eCULTURA
PROGRAM DE ACORDARE DE FINANȚĂRI PENTRU BIBLIOTECILE LOCALE ȘI CELE ȘCOLARE
DIN COMUNITĂȚILE BENEFICIARE ALE PROGRAMULUI “ECONOMIA BAZATĂ PE
CUNOAȘTERE”
ANEXA 8

GRILĂ DE EVALUARETEHNICO-FINANCIARĂ
Cod proiect:
Titlu proiect:
Solicitant (denumirea bibliotecii publice,
comunitatea EBC, județ):
Manager de proiect (Nume, adresă de
email):
Partener 1 (bibliotecă publică, comunitatea
EBC, județ):
Partener 2 (bibliotecă școlară, comunitatea
EBC, județ):

Nr
crt.

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Criterii de selecţie
RELEVANŢĂ
Prin obiectivele sale, proiectul contribuie la
realizarea obiectivelor programului EBC şi
lasoluţionarea
nevoilor
specifice
ale
grupului/grupurilor ţintă
Relevanța pentru strategia proiectului EBC
(Economia Bazată pe Cunoaștere)
Proiectul contribuie la îndeplinireaobiectivelor
stabilite în programul de acordare de finanțări
pentru bibliotecile locale și cele școlare din
comunitățile EBC; prezentarea clară a acestei
contribuţii; Prezentarea clară a componentei TIC a
proiectului
Indicatorii proiectuluicontribuie DIRECT la atingerea
indicatorilorprevăzuți în Ghidul Solicitantului
Sunt atinși toți cei 6 indicatori din setul obligatoriu;
Suntatinși alți 3 indicatori din care minimum 1
selectat din lista opțională și maximum 2 propuși de
solicitant.
Grup/grupurile
ţintă
incluse
în
proiectGrupul/grupurile ţintă incluse în proiect sunt
definite, descrise şi cuantificate clar în contextul
implementării proiectului; descrierea modalităţilor
de identificare, recrutare, implicare şi menţinere în
proiect a persoanelor aparţinând grupului/grupurilor
ţintă (voluntari, seniori, elevi, etc)
Experienţa solicitantului şi a partenerilor acestuia

Punctaj
maxim:
100
puncte

Punctaj
acordat de
evaluator

Observații
evaluator

Max 30 puncte

10

10

5

5
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Nr
crt.

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Criterii de selecţie
în coordonarea și desfășurarea activităților
prevăzute
Sunt
descrise
experiențele
anterioare
ale
solicitantului și a partenerilor;
SUBTOTAL RELEVANȚĂ
METODOLOGIE
Proiectul este structurat coerent şi este în măsură să
furnizezebeneficii
reale
şi
sustenabile
grupului/grupurilor ţintă; proiectul are o structură
logicăşi este prezentat clar şi coerent şi va determina
o îmbunătăţire sustenabilă a situaţiei
grupului/grupurilor ţintă
Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului prezintă efectul
petermen lung generat prin implementarea
proiectului, iar obiectivelespecificeprecizează clar
beneficiul/beneficiile pentru grupul/grupurileţintă,
care derivă din implementarea proiectului;
Componenta TIC a proiectului
Componenta TIC a proiectului este clar
identificatășicorelată cu indicatorii de rezultatTIC
(obligatoriișiopționali) corespunzători
Rezultatele proiectului
Indicatorii derealizare ai proiectului sunt corelaţi cu
activităţile
proiectului
şi
cu
obiectivele
proiectului;rezultatele proiectului suntcuantificate,
măsurabile şi descriu îmbunătăţiri/beneficii reale
care determină în moddirect realizarea obiectivelor
proiectului; rezultatele aşteptate sunt realiste/pot
firealizate în timpul alocat proiectului şi sunt corelate
cu activităţile şi obiectiveleproiectului.
Planificarea
eficientă
a
activităţilor
proiectuluiActivităţile proiectului suntdescrise clar,
sintetic, cronologic şi sunt realiste; activităţile
proiectului contribuie laatingerea rezultatelor şi la
realizarea obiectivelor propuse; planul de acţiune al
proiectului este clar şi fezabil
Calificări şi experienţă
Sunt prezentate profile profesionale adecvate,
dinpunct de vedere al experienţei, calificărilor,
competenţelor şi abilităţilor pentrumanagementul şi

Punctaj
maxim:
100
puncte

Punctaj
acordat de
evaluator

Observații
evaluator

30
Max 50 puncte

5

15

5

5

5
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Nr
crt.

