Anexa 2- GRILĂ DE EVALUARE
TITLU FIȘĂ DE PROIECT DE INVESTIȚIE DIN DOMENII DE SPECIALIZARE
INTELIGENTĂ
DOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ
DENUMIRE INSTITUŢIE/STRUCTURĂ BENEFICIARĂ
PARTENERI IDENTIFICAȚI
DOMENIU/NIȘĂ RIS3 VIZATE

A. CRITERII DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ SI ELIGIBILITATE
1.1
Toate secțiunile din Fișa de proiect sunt completate și includ informațiile solicitate, si este semnată electronic de către reprezentantul legal al solicitantului conform prevederilor ghidului
solicitantului.
1.2
Propunerea este asumată de promotor, inclusiv la nivel de reprezentant legal al organizației pe care o reprezintă- Anexa 3 Declaraţie unica - Ajutor de minimis. Aceasta este completată integral
atât pentru liderul de parteneriat cât şi pentru parteneri (daca este cazul), iar condiţiile obligatori sunt asumate de către reprezentantul legal al solicitantului conform prevederilor ghidului
solicitantului.
a.Solicitantul este legal constituit conform legislaţiei în vigoare în România şi îşi desfăşoara activitatea în România.
b.Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, conform informaţiilor din cadrul Declaraţiei unice.
c.Solicitantul și reprezentantul său legal nu se află în niciuna din situațiile de excludere, conform Declarației unice, secţiunea Eligibilitate.
d.Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, conform informaţiilor din cadrul Declaraţiei unice.
e.Solicitantul și reprezentantul său legal nu se află în niciuna din situațiile de excludere, conform Declarației unice, secţiunea Eligibilitate.
f. Informațiile din secțiunea privind încadrarea în categoria de intreprindere din Declarația unica (sectiunea Încadrare IMM) cu privire la activele totale, cifră de afaceri şi numărul mediu de
salariaţi se regăsesc în declarație?
g. Secţiunea privind ajutorul de minimis solicitat din Declaraţia unică aplicabilă este corect completată cu informaţiile solicitate iar plafonul de minims este respectat? A se vedea cap. 2.1.
Tipurile de beneficiari/solicitanţi eligibili ai schemei, 2.2 Eligibilitate proiectelor .
1.3

Locul de implementare al proiectului este în regiunea de dezvoltare Nord-Vest

1.4

Fişa a fost depusă până la data: 18.12.2020, ora 16,00, pe adresa de email: inno@nord-vest.ro

1.5

Există ataşat la Fişa de proiect de investiţie un Certificat Constator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului care să ateste că acesta nu se află într-una dintre situaţiile prevăzute de
Recomandarea Comisiei Europene (2020 4885 din 14 iulie 2020) [Pentru entităţile înregistrate la Registrul Comerţului]

1.6

[daca este cazul] In cazul entitatilor care nu sunt inregistrate la Registrul Comertului, documentele statutare ale solicitantului, după caz: act constitutiv, contract de societate, statut, actualizate
sunt anexate?
Documentele obligatorii anexate la Documentația de finanțare sunt emise înainte de transmiterea acesteia?

1.7

(dacă este cazul) Există ataşată Anexa 4 "Acord de parteneriat"

1.8

(dacă este cazul) Există ataşate documentele statutare, copie după actul de identitate, Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor documente din cererea de finanțare

1.9

Proiectul de specializare inteligentă pentru care se acordă sprijin financiar respectă cumulativ inclusiv următoarele condiții de eligibilitate:
a) vizeaza cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă cuprinse în strategiile de specializare inteligentă elaborate la nivelul regiunii Nord-Vest,
b) este rezultatul unui proces de preselecție sau al procesului de descoperire antreprenorială desfăşurat la nivelul regiunii Nord-Vest (a dezvoltat/prezentat o fisa de proiect in cadrul Atelierelor
de desoperire antreprenoriala;
c) are ca potențiali beneficiari unitățile administrației publice locale/județene în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare/dezvoltareinovare, microîntreprinderi /întreprinderi mici, mijlocii şi mari, sau separat cu parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de
cercetare/dezvoltare-inovare, microîntreprinderile şi/sau întreprinderile mici, mijlocii şi mari sau individual cu oricare dintre entitățile de mai sus (cu excepția autorităților administrației
publice locale).
Atunci când proiectele de specializare inteligentă se desfăşoară în parteneriat cu autoritățile publice locale de la nivelul municipiilor reşedință de județ acestea asigură dezvoltarea rețelelor de
utilități publice necesare structurilor de specializare inteligentă?
d) (in functie de caz) are valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului cuprinsă între 5.000.000 euro şi 25.000.000 euro pentru proiectele depuse de parteneriate între
universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile şi/sau întreprinderile mici, mijlocii şi mari sau individual de
oricare dintre entitățile de mai sus. Beneficiarii pot constitui parteneriate în vederea pregătirii proiectelor prevăzute anterior;
e) (in functie de caz) are valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului cuprinsă între 10.000.000 euro şi 45.000.000 euro pentru proiectele depuse de unitățile
administrației publice locale/județene, în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare/dezvoltare-inovare,
microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii şi mari, sau parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare,
În cazul parteneriatului, membrii individuali ai parteneriatului respectă forma de constituire prevăzută în cadrul Ghidului Solicitantului?
Solicitantul este legal constituit conform legislaţiei în vigoare în România şi îţi desfăşoară activitatea în România.
*Conformitatea declarației unice este acceptabilă în sensul respectării acestui criteriu de verificare

1.10

1.10

Promotorul selectează şi se angajează să realizeze cele asumate în secţiunea privind Indicatorii din Fişa de proiect: minim un indicator de realizare şi un indicator de rezultat. Conform
documentului Indicatori de rezultat din propunerea de Regulament privind fondurile europene destinate politicii de coeziune 2021-2027.

DA/NU

N/A

Observații

1.11

Proiectul prevede elaborarea şi aprobarea următoarelor documentații tehnico-economice:
OBLIGATORIU, cel puțin unul din documentațiile de la punctele a), b) sau c):
a) studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz, întocmit în conformitate cu prevederile HG 907/2016;
b) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile HG 907/2016;
c) proiectul tehnic de execuție, întocmit în conformitate cu prevederile HG 907/2016;
OPTIONAL:
În funcție de tipul proiectelor, prin proiect se solicita sprijin financiar şi pentru documentații de tipul:
a) plan de afaceri;
b) studiu de marketing;
c) studiu de oportunitate;
d) studii geotehnice;
e) studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;
f) studii arheologice;
g) studii hidrologice;
h) studii topografice;
i) documentații cadastrale;
j) orice alte categorii de studii şi documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniile prevăzute mai sus?

Fișa de proiect este declarată conformă și eligibilă? DA ☐ NU ☐
B. CRITERII DE EVALAUARE TEHNICO-ECONOMICĂ

2.1

Informaţiile punctate se vor
regăsi în Fisa de proiect, în
secţiunea:
Relevanţa şi impactul proiectului
Ideea corespunde obiectivului general şi obiectivelor specifice de politică 1: O europă mai inteligentă: Obiectiv
6. Obiectivele proiectului de
Specific Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (10 pct), şi/sau
infrastructură/ investiție
"Obiectiv Specific Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor" (10 pct) Nota: Informatia de la pct. 5 al Fisei
de proiect de investiții din domenii de specializare inteligentă, impreună cu descrierea şi justificarea ideii de proiect
vor trebui să dovedească corespondeţa cu obiectivele specifice menţionate în ghid.

Punctaj eval 1

Impactul socio-economic al infrastructurii/investiţei propuse asupra ecosistemului/pieţei este justificat in context
regional (5 pct), naţional (5 pct), european şi/sau internaţional (5 pct).

