
FISE DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECTIE

MĂSURA M4/6B – CONSERVAREA SI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

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:_________________________________
Funcţie reprezentant legal:_______________________________________________________________

CRITERII DE SELECȚIE PUNCTAJ

CS1. Proiectul valorifică investiția în scop turistic
(25 puncte dacă DA, 0 dacă NU)

Criteriul va fi puncat în cazul în care, după finalizarea investiției, va fi permisă vizitarea
obiectivului de către turiști
Documente: declarație pe propria răspundere a solicitantuluI
CS2. Proiectul contribuie la creșterea valorii culturale, prin numărul de activități socio-
culturale planificate

(maximum 15 puncte)
Se va avea în vedere organizarea de activități culturale și activități sociale.
Se vor acorda câte 2 puncte pentru fiecare activitate planificată.
Documente:
1. SF/DALI/Memoriu justificativ
CS3 Păstrarea aspectului original al clădirilor

(30 puncte dacă DA, 0 dacă NU)
Pentru punctarea acestui criteriu de selecție, beneficiarul va demonstra că proiectul de
renovare/reabilitare a obiectivului va avea în vedere conservarea aspectului original, în ceea
ce privește: materialele de construcție și tehnicile utilizate, aspectul fațadelor (ornamente,
tîmplărie geamuri și uși, culoare fațadă).

Pentru beneficiarii care solicită punctarea criteriului, se recomandă consultarea  „Ghidului
pentru încadrarea în specificul local din mediul rural în zona cu influență săsească”, o
publicație  întocmită de Ordinul Arhitecților din România – Grupul de Dezvoltare Rurală.
Documente: studiu de fezabilitate
CS4. Proiectul contribuie la creștere eficienței energetice a construcțiilor/clădirilor asupra
cărora se intervine



(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU)
Criteriul va fi punctat în cazul în care vor fi bugetate investiții care au ca obiectiv creșterea
eficienței energetice a clădirilor.
Documente: studiu de fezabilitate
CS5 Solicitantul are experiență în implementarea de proiecte similare

(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU)
În contextul acestui criteriu de selecție, proiectele similare sunt proiectele finalizate ale
beneficiarului, care au avut ca scop/obiectiv conservarea și promovarea patrimoniului
cultural construit.
Documente: Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă
Total: 100 puncte

Pentru acestă măsură de finanțare, pragul minim de selecție este de 15 puncte și reprezintă
pragul sub care niciun proiect nu poate fi admis la finanţare.

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele criterii
pentru departajare:
1. Păstrarea aspectului original al clădirilor
2. Proiectul valorifică investiţia în scop turistic
3. Valoarea totală nerambursabilă a proiectului în ordine crescătoare. Proiectele cu o valoare mai mică
vor avea prioritate.