2.6

2.7

2.8

3

Criterii de selecţie
realizarea activităţilor proiectului; este descrisă clar
o distribuire eficientă aresponsabilităţilor în cadrul
echipei de proiect;
Resurse alocate şi achiziţii de bunuri, servicii şi
lucrări necesare pentruimplementarea proiectului
Sunt descrise clar şi identificate corect în raport
cuobiectivele proiectului; resursele prevăzute
(existente sau viitoare) contribuie laobţinerea
rezultatelor proiectului; resursele prevăzute sunt
suficient pentru realizarea activităţilor prevăzute;
suntspecificate locaţia/ locaţiile pentru desfăşurarea
activităţilor prevăzute în proiect,dotările şi
echipamentele existente, inclusiv informatice; sunt
specificate toatebunurile, serviciile sau lucrările,
inclusiv locaţia, dotările şi echipamentele
careurmează a fi închiriate sau achiziţionate pentru
implementarea proiectului propus;este prezentată
succint lista achiziţiilor previzionate a fi realizate în
cadrul proiectului
Metodologia
de
implementare
a
proiectuluiProiectul
prezintă
clar
modul
deimplementare a activităţilor propuse pentru
realizarea obiectivelor; este prezentatclar modul de
organizare a resurselor alocate pentru proiect în
vederea obţineriirezultatelor asumate; este descris
clar modul în care se asigură coordonarea și
monitorizarea implementării proiectului
Parteneriatul
Proiectul descrie clar rolurile partenerului /
partenerilor
înimplementarea
activităţilor
proiectului; proiectul descrie clar nivelul de implicare
apartenerilor
în
implementareaactivităţilor
proiectului, expertiză şi resurse umane, finanţare;
este prezentată clarmodalitatea de coordonare a
activităţilor
partenerului/partenerului
în
cadrulproiectului;
valoarea
adăugată
a
parteneriatului
SUBTOTAL METODOLOGIE
SUSTENABILITATE
Prezentarea clară a modului de continuare a
proiectului saua efectelor proiectului după încetarea
sursei de finanţare; prezentarea măsuriloractuale

Punctaj
maxim:
100
puncte

Punctaj
acordat de
evaluator

Observații
evaluator

5

5

5

50
Max 10 puncte
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Nr
crt.

3.1

4

4.1

4.2

Punctaj
maxim:
100
puncte

Criterii de selecţie
sau care vor fi luate pentru a se asigura faptul că
progresul
sau
beneficiilerealizate
pentru
grupul/grupurile ţintă vor fi garantate în viitor
Abordare integrată
Descrierea modului în care rezultateleşi/sau
experienţa acumulată în cadrul proiectului pot fi:
- integrate în politicile şistrategiile organizaţiei
solicitantului şi/sau ale partenerilor,
- integrate și corelate cu alte inițiative descrise în
Ghidul Solicitantului
SUBTOTAL SUSTENABILITATE
COST-EFICIENŢĂ
Proiectul prezintă clar rezultatele aşteptate în raport
curesursele utilizate, bugetul proiectului este bine
gestionat cu respectarea principiilormanagementului
riguros
Justificarea detaliată a bugetului
Estimarea bugetară a proiectului este realistă,
justificată şi permite desfăşurarea în bune condiţii a
activităţilor propuse în proiect în vederea obţinerii
rezultatelor; Cofinanțarea APL este clar prezentată și
conformă cu prevederile Ghidului Solicitantului
Corelarea cu planul de activități
Bugetul corespunde resurselor necesare desfăşurării
activităţilor proiectului
SUBTOTAL COST-EFICIENȚĂ

Observații
evaluator

Punctaj
acordat de
evaluator

10

10
Max 10 puncte

5

5

10

NOTĂ:Pentru fiecare sub-criteriu de selecție (1.1, 1.2, etc) se acordă un punctaj întreg între 0 și
punctajul maxim (0, 1, 2, etc). Suplimentar pot fi formulateîntrebări de clarificare, relevante pentru
unul sau mai multe din criteriile de selecție – în cazul în care solicitantul nu răspunde la întrebările de
clarificare și problema ridicată are implicații majore în evaluare, proiectul poate primi recomandare
pentru a nu fi finanțat.
Punctajul total în urma
evaluării (suma sub-totalurilor
din tabelul anterior)
Este necesară formularea unor
întrebări de clarificare
suplimentare:

..... puncte
DA

NU
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Solicitantul a răspuns la
întrebările de
clarificaresuplimentare:
Proiectul îndeplinește
condițiile minime necesare
finanțării (minim 70 puncte și
nu sunt probleme nerezolvate
cu implicații majore în evaluare

DA

NU

DA

NU

Evaluator ______________________
Semnătură _____________________

Dată: ________________
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