2.3

Investiția propusă prin proiect conduce la dezvoltarea pe plan international
9. Scurtă prezentare a proiectului,
Valorificarea pe plan international a avantajelor sale specifice (incheierea de contracte cu clienți noi)- minim 3, 3
10.Justificarea proiectului.
pct). Realizarea de alianţe şi cooperari şi creşterea numărului de afilieri la organizaţiile de profil internaţionale
raportat la situația existentă la data depunerii cererii de finanțare (incheierea de strategii/parteneriate de
colaborare/cooperare cu o societate de pe piața internațională)- minim 1, (3 pct)
Creşterea numărului de tranzacţionări de transfer tehnologic în domenii identificate inclusiv către companii naţionale
sau internaţionale- minim 2, (4 pct) Notă: Valorile propuse pentru aceşti trei indicatori vor trebui asumate inclusiv în
proiectul depus în cadrul apelurilor ce se vor derula în perioada de finanţare 2021-2027.

2.4

Ideea contribuie clar la dezvoltarea unui domeniu de specializare inteligentă şi la nişele de dezvoltare aferente (5 pct).
Ideea contribuie clar la dezvoltarea a două domenii de specializare inteligentă şi la nişele de dezvoltare aferente (10
pct).
Ideea contribuie clar la dezvoltarea a trei sau mai multe domenii de specializare inteligentă şi la nişele de dezvoltare
aferente (15 pct).
Se vor puncta doar raspunsurile justificate corespunzator, atat la nivel de pilon, domeniu dar si nișă vizată.

9. Scurtă prezentare a proiectului
, 10.Justificarea proiectului.
15

10
5.Domeniile de Specializare
inteligentă, 6. Obiectivele
proiectului din domenii de
specializare inteligentă

15
Maturitate
2.5

Regimul juridic al bunului imobil din punct de vedere al dreptului de proprietate/administrare/folosință, la momentul 12. Locaţia de implementare a
depunerii fișei de proiect prin declarație pe propria răspundere: nu este clarificat (1 pct.), este în curs de definitivare proiectului, Anexa 3. Declaraţie
(5 pct.), este clarificat (10.pct).
unică
Operaţional

Observații
Punctaj
final

20
2.2

Punctaj eval 2

10

2.6

Capacitatea operaţională şi experienţa solicitantului/parteneriatului: Resursele materiale şi umane sunt identificate
şi sunt adecvate atât pentru implementarea proiectului (3 pct), precum şi pentru justificarea unei sinergii
11. Capacitatea operationala si
potenţiale/experienţe anterioare (3 pct)
experienta
Sunt prezentate rezultate anterioare în CDI, parteneriate anterioare şi este descrisă complementaritatea şi sinergii cu solicitantului/parteneriatului
alte proiecte finanţate sau în curs de finanţare (4 pct).

2.7

Rezonabilitatea cheltuielilor: Beneficiarul prezintă 2 oferte pentru cheltuielile propuse în proiect, privind costurile
estimate solicitate din POAT pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice sau alte documentații (5 pct),
Beneficiarul prezintă 3 oferte pentru cheltuielile propuse în proiect, privind costurile estimate solicitate din POAT
pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice sau alte documentații (10 pct). A se ţine cont de prevederile
din Ghidul Simplificat, privind procentul maxim acceptat.

10

15.Bugetul estimat solicitat din
POAT pentru elaborarea
documentațiilor tehnicoeconomice sau alte documentații
10

Specializare inteligentă
2.8

Ideea de proiect este inclusă in portofoliul de proiecte din domenii de specializare inteligentă al regiunii Nord-Vest
(fie că este proiect de TIP A, fie că este proiect de TIP B), iar datele principale ale proiectului sunt menţinute:
domenii, nişe, valoare estimată totală, obiective, rezultate. (10 pct.)

-

PUNCTAJ TOTAL

OBSERVAŢII ŞI REZUMAT AL CELOR MAI IMPORTANTE CONCLUZII ALE ANALIZEI:
RECOMANDĂRI:

CONCLUZIA EVALUĂRII ADMINISTRATIVE ȘI DE ELIGIBILITATE şi TEHNICO FINANCIARE:
Punctaj final:
Fişa de proiect din domenii de specializare inteligentă este ADMISĂ/RESPINSĂ (specificați criteriul/crietriile de respingere)
Obţinerea punctajului 0 la oricare din criteriile de la punctul B "Criterii de evaluare tehnico-economic" duce la respingerea Fişei, excepție făcând criteriul 2.8.
Comisia de evaluare
Președinte
Secretar
Evaluator 1
Evaluator 2

10
100

0

0

