %.
Valoarea totală a fișei de

proiectului stabilită prin Ghidul Solicitantului lansat de către Grupul de acțiune locală.

13.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile este mai mică sau egală cu valoarea
bugetată a intervenției/intervențiilor din sursa POCU în conformitate cu bugetul SDL
aprobat.

X

14.

Valoarea țintă a indicatorilor asumați prin fișa de proiect este egală sau mai mare decât
ținta minimă stabilită prin intermediul Ghidului Solicitantului elaborat și lansat de către
Grupul de acțiune locală.

X

proiect este mai mică
decat valoarea totală a
proiectului stabilită prin
Ghidul
Solicitantului
lansat de către Grupul de
acțiune
locală
Campulung:
-valoare totala fisa de
proiect: 1.889.648,07 lei;
-valoare totala GSCS al
GAL Campulung Muscel :
400.000 euro;
400 000 euro *4,7271=
1.890.840 lei.
1.889.648,07
lei
<
1.890.840 lei.
Conform bugetului fisei
de proiect, valoarea AFN
este 1.795.165,67 lei,
(379.760,46 euro) si este
mai mica decat valoarea
bugetată a intervenției în
conformitate cu bugetul
SDL aprobat: 400.000
euro.
Valoarea
țintă
a
indicatorilor asumați prin
fișa de proiect este egala
cu ținta minimă stabilită
prin intermediul Ghidului
Solicitantului elaborat și
lansat de către GAL
Campulung Muscel:
- 4S168 – 150 persoane;
- 4S168.1 – 150 persoane;
- 4S168.1.1 – 40 persoane;

15.

Indicatorii aferenți proiectului contribuie la atingerea țintelor indicatorilor relevanți
aferenți POCU din cadrul SDL aprobată/modificată, conform Orientărilor GAL.

X

- 4S164 – 38 persoane;
- 4S164.1- 38 persoane;
- 4S164.1.1 – 10 persoane;
- 4S165 – 20 persoane;
- 4S165.1 – 20 persoane
- 4S165.1.1-5 persoane.
Indicatorii aferenți fisei
de proiect contribuie la
atingerea
țintelor
indicatorilor
relevanți
aferenți POCU din cadrul
SDL, conform Orientărilor
GAL:
- 4S168 – 150 persoane
(in SDL modificat : 1200
persoane);
- 4S168.1 – 150 persoane;
- 4S168.1.1 – 40 persoane
(in SDL modificat: 80
persoane);
- 4S164 – 38 persoane(in
SDL
modificat:
300
persoane;
- 4S164.1- 38 persoane;
-4S164.1.1 – 10 persoane
(in SDL modificat: 35
persoane);
- 4S165 – 20 persoane ((in
SDL
modificat:
150
persoane;
- 4S165.1 – 20 persoane
- 4S165.1.1-5 persoane(in
SDL
modificat
10
persoane)
Se va avea in vedere ca in
etapa de depunere cerere

de
finantare
sa
se
completeze
indicatorii
aferenti Fisei de proiect,
conform
SDL
GAL
modificata:
„Numărul
persoanelor
care
beneficiază de măsuri de

16.

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

X

17.

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

X

18

Fișa de proiect cuprinde, în cadrul activității de informare și publicitate, măsurile
minime de informare și publicitate

X

Din
care
Roma:
65
populație Roma”.
Conform
cap.11
Sustenabilitate, Fișa de
proiect
prezintă
modalitatea de asigurare
a
sustenabilității
activităților,
conform
prevederilor
Ghidului
Solicitantului 5.1 .
In fisa de proiect, in
cadrul capitolului 12, este
prezentata
complementaritatea intre
intervențiile FEDR-POR și
intervențiile de tip FSEPOCU, conform Anexei 20
a SDL modificata.
Conform
cap.
16
Metodologie, in fisa de
proiect se mentioneaza ca
in cadrul proiectului se
vor
asigura
masurile
minime de informare si
publicitate.

În urma verificării fișei de proiect se recomandă:
●
o
o
o

Avizare
Avizare ulterior solicitării de clarificări
Neavizare
Neavizare ulterior solicitării de clarificări

Nume și prenume membru CCS Restrâns (verificator):
Semnătură:
Data:

Nume și prenume membru CCS Restrâns (coordonator):
Semnătură:
Data:

